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Kære læser,   
Efterårsdigt 

Jeg elsker oktober og efterår, 
med alle de farver træerne får 
for siden at kaste farverne væk 
og stå som tegnet med tusch og blæk 
Hør skovenes efterårshjerte banke: 
Efterår, efterår eftertanke. 

(Johannes Møllehave) 

Med dette nummer byder vi velkom-
men til nye læsere i Lundegård- og 
Skovhuseområdet. Nogle vil nok hu-
ske, at vi i de første år af bladets histo-
rie også udkom her, men efter nogle år 
kom de to byer med i lokalrådet for 
Skibinge-Allerslev. Nu er de igen vendt 
tilbage til Jungshoved Lokalråd. Det er 
vi glade for. Jungshoved Lokalråd og 
hermed også bladet dækker igen hele 
Jungshoved halvøen. 

Sommeren 2014 blev en af de bedste 
rent vejrmæssigt. Solskin og atter sol-
skin. En sommer, som mange husker 
den fra deres barndom.  Sommeren har 
også været en aktiv tid på Jungshoved. 
Sankthansbål ved kirken, havnefest i 
Stavreby, åben landsby i Bønsvig, det 

årlige loppemarked i Jungshoved For-
samlingshus, loppemarked i Stavreby, 
nye og gamle oplevelser i H.C. Ander-
sens Verden i Skovhuse, høslæt ved 
Smidstrup, fremstilling og opstilling af 
”Fuglebænke” på Jungshoved, tur til 
Degneholmen, vandretur Jungshoved 
Rundt, præmieoverrækkelse for flotte 
blomsterkummer, lerdueskydning og 
naturvandring og sikkert endnu mere. 

Nu venter efteråret med nye aktiviteter. 
Jungshoved Skole indbyder til 25-års 
jubilæum som aktivitetshus. Det mar-
keres 6. september, og JIF’s årlige trak-
tortræk løber af stablen 20. og 21. sep-
tember. 

Og så udkommer ”Det sker i vinter” 
sammen med dette blad. Man kan blive 
helt forpustet af at læse, hvor meget 
der sker rundt på Jungshoved og i sko-
len, og endelig byder Jungshoved Kirke 
og menighedsråd også igen i år ind 
med en hel række fine og spændende 
foredrag og arrangementer. Tilbuddene 
er til alle, der har lyst, tid og mulighed 

for at deltage. Vi ønsker alle et godt 

efterår. 

Redaktionen 

KONTAKT: 
Jungshoved Lokalråd Gerda Silke Holm  21 80 92 05 
Jungshoved Menighedsråd Eli Frandsen  55 99 91 99 
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 Morten Larsen 24 83 97 76 
Pensionistforeningen Tonny Vang 21 92 75 12 
Amatørfiskerforeningen Gert  Jensen 55 99 80 24 
Forsamlingshuset Morten Larsen 24 83 97 76 
Sognets hjemmeside www.jungshovedkirke.dk 

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

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Onsdag 30. maj kom der cirkus til by-
en. Cirkus Mascot havde valgt at slå 
teltet op i Jungshoved by efter et godt 
råd fra Margrethe Christensen, Jungs-
hoved. Bag arrangementet stod Rema i 
Præstø v/købmand Claus. Der var 
gratis adgang for alle, og det blev en 
fantastisk cirkusaften for de 280 børn 
og voksne, der havde fået billet. Teltet 
var fyldt til sidste plads, og mange hav-
de forgæves forsøgt at få billetter. Tak 
for oplevelsen og det gode initiativ. 

*** 
Alfred Holck har skrevet en vise, der 
hedder ”Når man ser det hele, saadan 

lidt fra oven”. Titlen på visen passer 
helt fint til de fine billeder, vi har fået 
tilsendt af Jens Ottosen, Jungshoved. 
Billederne er optaget fra en såkaldt 
drone (en lille flyvende genstand med 
et fotografiapparat på undersiden), som 
Jens er ejer af. 

*** 
I sidste nummer fortalte vi, at Vibe 
Krogagers og Anders Hedings fine 
sommerhus i Roneklint var blevet no-
mineret til prisen ”Danmarks skønne-
ste sommerhus” i tv-udsendelsen af 
samme navn. 2. pinsedag blev spæn-
dingen udløst. Det fine sommerhus i 
Roneklint fik prisen som ”Danmarks 
skønneste sommerhus”. Med prisen 
fulgte en præmie på 100.000 kr. Stort 
tillykke til Vibe og Anders med den 
fine pris. Udsendelsen 2. pinsedag blev 
ifølge Gallup set af 522.000 seere. Igen 
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en god reklame for Jungshoved. An-
detsteds i dette nummer af bladet kan 
man læse Anders Hedings fortsatte 
fortælling om det nye helårshus, han og 
Vibe er gået i gang med at opføre midt 
i Roneklint by. 

*** 
Også Ekstra Bladet har i denne som-
mer været på besøg på Jungshoved. De 
var på cykeltur, og de var også fulde af 
lovord om vores lille halvø. Bjarne Sø-
rensen har sendt et link til hele artiklen: 
http://ekstrabladet.dk/ferie/danmark/
article2307224.ece 

*** 
Denne sommer har mange nydt det 
smukke syn af valmuer, kornblomster, 
solsikker og andre fine blomster langs 
med Morten Bjerres marker ved Jungs-
hovedvej og Fuglsangvej. Morten har 
sået de fine blomster og har herved 
været med til at forskønne indgangen 
til Jungshoved. Tak til Morten for det 
fine initiativ. Håber, at Morten, og må-
ske også andre, vil gentage succesen 
næste år . 

*** 

Efter måneders tørke blev dele af 
Jungshoved 26. juni ramt af et sandt 
skybrud med torden, regn og hagl.  
Uvejret varede en time. Meldinger fra 
Lundegård fortalte om 36 mm nedbør, 
Stenstrup om 40 mm og Bønsvig om 
KUN 4 mm. Flere steder var veje og 
plæner dækket af et hvidt lag hagl. 
Uvejret ramte også Præstø, som denne 
aften kom på landsdækkende tv. 

*** 
Men ellers har sommervejret i 2014 
været helt fantastisk. Juli 2014 blev den 
næstvarmeste siden 1874, og deler iføl-
ge DMI andenpladsen med juli 1994. 
Ved stranden i Kohave har man hver 
dag kunnet læse temperaturen på luften 
og vandet i denne sommer. Den 30.7. 
kl. 13 var luften 25 grader og vandet 30 
grader. 

*** 
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Holger Andersen, Bønsvig har fået ny 
bil. Bare rolig ikke en Up, Polo eller 
Golf. Nej, en Ford Y årgang 1934. En 

god bil siger Holger, og han må jo vide 
det, for nu er det anden gang, han ejer 
samme bil. Den første ejer af bilen var 
skomager Hans Peter Hansen, Allers-
lev, han købte den som ny. Holger 
købte den så i 1969 hos Ford i Præstø 
for 700 kr. og solgte den igen i 1999 og 
fik en BMW motorcykel i bytte. Nu 
har Holger så købt den tilbage igen for 
to traktorer og nogle kontanter, som 
han siger. Dejligt, at man i en alder af 
89 år stadig har mod på livet – og biler! 

Knud Jacobsen 
  

JUNGSHOVEDVISEN 5 

Vi bringer her den femte vise i rækken 
af Jungshovedviser. Denne vise er skre-
vet i begyndelsen af 2014.  Baggrunden 
for visen er, at vi flere gange har sunget 
nogle af de tidligere Jungshovedviser i 
Spiseklubben på Jungshoved Skole. 
Her kom vi til at tale om, at alle sange-
ne nu havde mere end halvtreds år på 
bagen, og at det kunne være sjovt, hvis 
der snart kom en ny Jungshovedvise. 
Dagen efter sendte Jopie von Horn, 
Stavreby en sang, Jagten på Lykken, 
som hun var gået lige hjem og havde 
skrevet. Jopie ville dog gerne have et 

par dage til at rette visen ind. Her er 
den endelige udgave. Visen er flere 
gange blevet sunget i Spiseklubben og 
til ”Syng sammen-aftnerne” på Jungs-
hoved Skole. Tak til Jopie, som tog 
opfordringen op. 

Endnu en ny Jungshovedvise er på vej. 
M.C. Hansen, Stenstrup – folkesanger 
og sangskriver har også taget imod 
opfordringen til at skrive en ny Jungs-
hovedsang. Den bringer vi i næste 
nummer. 

Knud Jacobsen 
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JAGTEN PÅ LYKKEN 
Til Jungshoveds pris! 

Mel.: En sømand har sin enegang… 
Jeg drog ud i det ganske land 
i søgen mod et sted, 
hvor skov og bakke, eng og strand 
giver sindet ro og fred, 
for byens larm og vild trafik 
med forurenings lugt 
indåndes hvert et øjeblik 
og driver mig på flugt. 

Det var en rejse vidt omkring 
ud i det danske land, 
i nord og syd og rundt i ring 
men altid tæt på vand. 
Jeg fulgte Sjællandskysten ned 
så langt, jeg kunne nå, 
og der jeg fandt det skønne sted,  
hvor Bøgestrømmen lå. 

Det var en halvø, som jeg fandt, 
JUNGSHOVED er dens navn. 
Den straks mit fulde hjerte vandt, 
for mig min trygheds havn. 
Her vil jeg bo med høns og får - 

så mal af hjertens lyst  
de billeder, som ej forgår, 
men skabes i mit bryst! 

JUNGSHOVED – se, jeg fandt dit 
land, 
for evigt er du min! 
Og skov og bakke, eng og strand, 
naturen, som er din, 
har du nu åbnet op for mig 
alt det, jeg længtes mod, 
er det, der førte mig din vej - 
og storbyen forlod. 

Nu vil jeg male dagen lang 
med lyst og fantasi 
og synge min Jungshovedsang 
i fryd og harmoni.  
Landlivets glæder fylder mig 
på trods af al slags vejr, 
JUNGSHOVED, jeg må takke dig, 
at jeg fandt lykken her.  

Jopie von Horn 
Stavreby 2014 
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Slægten hører til kurvblomstfamilien, 
som er en meget stor familie med me-
get forskelligartede planter i. Fælles for 
dem alle er dog, at blomsterne er sam-
let i kurve. Dvs. hver ”blomst” består 
af en kurvbund, hvorpå der er samlet et 
antal små skiveblomster og nogle ofte 
noget større randblomster. Nogle arter 

har mange ”blomster” på hver stængel, 
som både Nyse-Røllike og Alm. Rølli-
ke, mens andre har en enkelt ”blomst” 
på stænglen, som fx Solsikke. 

Alm. Røllike er meget almindelig i hele 
Danmark. Den vokser på lysåben, tør 
til let fugtig bund og gerne også på 
gødet jord. Derfor kan man finde den 

Planter på Jungshoved (24) 
Røllike 

Slægten Røllike (Achillea) består af ca. 45 arter, der er udbredt i Europa, Asien og 
Nordamerika. I Danmark findes der to vildtlevende arter af slægten. Det er Alm. 
Røllike (Achillea millefolium ssp. millefolium) og Nyse-Røllike (Achillea ptarmica 
var ptarmica). 

Alm. Røllike på en brakmark. Foto Gunvor 
Asbjerg  

Nyse-Røllike, hvor der er tydelig forskel på skive-
blomster og randblomster. Foto Gunvor Asbjerg 
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på græsmarker, overdrev, strandenge 
og i vejkanter. Den står flere steder på 
Jungshoved, bl.a. i vejkanterne og på 
strandengene. Artens latinske navn 
millefolium, der betyder ”tusindbla-
det”, henviser til bladene. Bladene er 
det som fagligt kaldes fjersnitdelte – 
dvs. at bladet består af en hovedstæn-
gel, en række sidestængler som igen 
kan have sidestængler. Derved er bla-
det 2-3 gange fjersnitdelt – og kommer 
til at se ud som om der er tusind blade 
– men det er kun et.  

Blomsterstanden er en tæt halvskærm 
med mange små kurve. Kurvene er 3-5 
mm brede med hvidlige og nogle gange 
rødlige, tungeformede randblomster og 
hvidlige til gullighvide, rørformede 
skiveblomster. 

Alm. Røllike er en lægeplante, der også 
er kaldet soldaterurt, sårurt og blodurt. 
Munkene anså planten for at være et 
universalmiddel mod sår, bylder, mave-
smerter og diarré. Planten indeholder 
mange aktive stoffer fx æteriske olier, 
achillein, garvestoffer, flavonoider. 
Nogle af disse stoffer har en så veldo-
kumenteret effekt på fordøjelsesbe-

svær, at Lægemiddelstyrelsen, som nu 
hedder Sundhedsstyrelsen, har god-
kendt røllike som naturlægemiddel 
mod forstoppelse og mindre fordøjel-
sesproblemer. Røllikete skulle også 
have en gavnlig effekt på menstruati-
onsproblemer og hormonelt betingede 
migræner1. Alm. Røllike er også hyp-
pigt anvendt som snapseurt, hvor ca. 
en deciliter nyudsprungne blomster 
skulle række til en flaske snaps. Snap-
sen skal filtreres efter 2-3 dage og der-
efter lagre i 2-3 måneder2. 

Nyse-Røllike har modsat den Alm. 
Røllike linje- til lancetformede blade, 

Alm. Røllike, hvor der er zoomet helt ind på 
rand- og skiveblomsterne. Foto Gunvor Asbjerg  

1Urtebogen.dk 
2Politikens bog om kryddersnaps af Anne 
Hjernøe 

Alm. Røllike – fjersnitdelt blad. Foto Gunvor 
Asbjerg 
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der er fint savtakkede. Den har kurve i 
en åben halvskærm, og der er langt 
færre kurve end hos Alm. Røllike. Til 
gengæld er kurvene på 8-16 mm og 
altså større end hos Alm. Røllike. Kur-

vene består også hos denne art af tun-
geformede randblomster og rørforme-
de skiveblomster. Nyse-Røllike er ikke 
så almindelig som Alm. Røllike og har i 
Danmark sin hovedudbredelse i Jyl-
land. Den er tilknyttet fugtig, humusrig 
bund. Dvs. den ses i ferske enge, langs 
grøfter, ved søbredder og lignende 
steder. Den findes lige syd for Jungs-
hovedvejen på Gl. Oremandsgårds 
arealer. På Jungshoved kunne arten 
findes i Ræveholms Mose, ved Bøn-

dernes Egehoved, ved Roneklint søer-
ne eller evt. på den øvre del af strand-
engene ved Jungshoved Kirke. Jeg har 
ikke fundet arten på Jungshoved end-
nu, så det bliver spændende at se, om I 

finder den. 

Til sidst en lille opfordring. Hvis man 
finder denne plante – eller andre spæn-
dende dyr eller planter, kan man indbe-
rette arterne, så andre kan se, hvor de 
kan findes, og du kan dermed være 
med til at udbrede kendskabet til den 
danske natur. Jeg er selv bruger af Fug-
le og Natur (www.fugleognatur.dk) – 
så du kan jo til en start prøve at kigge 
her. 

Gunvor Asbjerg, Bønsvig 

Nyse-Røllike med de linje- til lancetformede blade og større kurve. Foto Gunvor Asbjerg  
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Snart slår skolen 
dørene op til en 
ny sæson (1.10.14-
30.4.15), og så vil 
der være åbent i 
Biblioteket i dag- 
og aftentimerne. 
Sommeren er gået 

godt med åbning hver den første søn-
dag i måneden. Der er især blevet afle-

veret bøger. Vi modtager stadig bøger, 
lydbøger og spil, selv om hylderne er 
fyldte. På den måde bliver udbuddet 
stille og roligt højnet i kvalitet. Den 
sidste sommeråbning vil være 7. sep-
tember kl. 16-20. 

Vi ønsker Jer en god læselyst. 

Anne Okholm og Torben Stade Nielsen 

Nyt fra Biblioteksfronten  

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

Som sædvanlig er sommerperioden en 
stille tid. Vi har været på den Blå Pla-
net, en god og oplevelsesrig tur – med 
et par små forviklinger, som Jette Reit-
er klarede formidabelt godt. Tak til 
Jette! 

Petanquespillerne har brugt sommeren 
flittigt på banerne ved klubhuset. De 
rykker indendørs i oktober, når alle 
vinteraktiviteterne starter med tirsdags-
hygge, madlavning, gymnastik m.m. 

Den 11. september tager vi til Polen 
med 65-Rejser, og 26. september afhol-
der vi høstfest i forsamlingshuset. 
Husk at tilmelde jer hos Henny Elm på 
tlf. 30 11 84 12. Pris 250 kr. (se annon-
ce i Ugeavisen). 

Vi arbejder på at lave en løvfaldstur ind 
til det nye operahus i oktober. Mere 
herom følger. 

I forbindelse med vores endagsture har 
vi besluttet, at tilmelding kun er gæl-

dende, hvis man har indbetalt til vores 
konto og står på kassererens liste. 

Vedr. Vordingborg Digibus kan man 
få den ud, hvis der er mindst tre, der 
ønsker et kursus. Kontakt mig på tlf. 
21 92 27 12, så vil jeg tage kontakt til 
Digibussen. Ellers står den i Præstø 
tirsdag i ulige uger ved det nye mul-
ticenter, når det åbner. 

Husk, at banko starter 6. oktober. 

P.b.v. 
Tonny Vang 
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FORENINGEN NORDEN PRÆSTØ 

KULTURAFTEN 
på Jungshoved Skole i samarbejde med skolens styregruppe 

Onsdag 29. oktober 19.00 ”Jeg gik mig over sø og land”  

Thorbjørn Berg, født 1932 i den 
lille fiskerby Berle-våg i Finnmar-
ken i det nordligste Norge fortæl-
ler: Som 12-åring oplevede jeg, at 
den by jeg boede i, blev udslettet, 
at befolkningen blev gennet om-
bord i små kuttere og ud i et op-
rørt hav med miner og ubåde. 
Deportation til det sydlige Norge. 
Hvis man ser på et kort over Nor-
ge, kan man se, at det blev en rejse 
på over 2000 km. Det var langt til 
Oslo. I kilometer – i levevis – i 
kultur.  

De tidlige barneår i det eventyrlige 
Finnmark, i et multietnisk sam-
fund, i et økonomisk fattigt, men 

kulturelt rigt samfund, blev grobund for et godt liv, men det var også en barndom i 
skyggen af Litza-fronten under anden verdenskrig. 3½ år med bombardementer, 
tvang og terror, som endte med en total afbrænding af hjembyen i november 1944.  

Læreruddannelse på "Den frie Lærerskole" i Ollerup. Siden 1958 har Thorbjørn 
Berg virket som lærer i børneskoler, efterskoler og folkehøjskoler, afbrudt af et års 
arbejde i "Dansk Røde Kors" med polsk/jødiske flygtninge 1969-1970. Højskole-
lærer og forstander 1970-1987. Skribent, fortæller og rejsende. 

Alle er velkomne til at høre om dette begivenhedsrige liv 
Foredraget er arrangeret sammen med Møn-Bogø  

Foredrag, kaffe/te & kage/frugt 50 kr. 

Sted: Jungshoved Skole, Jungshovedvej 46, 4720 Præstø 

http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
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Først velkommen 
til de nye medlemmer 
af Jungshoved Lokal-
råd fra Lundegård, 
Skovhuse, Smidstrup 
og Egebjerg. Vi håber 

på et godt samarbejde. 

Siden sidste nummer af bladet har vi 
afholdt generalforsamling, og fra besty-
relsens beretning vil jeg blot nævne 
Udvalget for Bosætning og Turismes 
projekt: Blomsternes halvø. 

I foråret så vi rigtig mange påskeliljer i 
grøftekanterne; enkelte steder har alle 
de grøftekantsfrø, vi har sået, fået lov at 
blomstre på smukkeste vis; samt udde-
ling af blomster til krukker rundt om-
kring, der nu står i fuldt flor. 

Transformatortårnene: Der arbejdes 
i øjeblikket på at få udarbejdet deklara-
tioner samt tinglysningspapirer på de 
tre transformatortårne, vi har fået, så vi 
derefter kan få gang i selve restaurerin-
gen. 

Lynggårdens Biogasanlæg: Ansøg-
ningen om udvidelse af biogasanlægget 
er trukket tilbage. 

Ellers henviser vi til hjemmesiden 
www.jungshoved.net, hvor beretningen 
kan læses i sin fulde længde. 

Jopie von Horn er udtrådt af bestyrel-
sen på grund af arbejdspres, og vi siger 
tusind tak for stort arbejde og engage-
ment gennem tre år. 

Poul Borum indtræder igen i bestyrel-
sen, og vi ser frem til et frugtbart sam-
arbejde. 

De bestyrelsesmedlemmer, der var på 
valg, blev alle genvalgt.  

På generalforsamlingen vedtog man, at 
én fra det nye område meget gerne 
måtte indtræde som observatør i besty-
relsen, og man kan bare melde sig til 
formanden. 

Allerede nu kan vi meddele datoerne 
for borgermøder i efteråret: Tirsdag 9. 
september, kl. 19.00, og mandag 17. 
november kl. 19.00. 

Generalforsamlingen afholdes ons-
dag 10. juni 2015 kl. 19.00; alle møder 
på Jungshoved Skole. 

Alle er velkomne til at få punkter på 
dagsordenen til borgermøderne; disse 
sendes til formanden senest 3 uger før 
mødet. 

Husk at komme på maillisten, hvis I 
ikke allerede er det. Det kan gøres på 
hjemmesiden eller direkte til forman-
den: 

gerda.marensminde@gmail.com. 

På bestyrelsens vegne 
Gerda Silke Holm 
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Konkurrencen 
om 

DEN FLOTTESTE BLOMSTERKASSE PÅ JUNGSHOVED 

Her ses Knud Jacobsen, den glade vinder af denne meget spændende konkurren-
ce. Den flotte præmie, en Aqua-trolley, er sponseret af AL-KO Ginge A/S 

De øvrige vindere er: 

 Majbrit Honoré  vandt et mini havesæt fra XL-BYG, Præstø 

 Ida Neerup vandt et gavekort fra FLEMMINGS PLANTESKOLE, Ugledi-
ge 

 Lissi Henriksen  vandt et par meget flotte havehandsker fra XL-BYG, Præstø 

 Gerda Holm  vandt cremer fra Matas, Præstø 

 Ilse Hein vandt rosenhandsker og juniorhandsker fra XL-BYG, Præstø 

 Hanne Willemoes vandt gavekort fra REMA 1000, Præstø 

 Stenstrup Gadekær vandt varekurv fra Dagli’Brugsen, Ugledige 

Kolde drikke til arrangementet blev sponseret af Super Best , Præstø 

Tak til sponsorerne, og tak til alle deltagerne. Håber, at vi ses igen til næste 
år! 

Udvalget for turisme og bosætning, Jette 
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Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus 

Siden sidst har vi fx haft en fantastisk 
sommer! Vores hus ser godt ud, men vi 
har hele tiden ting, som skal fornyes. 

Så er det igen glædeligt, at vi lavede et 
"loppeoverskud på ca. 38.000 kr. Vi 
havde atter en fantastisk arbejdsuge op 
til 12. juli, hvor loppemarkedet blev 
"skudt i gang". Det er stadigvæk dybt 
fascinerende, hvad man kan få gjort, 
når man er sådan en flok dejlige, entusi-
astiske mennesker, der vil det her lop-
pemarked! 

Jeg selv formåede at sørge for dejligt 
kolde bajere og vand hele ugen. Der 
var faktisk nogen, der syntes, de var for 
kolde, så i år lykkedes det! 

Det så noget tyndt ud med "lopperne" 
i starten af ugen, men da vi nærmede 
os dagen, så det helt anderledes ud. Det 
er faktisk utroligt, at man år efter år kan 
samle så mange gode ting, når der fak-
tisk er loppemarked på hvert et hus-
hjørne. 

Vejret var som vanligt fantastisk. Mor-
genmaden blev igen sponseret af 
Jungshovedtømreren (Ole Torstens-
son). Tusind tak for det! Og det hele 
blev arrangeret af Mona, Jette og garan-
teret flere! Baren blev styret af Erik 
Vognmand og Mogens Prip. 
Maden stod Kurt, Henrik og 
Tine for! Dejlige flæskestegs-
sandwich, røde pølser samt 
store grillede markedspølser. 
Så der var noget for enhver. 

Der var faktisk 52 frivillige i år! 
Aftensmaden blev i år lavet af 

vores lejere, Leif og Helene. Den stod 
på gammeldags flæskesteg, kartofler og 
"mormorsalat" – lækkert, lækkert! Der 
var meldt 35 personer til spisning, men 
desværre var der kun 22, der mødte op! 
Det var ikke tilfredsstillende! Det må vi 
kunne gøre bedre næste år! 

Vi er også af Vordingborg kommune 
blevet bevilget 25.000 kr., som skal 
bruges til et nyt indgangsparti til vores 
lejlighed. Og 28. juli kl.18.30 sponsere-
de Allerslev Vognmandsforretning 8 
tons asfalt til vores indkørsel. Det blev 
jævnet ud af Jannick, Sofus og Jens. 
Tusind tak for det! 

Praktiske oplysninger: Indsamling af 
"Lopper"! Kontakt: Poul Reiter, tlf. 29 
93 53 14, Bent Nielson, tlf. 23 46 04 05, 
Lone Kristiansen, tlf. 41 43 50 98 eller 
Morten Larsen, tlf. 24 83 97 76. Hvis 
man vil leje forsamlingshuset, kontak-
tes Gurli Torstensson, tlf. 55 99 94 37/ 
41 60 25 99 eller Joan, tlf. 55 99 90 56. 

Ellers vil jeg bare sige tusind tak for 
alles frivillige indsats, med det ene og 
det andet, omkring vores dejlige for-
samlingshus! 

Med venlig hilsen Morten Larsen 
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NYT FRA JUNGSHOVED SKOLE 

Efter en fantastisk sommer nærmer 
efteråret sig med masser af aktiviteter 
inden døre, også i skolen. Sammen 
med dette blad udkommer folderen 
”Det sker i vinter på Jungshoved 
2014-15”. Heri har vi samlet tilbud fra 
foreninger og interessegrupper på halv-
øen. Hvis du modtager bladet med 
posten, får du ikke folderen, men kan 
hente den på biblioteket, i skolen eller 
læse den på www.jungshoved.net. 

Vi glæder os til at se nye som tidligere 
brugere af skolen og ønsker alle en god 
sæson. 

I år byder vi velkommen til en ny 
aktivitet, nemlig ”Motion efter fød-
sel”. Vi glæder os over, at også unge 
beboere på Jungshoved har lyst til at 
bruge skolen. En gruppe nybagte mød-
re har taget initiativ til dette hold, og vi 
håber, I får nogle hyggelige og sjove 
aftener, mens der trænes til topform.  

Inden sæsonstart bliver der afslebet 
og lakeret gulve i køkkenet, mellemgan-
gen og tegnestuen på 1. sal. Senere 
håber vi på nye lofter i tegnestuen og 

østlokalet. Det er den slags forbedrin-
ger til glæde for os alle, der finansieres 
af indtægter fra udlejning. 

Lørdag 4. oktober kl. 9.00-14.00 er 
der arbejdsdag for alle brugere af 
skolen. Her bliver gjort hovedrent, 
vasket gardiner, malet, udført små re-
parationer, fejet skolegård og meget 
mere. Det er altid en hyggelig dag, der 
snakkes og arbejdes, og dagen slutter 
med frokost. Så mød op, og giv en 
hånd med. 

KULTURDAG FOR HELE 
HALVØEN 

Styregruppen i samarbejde med menig-
hedsrådet har endnu en gang taget initi-
ativ til at afholde en kulturdag for hele 
halvøen. Datoen er fastlagt til 5. sep-
tember 2015, styregruppen foreslår flg. 
som denne gangs tema: 

 ”Jungshoved, et sving ud i 

naturen”.  

Formålet med en sådan kulturdag er at 
styrke kendskabet til vores dejlige halvø 
og til hinanden – og samtidig give fast-
boende og udefra kommende en rigtig 
god oplevelse. 

De tidligere år har vi haft: ”Opdag 
Jungshoved” i 1995, ”Lys og mørke” i 
2000, ”Vand” i 2004, ”Jorden” i 2009.  

Der inviteres til opstartmøde, hvor vi 
samler alle mulige og umulige ideer og 
får det hele til at blive en kulturdag. 
Denne aften nedsættes arbejdsgrupper 
til den videre planlægning. Alle med 
interesse for at være med, med tilbud 

Nyt fra Jungshoved Skole 
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om arbejdskraft, aktivitet, ideer o.l., er 
mere end velkomne i skolen: 

MANDAG 20. oktober kl. 19.00.  

Vi håber, rigtig mange har lyst til at 
medvirke. 

Lise Jacobsen,  
Styregruppen for Jungshoved Skole 

Spiseklubben på Jungshoved Skole 

Velkommen i spiseklubben. Vi glæder 
os til at se nye som gamle gæster. 

De tre næste gange bliver: 2.10., 6.11. 
og 27.11. Alle dage er torsdage. Man 
kan komme og spise fra kl. 17.30 til kl. 
19.00. Køkkenet lukker kl. 20.00. 

Prisen for et måltid mad er nu 50 kr. 
pr. voksen og 25 kr. pr. barn (4-12 år). 
Børn under 4 år er gratis.  

Nogle gange serveres foruden hoved-
retten også en dessert af dessertkok-
ken, Merete Larsen. 

Til maden serveres vand. Øl, sodavand 
og vin kan medbringes. 

Deltagerantallet er max. 30 personer 
pr. gang. 

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

På gensyn. 

Venlig hilsen Kurt og Knud 

 

 

Tilmelding til: Knud Jacobsen, Ambæk 
Mark 10, tlf. 55 99 92 56/22 21 55 25  

eller pr. e-mail til: 

knudjacobsen@gmail.com  

Husk tilmelding i god tid. Tilmelding 
foregår igen efter først til mølle-
princippet. 
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Som tidligere fortalt overtog vi Lods-
huset i Roneklint den 7. december 
2012 på betingelse af, at det kunne ned-
rives. Dette indebar selvfølgelig, at der 
ikke blev udarbejdet en tilstandsrapport 
– en rapport som kun ville have bestået 
af K-er, og K-er med en langt højere 
værdi end dem, man ellers hører om, 
K1, K2 og K3-ere.  

Kommunen havde, nok lidt optimi-
stisk, fortalt os, at den igangsatte udar-
bejdelse af en bevarende lokalplan ville 
gå ganske hurtig, at et forslag ville blive 
lagt ud til høring i slutningen af juni 
2013, og at man kunne forvente, at den 
endelige plan kunne være godkendt af 
kommunalbestyrelsen engang i septem-
ber. Dette lød rimeligt, og det betød, at 
vi kunne forestille os, at der ville ligge 
et fundament for huset i løbet af efter-
året. Vi gav os derfor i foråret til at un-
dersøge, hvad pokker det var vi havde 
købt. 

Første skridt i den proces var at blive 
klar over udstrækningen af den grund, 
huset lå på, og det var ikke helt lige til. 
Den sidste opmåling af grunden var 
mere eller mindre lemfældigt foretaget 

engang i begyndelsen af 1800-tallet og 
viste i henhold til matrikelkort og ting-
lysning, at grunden var godt 1234 m2, 
men at afgrænsningen var helt umulig 
at få til at passe med de faktiske for-
hold. I henhold til matrikelkortet gik 
skellet til Anders Madsen lige igennem 
Lodshuset, for eksempel. Der var der-
for ikke andet at gøre end at finde ud 
af, hvor vores kommende nabo mente, 
at skellet burde ligge i henhold til hævd. 
Så medens jeg var udsendt som valgob-
servatør, bad vi Anders Madsen og 
Niels Østergård om at foretage en op-
måling af grunden, så godt som det lod 
sig gøre under de givne forhold, og så 
ville vi henholde os til det, de kom 
frem til på baggrund af hævd. Da jeg 
kom tilbage, viste det sig, at grunden 
pludselig var 20 % større end i henhold 
til matrikeloplysningerne, eller mere 
præcist var den nu på 1491 m2. Der var 
derfor nu enighed om, hvor skellene lå, 
og så måtte vi have fat i en landmåler til 
at gøre dem officielle. 

Hvad angår selve huset, så var det fuld-
stændig groet til i mangel af pleje af 
haven. Tykke buskadser af roser og 
træer fyldte forhaven. På hver side af 
hoveddøren stod et par enorme buks-
bom som næsten spærrede for adgan-
gen. Bag vinduerne kunne anes en 
mængde krukker og gardiner fyldt med 
edderkopper og andre insekter. Bag 
huset fandt vi en fritstående olietank, 
som antydede, at der måtte være et 
oliefyr et eller andet sted i huset, men 
tankens tilstand gjorde det klart, at det 

Lodshuset og hvad det indeholdt 

Lodshuset som det tog sig ud ved overtagelsen 
2012 
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måtte være længe siden, det havde fun-
geret, for den var totalt rustet igennem 
i toppen, og det kunne anes, at den var 
så godt som tom. På tanken fandtes et 
lille skilt som sagde, at tanken var fra 
1960. Under den fandt vi et lille beton-
gulv og rundt om det træresterne af, 
hvad der engang må have været et lille 
skur til at dække den.  

Rundt om i haven fandt vi alle mulige 
typer af køkkenredskaber og hundred-
vis af tomme flasker, som Louise og 
Bernhard Rolfsted havde smidt ud. 
Haven var også fyldt med gamle pan-
deplader, tæpperester og vinylgulvfliser, 
som vi undrede os en del over, indtil en 
eller anden fortalte os, at det havde 
været Louises måde at holde ukrudtet 
nede. 

For enden af huset med udkørsel i det 
bratte sving i begyndelsen af Batterivej 
lå en faldefærdig garage, som indeholdt 
mangt og meget mærkeligt, gamle cyk-
ler, en plæneklipper, gamle malerier 
(ikke af Rolfsted dog). 

Mellem huset og vejen lå et lille muret 
redskabshus, som vi med vanskelighed 
fik adgang til ved at kæmpe os igennem 
den urskov, haven var blevet til. Indeni 
fandt vi en mængde ragelse, omhygge-
ligt pakkede stakke af aviser og meget 
andet, også en del gammelt brænde. 

Da vi til sidst havde samlet os sammen 
til at trænge ind i selve det mørke og 
skumle hus, fandt vi det næsten ube-
rørte hjem, som Louise havde efterladt, 
da hun engang omkring år 2000 var 
flyttet til en bekendt i Bårse. Nu 13 år 
senere var hele huset ved at styrte sam-
men. En loftsbjælke i den ene stue var 
knækket og stivet af, for at hele loftet 
ikke skulle styrte ned. Det samme gjaldt 
den anden ende af huset, hvor et klæ-
deskab var stillet op som understøtning 
for en loftsbjælke. I badeværelset var 
loftet helt konkret faldet ned med de 
møbler som havde stået ovenpå. 

Indgangsdøren mellem de to buksbom 

Nordsiden af Lodshuset efter rydning af have og 
garage 
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Tilsyneladende havde Louise blot pak-
ket en kuffert og låst døren efter sig i 
2000, sikkert med henblik på at kom-
me tilbage til huset på et eller andet 
tidspunkt, hvilket hun ikke synes at 
være kommet. Hendes morgensko 
stod i hvert fald under en stol! Alt var 
selvfølgelig gennemrodet af hendes 
arving. Hun og Bernhard havde ikke 
haft nogle børn sammen, så nærmeste 
slægtning havde været en nevø, og han 
havde tilsyneladende ikke haft den rin-
geste interesse for huset, men blot gået 
igennem husets indhold for, hvad der 
nu måtte have været af værdi. Derfor 
stod der alle de møbler, som Louise og 
Bernhard havde haft omkring sig, alle 
deres personlige papirer og breve. Der 
var stakke af gamle grammofonplader, 
78ere, 45er singler og enkelte lp’er, 
stakke af gamle bøger, alle fugtige og 
dækket af skimmelsvamp, ligesom alle 
møblerne var. De gamle 78-plader for-
ærede vi til lirekassemanden i Præstø, 
som rejser rundt på plejehjemmene og 
underholder med musik fra gamle da-

ge. I klædeskabene hang al Louises og 
Bernhards tøj, på badeværelset hang 
håndklæderne, hvor de var blevet 
hængt, da de sidst blev brugt. Der stod 
gamle radioer og grammofonafspillere, 
køkkenet var fyldt med kopper og tal-
lerkner, og sidste opvask stod stadig og 
ventede på at blive vasket op. I køle-
skabet var der stadig mad, og i skabene 
stod der syltetøjsglas og så videre. 

Vi gennemgik forsigtigt alle skuffer og 
skabe og samlede alle papirer sammen 
for at undersøge, om der var noget, 
som kunne være af interesse for os selv 
eller andre i Roneklint – men der var 
ikke meget. Blandt Louises papirer 
fandt vi ikke alene hendes sygesikrings-
kort, men også en fin indkaldelse til 
Hjemmeværnet i Nykøbing Falster, 
hvor hun blev bedt om at møde op for 
at modtage en fortjenstmedalje for 25 
års tro tjeneste. Senere fandt vi hendes 
uniformsjakke og hendes hjelm! 

Efterhånden som vi fik undersøgt hu-
set, forekom det os, at de måske i sin 
tid også havde overtaget en del af tidli-
gere beboeres indbo. Noget, vi fik be-
kræftet, da huset blev revet ned, for da 

Stuen med den understøttede loftsbjælke 

Louises dukker 
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dukkede der mærkelige redskaber op, 
som helt klart stammede fra 1800-tallet. 

På loftet fandt vi Berhards atelier med 
den seng, han havde brugt. Bernhard 
var kendt som den Røde Maler på 
grund af hans socialistiske baggrund, 
hvilket for øvrigt gjorde Louises hjem-
meværnsbaggrund til en lidt ejendom-
melig modsætning mellem de to men-
nesker. Hans motiver var ofte kreatu-
rer i omegnens landskaber, børn og 
jagtmotiver. Vi fandt en del oliefarver 
og malerier, som var helt ødelagt af 
vand. Heller ikke her meget af værdi 
eller interesse med undtagelse af et 
enkelt lille landskabsmaleri af ham og 
et par malerier af andre, købt af ham. 
De var beskadiget, men dog gode nok 
til at vi har restaureret dem og hængt 
dem i vores sommerhus. 

Vi fandt også en del fade, glas, krukker 
og andet husholdningsgrej, som havde 
lidt affektionsværdi. 

Vordingborg Museum havde kontaktet 
os allerede i december 2012, da de blev 
informeret om nedrivningstilladelsen, 
med henblik på at komme til at foto-
grafere huset udefra. Da de senere, i 
januar 2014, foretog besigtigelsen og 
kiggede indenfor i huset, blev de totalt 
rystet over omfanget af husets indhold. 
Aldrig havde de oplevet noget lignende 
– og de havde set meget i tidens løb. 

At museet først fik fotoregistreret hu-
set i januar 2014, betød så også, at vi 
kom til at vente meget længere på at få 
en byggetilladelse, end vi nogensinde 
havde forestillet os. Den bevarende 
lokalplan var kommet til at trække 

voldsomt ud, fordi den i første omgang 
blev forkastet af Miljø- og teknikudval-
get i Vordingborg Kommune i septem-
ber 2013. Det, og kommunalvalget i 
november 2013, kom til at trække sa-
gen i langdrag, og forslaget kom først i 
høring i januar/februar 2014 og blev 
endeligt vedtaget i maj. 

Så hvad skulle vi nu gøre i løbet af 
sommeren 2013 for ikke helt at gå i 
stå? Beslutningen blev, at vi da kunne 
sørge for, at det træ, som der skulle 
bruges meget af, blev tilvejebragt. Skul-
le vores byggetilladelse falde helt til 
jorden, og vi måske måtte opgive byg-
geriet, så kunne sådan noget tømmer 
vel altid sælges igen. Igennem savvær-
ket i Nysted kom vi derfor i forbindelse 
med Knuthenborg Gods og bestilte 30 
kubikmeter Douglas fyr fældet. Vi var 

selv nede og se træerne blive fældet for 
siden at blive bragt til Nysted til opskæ-
ring – en opskæring jeg selv kom til at 
deltage i. Og så blev alt tømmeret kørt 
til tømrermester Madsens værksted i 
Bårse og pindet op for vinteren. 

Forsinkelsen af den bevarende lokal-
plan kom til at betyde, at vi først i janu-
ar kunne gå i gang med at foretage den 
rydning omkring huset, som museet 

Douglas fyr til opskæring i Nysted 
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havde anmodet om for at kunne fore-
tage deres fotoregistrering – en ryd-
ning, som vi i henhold til museumslo-
ven var forpligtet til at bekoste. Og 
først i slutningen af marts og begyndel-
sen af april i år kunne vi rive huset ned, 
med de uventede konsekvenser, som 
det fik for os, og som jeg vil skrive om i 
næste nummer. 

Anders Heding 

Så kører den store båndsav 

Lørdag 9.8. kl. 10 mødte ni friske folk 
og to hunde op ved Jungshoved Kir-
ke klar til at gå Jungshoved Rundt. Det 
blev en hyggelig og smuk tur på 21 km 
i sol og regn – mest sol, inden vi nåede 
tilbage til kirken igen. Da var klokken 
blevet fire, og alle var glade og lidt stol-
te over at have gennemført turen. 

Knud Jacobsen 

Jungshoved Rundt 

Foto: Bent Pedersen 
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Min farfar, Hans Jørgen Nikolai Mat-
zen, købte Søbygård i 1945. Min far, 
Carl Frederik kaldet ”Ole”, og min 
mor, Inge Merethe kaldet ”Musse”, 
forpagtede i starten gården, hvor jeg, 
Ulrik, blev født i september 1948. Jeg 
har en storesøster, Anne-Dorte, født 

september 1945 og en storebror, Hans-
Jørgen, født september 1946. Så min 
mor og far har rigtig hygget sig ved 
nytårstid. Da jeg var barn, var der flere 
folk på gården: 

Ud over de tre på billederne var der 
også medhælper Niels Nielsen, Fugl-
sangvej 1, som der desværre ikke er 
billede af. 

Søbygård, Fuglsangvej 11, Jungshoved 

Som lovet i sidste nummers udgave af ’Med Holger på farten’ bringes her Ulrik Mat-
zens  fortælling om sin barndom på Søbygård. 

Harry Sørensen 
Fuglsangvej 4 
Traktorfører  

Rasmus Larsen  
Fuglsangvej 3 
Arbejdsmand  

Niels Peter Andersen 
Fuglsangvej 14 
Passede bl.a. hønseriet  
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Vi børn kom ofte over til Niels og hans 
kone Clara. Vi fik altid dejlige hjemme-
bagte småkager. Jeg husker også, vi fik 
lov til at malke deres to køer. 

I huset var der to piger, der hjalp med 
husholdning, vask og madlavning. De 
passede også os børn, og de var rigtig 
søde ved os. Da vi så blev ældre, var 
det desværre slut med piger i huset. 

I gårdens sydlige længe var der heste-
stald, hvor der var to belgier arbejdshe-
ste samt rideheste, da begge mine for-
ældre red meget. De store belgiere blev 
ikke brugt i marken, men jeg kan hu-
ske, vi fik lov til at sidde på deres brede 
rygge, når de blev trukket ud på græs. 

I port længen var der hundehus, due-
slag og hønsehus. Så var der et svine-
hus, hvor der kun var et par grise, det 
var nok kun til eget brug. 

Min far havde en tysk ruhåret jagthund, 
og vi børn fik to dejlige puddelhunde, 
der hed Bobby (den tykke) og Nuggi 
(den normalvægtige). 

Der var kostald i den nordlige længe, 
men jeg husker kun, at den var tom, og 
at vi cyklede rundt derinde. Det var 
sjovt med alle de forhindringer, der var. 
Senere blev der etableret hønseri i ko-
stalden. Min bror og jeg kastede æg til 
hinanden, og det var jo sjovt, hvis æg-
get sprøjtede ud over modtagerens 
hånd. Vi blev efterhånden eksperter i 
ikke at ødelægge æggene. Vi gjorde det 
kun, når der ikke var voksne i nærhe-
den. 

Billede fra høsten 1956, hvor der blev 
investeret i selvkørende mejetærsker.  
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Min far var medlem af Round Table og 
Tolvmandsforeningen. Da han blev 40 
år, kunne jeg ikke forstå, at han ikke 
kunne være med i Round Table længe-
re. Det berørte mig meget – det kunne 
da ikke passe, at min far var for gam-
mel til noget? 

Min far dyrkede meget forskelligt. Et år 
havde han en tulipanmark med løg fra 
Holland. Jeg har senere fået fortalt, at 
denne sort spredte sig i haverne på 
Jungshoved. Han dyrkede hvidkløver, 
rødkløver og kommen i mange år. Der 
har også altid været et stort areal med 
roer. Vi børn kunne så lave lidt lomme-
penge ved at luge roer. Jeg husker trak-
torfører Harrys kone, Solvej, som var 
utroligt effektiv. Hun var med til at 
luge roer, og hun var helt klart den 
hurtigste. Hun hjalp også en gang imel-
lem til i huset. 

Mine forældre spillede badminton med 
Ejnar og Ruth Hansen fra Smidstrup. 
De spillede i Jungshoved skoles gym-
nastiksal. De var også meget aktive i 
Præstø Bridgeklub. 

Vi børn havde rigeligt at lege med ud 
over kortspil, strategispil og legetøj.  

Nabosønnen Erik Søndergård, som var 
født i september 1947, kom ofte over 
hos os, og vi legede rigtig godt sam-
men. Jeg husker, vi også legede hjem-
me hos Erik, han havde nemlig en luft-
bøsse, og sådan en måtte vi ikke have. 
Senere fik vi dog også lov, og vi lavede 

Vores swimmingpool i haven. 

Vi lavede vores egne måder og regler til boldspil. 

Vore gynge- og vippestativ blev flittigt brugt af 
både børn og voksne. 

Vores far kunne også godt lide at lege med. 
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en stor slangebøsse, som kunne skyde 
blikdåser op i luften, og så konkurrere-
de vi om at ramme flest. 

Kostald loftet blev brugt til kornlager, 
indtil hestestalden blev lavet om til 
korntørreri. Så nu kunne vi lave en 
badmintonbane, som også blev brugt 
til diverse boldspil. Vi flyttede også 
vores bordtennisspil fra spisebordet til 
en spånplade med de rigtige mål. I 
gavlenden havde vi lavet en bueskyd-
ningsbane. Vi lavede vores egne flitsbu-
er af grene fra havens nøddehegn. Lof-
tet blev også anvendt til tøndeslagning, 
når det var fastelavn. Senere, da min far 
spillede golf, hængte han et tæppe op i 
gavlen og lavede et teested og øvede sig 
på driverslag. 

Jeg husker, at når vi børn var alene 
hjemme, altså blev passet af pigerne i 
huset, lagde min far altid en cremefrø 
til hver af os som kompensation for, at 
han og mor ikke var hjemme. 

Min bror og jeg gik til gymnastik i 

Jungshoved forsamlingshus, til dans i 
den store sal på Frederiksminde i 
Præstø og i Jungshoved forsamlings-
hus. 

Og så var vi spejdere, hvor vores pa-
truljefører var Asger, søn fra Jungsho-
ved mølle. Jeg har spillet rigtig meget 
fodbold i Jungshoved. Knud Nielsen 
trænede os i mange år, det var bare så 
hyggeligt. 

Nå, der var jo også en skolegang. Jeg 
gik i forskolen på Dyremarken i 1. og 
2. klasse, hvor frk. Andersen undervi-
ste. Herefter kom jeg til Jungshoved 
Skole, hvor vi var otte i klassen, fire 
drenge og fire piger. Vores lærer var 
Nørskov. Her gik jeg 3., 4. og 5. klasse. 
Jeg har nu altid sat mest pris på min 
fritid. 

Jeg husker min barndom som dejlig, 
hvor livet på landet gav mig rigtig man-
ge muligheder, som jeg altid vil være 
taknemmelig over. Jeg har kun dejlige 
minder fra Søbygård og Jungshoved. 

Ulrik Matzen 

Ulrik 1956 

Lidt med heste blev det også til, men det var nu 
kun Hans-Jørgen, der senere i livet fortsatte med 
ridning. 
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
September-december 2014 

  Jungshoved Allerslev 

12. s. e. trin. 7. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 

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

14. s. e. trin. 21. sep. 9.00 10.30 

15. s. e. trin. 28. sep. 14.00 Ingen 

16. s. e. trin. 5. okt. 10.30 9.00 

7. okt.  19.00 Konfirmandindskrivning    

17. s. e. trin. 12. okt. 9.00 Jesper Bo Blomgren Ingen 

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

19. s. e. trin. 26. okt Ingen 10.30 

Allehelgen  2. nov. 16.30 19.00 

21. s. e. trin. 9. nov. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

22. s. e. trin. 16. nov. 10.30 Ingen 

23. s. e. trin. 23. nov. 9.00 10.30 

1. s. i Advent 30. nov. 10.30 9.00 

2. s. i Advent 7. dec. 9.00 10.30 
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Kirkenyt 

ADRESSER OG TELEFONNUMRE: 

BEGGE SOGNE 
Torben Møllenbach 
Allerslev Præstegård 
Træffetid: Alle dage efter aftale. Tlf.: 
55 99 60 17 og på mail: tom@km.dk. 
Mandag: 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 
Regnskabsfører Anne-Lise Nielsen 
Faxe Ladeplads 
24 25 11 51  

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 
Eli Frandsen  
55 99 91 99  
e-mail: elifrandsen@yahoo.dk  

Kirkeværge Bent Pedersen 
56 28 65 85 
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 
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Det er i dette efterår 100 år siden, at de 
førende magter i Vesteuropa gensidigt 
erklærede hinanden krig, og dermed 
indledte en krig, hvis omfang af øde-
læggelse og politiske omvæltninger 
verden ikke tidligere havde set. Denne 
krig er temaet for efterårets foredrag i 
Allerslev og Jungshoved sogne. 

Vi vil her lægge vægten ikke så meget 
på de politiske og historiske sider af 
krigen, men på det, krigen kom til at 
betyde for menneskers måde at tænke 
om sig selv på, for efter krigen var Eu-
ropa for altid forandret. Den tyske kej-
ser Wilhelm lagde optimistisk ud med 

en forsikring til sit folk om, at krigen, 
som begyndte i september, ville være 
overstået inden løvfald – en optimisme, 
som altså ikke holdt stik. Krigens enor-
me tabstal på omkring 25 mio. døde 
eller lemlæstede satte sine mentale, 
psykiske og kulturelle spor hos alle de 
lande og deres befolkninger, der havde 
deltaget. 

 Ud over disse alvorlige emner har vi 
tillige foredrag med Karen Ulrik-
Petersen om hendes arbejde i den ke-
nyanske skoleverden og Bjarne Søren-
sens fortælling om sit virke i diplomati-
ets tjeneste gennem mange år. 

1. verdenskrig 1914-1918 – set fra 
en menneskelig synsvinkel 

1. Krigen og Gud 
Eftermiddagsgudstjeneste, Jungshoved Kirke 

søndag 28. september kl. 14.00 

En krig i billeder, musik med mere 
Temagudstjeneste: Tiden omkring første verdenskrig. Arrangeret af Bodil Agerbo 
og Bent Pedersen. 

Gennem en mosaik af billeder, tekster og musik, som har sammenhæng med både 
kirken, krigens rædsler og dagliglivet i almindelighed, tegnes et billede af tiden om-
kring første verdenskrig. Det hele kædes sammen af breve fra perioden. 

2. Første verdenskrig set i øjenhøjde med soldaterne, 
konerne, kæresterne, sygeplejerskerne og lægerne 

Foredrag ved lektor Birgitte Thomassen 
tirsdag 7. oktober, kl. 19.30, Allerslev Præstegård 

Birgitte Thomassen skriver om sit foredrag: ”Jeg vil fortælle om de menneskelige 
reaktioner på krigen på grundlag af erindringer, breve og dagbøger samt samtidens 
skønlitteratur og digtning. Jeg vil belyse reaktioner og holdninger til krigen såvel fra 
hjemmefronten (mest kvinder) som fra fronten (mænd, officerer, sanitetstjene-
sten), og i et vist omfang såvel fra engelsk, tysk som fra sønderjysk side.  
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Mit kenyanske eventyr 
Foredrag ved Karen Ulrich-Petersen 

Onsdag 10. september, kl. 19.30, Allerslev Præstegård 
Karen Ulrik-Petersen kommer og fortæller om sit livs forunderlige rejse. 

Karen er født og opvokset på en farm i Kenya. Familien forlod Kenya i 1963. For 
ni år siden fik hun ved et besøg i Kenya kontakt til Githabai Primary School, som 
blev grundlagt i 1959 af hendes far som skole for farmens ansatte. 

Efterfølgende blev Foreningen Githabais Venner dannet med det formål at støtte 
børn i Kenya primært South Kinangop med skolen i centrum. Skolen ligger 140 
km nord for Nairobi midt i et betrængt landbrugsområde. 

Foreningen arbejder med flere projekter udviklet i samarbejde med skolen Bl.a. at 
finde midler til vedligeholdelse af et vandprojekt, med udgangspunkt i familiens 
brønd fra 1950, og at finde sponsorer til betrængte børns videreuddannelse på 4-
årige secondary schools (gymnasier). 

Det er en stor glæde for Karen personligt, i samarbejde med lokalbefolkningen og 
Foreningen Githabais Venner, at arbejde for at bedre livsvilkårene for børn i det 
land, hun voksede op i. Den brudte forbindelse er genetableret. 

Foredraget ledsages af billeder. 

Mange følelser kom til udtryk i denne voldsomme konflikt, fx sorg, vrede og med-
lidenhed ('compassion'), og undervejs kommer jeg også ind på, hvorledes krigen 
kommer til udtryk i mindekulturen, herunder mindesmærker og -monumenter 
samt anlæggelse og indretning af kirkegårde/gravpladser i nogle af de tidligere 
krigsførende nationer”. 

3. Forspillet til 1. verdenskrig 
Var krigen i virkeligheden gået i gang inden den ”begyndte”? 
Foredrag ved tidl. lektor v/Københavns universitet, Jørgen I. 

Jensen 
onsdag 12. november, kl. 19.30, Rejsestalden ved Jungshoved 

Kirke 
Hvad var det for tanker, stemninger, måder at tænke på i tidens politiske, kulturel-
le, kunstneriske og kirkelige miljø, der i en storkrig så en måde at få løst de politiske 
problemer i Europa på? 

Dette vil foredragsholderen give sit bud på, og vi vil undervejs høre musikeksem-
pler fra bl.a. russeren Igor Stravinskij og danskeren Carl Nielsen.  
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Studiekreds i Allerslev Præstegård 
Kristi passionshistorie 

Onsdagene 24. sept., 29. okt. og 26. nov. 
hver gang kl. 19.30 

Der er mange filmskabere, der gennem tiden har skildret Jesu sidste dage og timer 
i Jerusalem. Nogen har gjort det på den dramatiske måde, andre på den næsten 
morsomme måde, som Monty Python gjorde det, da de lod en Jesus-lignende 
figur hængende på korset synge ”always look on the bright side of life”, eller – 
som det skal handle om i denne studiekreds – på den voldsomme måde. 

Filmen, som vi skal se, er Mel Gibsons Jesusfilm fra 2014. Filmen er en helaftens-
film, og vi vil over tre aftner se filmen i ”bidder” og drøfte og sammenligne den 
historie, filmen viser os, og den historie, som vi kender fra Det nye Testamente. 

Mit liv på de bonede og lerstampede gulve 
Foredrag ved Bjarne Sørensen 

onsdag 22. oktober, kl. 19.30, Jungshoved Gamle Skole 
Bjarne Sørensen, der er pensioneret ambassadør, har arbejdet 33 år i Udenrigsmini-
steriet. De sidste 17 år har han været udsendt som ambassadør i Indien, Sydafrika, 
Vietnam, Egypten og Tanzania. Han vil fortælle om sit arbejde og sine oplevelser i 
disse år. 

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Sankthansaften ved Jungshoved Kirke 

Det traditionsrige sankthansaftens ar-
rangement i Jungshoved Kirke og ved 
Slotsbanken vendte i år tilbage på en 
særdeles smuk midsommeraften. 

Klokken 20.00 var godt 50 mødt op til 
aftengudstjeneste i kirken, hvor sogne-
præst Torben Møllenbach prædikede. 
Derefter var der fuld gang i kaffe- og 
kagesalget, som i år var flyttet ned på 
parkeringspladsen i Kirkehavnen. 

Inden bålet blev tændt, kunne de ca. 
200 fremmødte, der stod og sad på 
skråningen på volden uden for voldgra-
ven, se solen kaste et smukt skær ned 
over bålpladsen på forstranden med 
græssende spælsau får og ud over et 
spejlblankt Nor og Bøgestrømmen 
med Nyord og Stege i baggrunden. 

Bålet tændtes kl. 21.30, og takket være 
tørt træ og brædder sponsoreret af XL-
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BYG Sydsjællands Tømmerhandel A/S 
i Præstø flammede det meget hurtigt 
og kraftigt op, og fårene løb deres vej. 
Da der var godt gang i bålet, ”fløj” 
heksen fra toppen af bålet mod Bloks-
bjerg til lyden af fløjtende heksehyl. 

Herefter blev først Midsommervisen 
og derefter Jungshovedvisen afsunget 
til flot akkompagnement på trompet af 
Peder Bach Henning, Præstø. 

Mens solen sendte sine sidste stråler ud 
over Noret, brændte bålet lystigt ned, 
og da alle de fremmødte vendte rundt 
for at gå tilbage ad stien langs voldgra-
ven, kunne de nyde en meget smuk 
aftenrøde på vesthimlen. 

På grund af Kulturstyrelsens påbud 
måtte bålet som bekendt ikke afbræn-
des på den plads, hvor det har fundet 
sted de sidste mange årtier. Derfor var 
det flyttet ud på forstranden, hvilket 
bl.a. betød, at der var lidt længere at gå; 
men til gengæld var der så mulighed 
for at nyde mere af Slotsbanken og 
udsigten ud over Bøgestrømmen og 
Stege Bugt … og ja, der er som også 
påbudt af Kommunen og Kulturstyrel-
sen ryddet grundigt op efter bålet! 

Jungshoved Menighedsråd vil gerne 
takke alle, der var mødt frem til vores 
sankthansaftens arrangement, og håber 
at se jer alle og mange flere til næste år!! 
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Dette gamle ordsprog måtte Jungsho-
ved Kirke sande her i løbet af 1. halvår 
2014. 

Først ramte januar-stormen i weeken-
den 18./19.1.2014 også Jungshoved 
Kirke, hvor der blæste tagsten ned fra 
kirkeskibets sydside, ligesom hele tag-
konstruktionen gav efter, så tagstenene 
måtte understryges på ny. Desuden 
væltede et birketræ ned over vestmu-
ren. 

Senere i januar måned havde vi, som 
mange vil huske, en iskold østenvind. 
Den medførte et frostsprængt vandrør 
på loftet i graverboligen. Da det tøede 
op, opstod der 28.1.2014 omfattende 
vandskader i dagligstuen og i køkkenet. 

Endelig var der indbrud i Rejsestalden 
og graverens redskabsrum natten mel-
lem 2. og 3. marts. Der blev bl.a. stjålet 
en plæneklipper, 2 kaffemaskiner, 2 
poser kaffe og nogle flasker vin. 

De samlede omkostninger for storm-
skaden, vandskaden og indbruddet 
beløber sig til godt 75.000,00 kr., som 
kirkens forsikring forventes at dække 
det meste af – bortset fra selvrisikoen. 

I forbindelse med udbedring af skader-
ne er der gennemført konstruktionsæn-
dringer og andre tiltag, der forhåbentlig 
vil mindske risikoen for sådanne skader 
i fremtiden. 

Et uheld kommer sjældent alene! 

MENIGHEDSMØDE 
Jungshoved Menighedsråd indkalder hermed til 

det årlige Menighedsmøde 
23. september 2014 kl. 19.00 

i Rejsestalden ved Jungshoved Kirke 

På dette møde vil menighedsrådet redegøre for regnskabet for 2013 og det kom-
mende års budget samt aflægge beretning om forløbet af det forgangne år og ori-
entere om, hvad der er planlagt for det kommende år. 

Reserver 14. december 2014 kl. 19.30 
 til sangaften i Jungshoved Kirke 
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Med offentliggørelse af regnskaberne 
for 2012 blev det for første gang muligt 
at se alle de lokale regnskaber i Folke-
kirken. Regnskaberne for de enkelte 
sogne kan findes på www.sogn.dk. 

Sognenes regnskaber for 2013 vil blive 
offentliggjort, så snart de alle er revide-
rede. Ligeledes vil budgetterne for 2015 
kunne findes på denne hjemmeside, 
når de er færdigbehandlede. 

Folkekirkens økonomiske 
struktur 
Folkekirken får sine indtægter fra 4 
hovedområder. 

1) Lokal kirkeskat, 
som kommer fra kommunens med-
lemmer af Folkekirken. 
Den bruges til løn til kirkens perso-
nale (minus præster), drift og vedli-
geholdelse af kirker og præstegårde 
samt udgifter til menighedsrådene. 
Var i alt i 2010: 4.852 mio. kr. 

2) Landskirkeskat/Fællesfond, 
som kommer fra alle medlemmer af 
Folkekirken. 
Den bruges til 60 % af præsternes 
løn, administration af de 10 stifter, 
uddannelse og efteruddannelse af 
præster, revision af den lokale kirke-
kasse samt udligning af lokalt kirke-
skattetryk. 
Var i alt i 2010: 966 mio. kr. 

3) Statstilskud, 
som kommer via Finansloven fra 
alle skatteydere, også de, der ikke er 
medlemmer af Folkekirken. 

Det bruges til 40 % af præsternes 
løn, løn til biskopper, pension til 
præster og biskopper, tilskud til re-
staureringsarbejder samt til Ministe-
riets drift. 
Var i alt i 2010: 849 mio. kr. 

4) Andre indtægter, 
som kommer fra indbetalinger til 
gravsteder og fra værdipapirer. 
De bruges til vedligeholdelse af byg-
ninger og gravsteder. 
Var i alt i 2010: 780 mio. kr. 

Folkekirkens samlede indtægter i 2010 
var således 7,447 milliarder kr. 2010-
tallene er vist, da de er de seneste tal, 
menighedsrådet har. I 2014 forventes 
Folkekirkens samlede indtægter at ligge 
på 7,7 milliarder kr. med stort set sam-
me fordeling mellem de fire hovedom-
råder.  Mere information om Folkekir-
kens økonomi kan findes på 
www.folkekirken.dk. 

Antal medlemmer af Folkekir-
ken 
Folkekirkemedlemskabet i Danmark 
pr. 1.1.2013 var 79,1 %. Det samlede 
befolkningstal var 5.602.628 indbygge-
re, hvoraf 4.430.643 personer var med-
lem af Folkekirken. Til sammenligning 
var der i Jungshoved sogn 773 indbyg-
gere, hvoraf 592 personer var medlem 
af Folkekirken, svarende til et medlem-
skab på 76,5 %, der ligger under lands-
gennemsnittet. 

I alt var der 2.123 sogne i Danmark i 
2012, hvorfor Jungshoved befolknings-

Hvad går kirkeskatten til? 
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mæssigt må betegnes som et meget lille 
sogn i forhold til gennemsnittet. 

Hvad koster det at drive 
Jungshoved Kirke? 
Kirkeskatten er med til at sikre, at der 
regelmæssigt kan afholdes gudstjeneste 
i kirken, og at der kan tilbydes kerne-
ydelser i form af dåb, konfirmation, 
bryllup og bisættelse/begravelse. Her-
udover lægger kirken også hus til en 
række kulturelle og sociale arrangemen-
ter som fx koncerter, foredrag og stu-
diekredse. 

I nedenstående tabel er vist, hvad de 
penge, som menighedsrådene admini-
strerede i regnskabsåret 2012, gik til 
samlet set for Danmark samt i Jungs-
hoved sogn. Totalt anvendte samtlige 
sogne i Danmark i 2012 4.963.759.589 
Kr. Disse midler kommer primært fra 
den lokale kirkeskat, hvor udskriv-
ningsprocenten i 2012 lå på 1,02 % i 
Vordingborg Kommune. 

Som det fremgår af tabellen, anvendte 
Jungshoved Menighedsråd i 2012 sam-
menlagt 968.402 kr. til løn til kirkens 
ansatte – bortset fra løn og pension til 
præsten – samt til drift og vedligehol-
delse af Jungshoved Kirke, kirkegår-
den, graverboligen og Rejsestalden, 
hvilket svarer til 1.635 kr. pr. medlem 
af Folkekirken i Jungshoved sogn. 

Dette gennemsnitstal ligger væsentlig 
højere end landsgennemsnittet i 2012 
på 1.116 Kr. pr. medlem af Folkekir-
ken. Forklaringer herpå skal bl.a. søges 
i det forhold, at en række udgifter ligger 
fast, hvad enten der er tale om et stort 
sogn eller som Jungshoved et lille sogn. 

Desuden har vi en middelalderkirke, 
som er forholdsvis dyr i drift og vedli-
geholdelse sammenlignet med mere 
moderne kirker. 

Menighedsrådet forsøger selvsagt at 
gøre så meget som muligt for at udvise 
ansvarlighed, tilbageholdenhed og spar-
sommelighed samt foretage de nød-
vendige prioriteringer for at tilrettelæg-
ge driften og vedligeholdelsen så effek-
tiv som muligt. 

Brug Jungshoved Kirke og 
Slotsbanken! 
Jungshoved Kirke er den sidste offent-
lige institution, der er tilbage på Jungs-
hoved, hvorfor menighedsrådet er af 
den opfattelse, at vi skal værne om 
kirken, udvikle den og sikre, at den 
bliver brugt så meget som muligt. 

Kirkens beliggenhed, historie, udsmyk-
ning og udseende gør den sammen 
med Slotsbanken til en unik attraktion, 
der samtidig kan byde på en af Sydsjæl-
lands flotteste udsigter. Udover at være 
rammen for kirkelige handlinger og 
andre arrangementer spiller Jungsho-
ved Kirke derfor også en rolle i at til-
trække besøgende og turister til områ-
det og i at formidle kendskabet til den 
danske kulturarv. Dette var bl.a. en af 
grundene til, at kirken her fra 2014 blev 
tilmeldt Vejkirke-ordningen. 

Efter at kirken er blevet kalket i år, er 
turen kommet til reparation og kalk-
ning af kirkegårdsmuren. Og kirkegår-
den fremstår som altid velplejet og 
smuk, hvad enten det er sommer eller 
vinter. 
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Jungshoved Menighedsråd håber der-
for, at alle, der bor på Jungshoved, eller 
andre, der svinger ind på Jungshoved, 
nyder synet af Kirken, hvad enten det 

er ude- eller indefra, og måske får lyst 
til at bruge kirken. 

Med venlig hilsen, 
Jungshoved Menighedsråd 

Det gik pengene til i 2012  Jungshoved Danmark kr. pr. medlem  

Kirkebygning og sognegård 
Pengene bruges bl.a. til vedli-
geholdelse, opvarmning eller 
indkøb af inventar til kirker og 
sognegårde. 

117.960 781.794.902 199 176 

Kirkelige aktiviteter  
Pengene bruges på gudstjene-
ster og andre kirkelige handlin-
ger; men også på eksempelvis 
konfirmandundervisning, 
socialt arbejde eller kirkekor. 

294.847 1.479.327.850 498 332  

Kirkegården 

Beløbet dækker bl.a. materialer 
og lønninger til personalet på 
kirkegården, eksempelvis gra-
vere og gartnere. 

164.867 835.417.191 278 188 

Præstebolig (og graverbo-
lig) 

Til de fleste kirker i Folkekir-
ken hører en eller flere (præste)
boliger. Beløbet dækker vedli-
geholdelse og renovering af 
disse boliger. 

64.411 78.247.778 109 18 

Administration og fællesud-
gifter 

Dette dækker fælles admini-
strative opgaver, inkl. udgifter 
til personregistrering, som er 
en opgave, Folkekirken løser 
for Staten. Derudover er der  

215.645 99.767.609 364 171  
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en række administrative ud-
gifter til menighedsråd og 
provstiråd samt til bl.a. ef-
teruddannelse og personale.  

   

Finansielle poster 
Dette dækker Folkekirkens ud-
gifter til renter,kursgevinst-/
tab og momsregulering mm. 

12.279 60.304.435 21 14 

Anlægsinvesteringer 
Hvert år har Folkekirken ud-
gifter til byggeri eller renove-
ring og forbedring af eksem-
pelvis kirker og kirkegårde  

98.393 968.371.454 166 217 

TOTALT 968.402 4.963.759.589 1.635 1.116 

Siden sidst har vi som vanligt haft ge-
der – som vi låner af Lisbeth fra Fugle-
bjerg – på Degneholm. De kom ud 2. 
påskedag. Det er nogle fantastisk rolige 
og tillidsfulde geder i år. De har gået og 
gnavet godt ned i år, så det bliver spæn-
dende, hvad jagtsæsonen så kan bringe 
af dejlige oplevelser. Gederne kommer 
hjem igen 2. august. Så skal vi ikke tage 
hensyn til dem, når jagtsæsonen starter 
1. september. 

Vi er også nogen, der interesserer os 
for landjagt. Bukkejagten, som går fra 
16. maj til 15. juli, startede meget mær-
keligt for de fleste, jeg har snakket med. 
Der var i det hele taget ikke ret mange 
dyr i starten. Om det var, fordi der var 
meget raps på markerne i år, ved jeg 
ikke. Det kan være, der sidder én, som 

har en eller anden ide om det. Jeg har 
ikke selv oplevet sygdom i bestanden, 
hvor jeg jager. 

Vi har nogle forskellige fællesjagter i år, 
som vi glæder os til at arrangere, såsom 
kragejagt, blishønsejagt, gåsejagt og 
rævejagt. Hvis der er nogen, der er inte-
resserede i at deltage, eller måske har en 
ide til arrangementerne, kan I kontakte 
mig. 

Ellers har vi vores Fugleskydning 23. 
august på Stavreby havn og vi håber, 
folk møder talstærkt op! Ellers vil jeg 
bare ønske jer god sommer og 
KNÆK OG BRÆK! 

Med venlig hilsen, 

Morten Larsen  

Nyt fra Præstø og omegns Strandjagtforening 
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Forår og sommerfiskeri 

Ål: Forårets ålefiskeri var udmærket, i 
hvert fald i perioder. Den 10. maj slut-
tede festen dog for os fritidsfiskere. 
Det bliver så spændende, hvordan fi-
skeriet går efter 1. august. Kiloprisen 
for ål er blevet meget høj, så vi må jo 
sige ”lidt men godt” og så være tilfred-
se.  

Havørred: Det var ret dårligt med 
fangsten af havørreder her i foråret. 
Der blev dog taget nogle stykker. 

Gedde: Igen gode fangster af gedder. 
De ynglede på livet løs i fjorden og 
længere inde (fredet 1. april-15. maj). 
Alle de små gedder fra sidste år er vok-
set og skal nu føre slægten videre. Hå-
ber ikke, at de æder al ørredynglen.  

Regnbueørred: Nogle få stykker af de 
undslupne ørreder blev fanget, og de 
var i ok kondition. Gunner var heldig 
at fange to store krabater i sin rejeruse! 
Ellers tyder intet på, at de vil udkon-
kurrere de andre ørreder. 

Kutlinger: Fantastisk godt nyt. I for-
året var der masser af dem i ruserne (en 
hel spand pr. stræk), men her i som-
mervarmen er de næsten forsvundet! 
Ikke som i Guldborgsund, hvor de 
bare bliver flere og flere.  Det bliver 
spændende, om de kommer tilbage for 
fuld styrke her til efteråret. De må jo 
enten være spist eller trukket ud på 
dybere vand. Nu kan man i øvrigt købe 
kutlinger i Præstø, hvis man vil smage 
dem. 

Aborre: Fiskeriet har været på det jæv-
ne. 

Skrubbe: Her i juni/juli har nogle fra 
havnen været på skrubbefiskeri ovre 
ved Skovrenden. Det var rigtig givtigt, 
og der blev hjembragt 80 skrubber eller 
mere pr. gang afhængig af antallet af 
redskaber. Man skal bare passe på 
østenvinden og strømmen, da det kan 
”forurene” garnet totalt. 

 

 

Årets gang på Stavreby Havn 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://snm.ku.dk/forskning/projekter/fiskeatlas/nyheder/SortmundetStor1.jpg/&imgrefurl=http://snm.ku.dk/forskning/projekter/fiskeatlas/nyheder/sortkutlingguldborgsund/&h=379&w=505&sz=107&tbnid=B6d4D-QfrQI3tM:&tbnh=93&tbnw=12
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Pighvar: En enkelt har været langt ude 
og fanget pighvar. Det blev til 18 stk. 
på en enkelt tur. Det er jo en ”finere” 
og dyrere fisk end skrubben. 

Reje: Der var ret mange rejer her i 
foråret, og da det jo er fjordrejer, det 
drejer sig om, er det en hel lille formue, 
man sidder med under sorteringen og 
ikke mindst, når de ligger på brødet. 
Rejerne er nu ude for at yngle på dybt 
vand, men de kommer igen i løbet af 
august.  

Personen stående yderst til højre (ego) 
forlod i sommer Stavreby Havn for at 
tage et smut til BC (Britisk Columbia, 
Canada, red.) for at fange skrubber. 
Denne halibut (helleflynder) vejede 100 
pund. Vi fangede 16 (ikke alle så store). 

Hornfisk: Strandjægerforeningens 
årlige hornfisketur i maj var ok mht. 

vejret, men fangsterne var ikke det helt 
store. Der blev ”vist” fanger noget 
over 100, og der var præmier til den, 
der gættede det rigtige antal fangne fisk 

samt målet på den største. Alle så dog 
helt tilfredse ud, og sol m.m. havde 
gjort mange meget, meget rødbrune og 
trætte.  Turen gik helt over til Fedet, 
men nogle få nøjedes med at sejle ud i 
Bøgestrømmen, hvor der også var 
hornfisk.  

Hornfisken kommer fra et område 
nord for Skotland og kommer hvert år 
til de danske indre farvande for at yng-
le. Erhvervsfiskerne havde gode fang-
ster i år.  

Fugle 
Fiskeørn: Der er igen iagttaget fiskeør-
ne ved fjorden. De var på træk. 

Rørsanger: Sjovt nok er der mange 
rørsangere i fjordområdet, og hvis man 
har øre for det, er deres sang meget 
tydelig.  

Gøg: Der har været utrolig meget 
”støj” fra gøgene i havneområdet hele 
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foråret. Man kunne også ofte se dem 
flyve med deres underlige vingeslag. 

Rørhøg: Der er iagttaget rørhøg fly-
vende med redemateriale i næbet. Der 
er dog ikke bygget rede i området. 

Gæs: I øjeblikket opholder der sig nok 
2000 grågæs i vores område. De kom-
mer flyvende om aftenen for at foura-
gere på de høstede marker. På havne-
vejen kan man dårlig komme frem for 
gæs. 

Svaler: På havnen er der især om mor-
genen utroligt mange svaler. De sidder 
på alt hængende tovværk. På andre 
tidspunkter jagter de insekter i luften, 
og der er jo rigtig mange myg i områ-
det. Der er tre slags svaler på havnen i 
øjeblikket: Bysvale, landsvale og dige-
svale. 

Havne-/byfest: Byfesten 19. juni var 
en stor succes! Der var 80 betalende 
gæster plus lidt flere. Programmet star-
tede kl. 10.00 med lerdueskydning ar-

rangeret af strandjægerforeningen, og 
ved 14-tiden var der pålidelighedssej-
lads. Sidstnævnte øvelse går ud på, at 
alle sejler en bestemt rute to gange, og 
så gælder det om at tilbagelægge begge 
sejladser på samme tid eller have 
mindst mulig tidsmargen. Ved 18-tiden 
var der fællesspisning med medbragt 
mad – drikke kunne købes i baren. 
Derefter var der lotteri med masser af 
gode sponsorgaver. Endelig blev juke-
boksen tændt som tegn på, at der nu 
kunne danses. Det blev der så gjort 
med stor eftertrykkelighed til langt ud 
på de små timer. Politiet var vanen tro 
også på besøg, men syntes ikke at have 
noget at bemærke. Det har været et 
meget stort arbejde at arrangere hele 
festen, så festudvalget kan vist godt 
bruge lidt mere hjælp næste år. 

Karsten Elm 
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POWER PULL 
20.-21. september 2014 

Kom og vær med til 
Jungshoved træk 

v/Jungshoved Idrætsforening 
på marken bag klubhuset, Mislehøjvej 3, 4720 Præstø 

Pladsen åbner kl. 12.00 lørdag 
Lørdag aften træk fra kl. 15 

Søndag fra kl. 10.00 

Veteran traktor  
TRUCKER 

 FAMILIEHYGGE 
HAVETRAKTORTRÆK 

lørdag fra kl. 13 og søndag fra kl. 10 
Ønsker du at deltage med traktor, ring til Pernille på 

42 39 16 87 eller på sms 
Dankort automat i klubhuset 

VEL MØDT JUNGSHOVED IDRÆTSFORENING 
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Mandag 14. oktober 2013 (fortsat) 

Vi kører videre ud ad Fuglsangvej. På 
vores venstre side har vi gården Fugl-
sanggaard med det flotte stuehus  med 
svungne gavle i nyrenæssance stil. Hol-
ger siger, at samme byggestil med de 
svungne gavle, kan man se på Jydegår-

den i Lundegård og tidligere også på 
Overdrevsgaarden på Nihøjvej og på 
Ny Fjellebrogård på Bøged Strandvej. 

Man gjorde sig umage, når der skulle 
bygges nye stuehuse til gårdene, og 
man kan vel også aflæse en vis form 
for fornemhed af stuehusenes udform-
ning, ikke mindst af de svungne gavle, 
der leder tanken hen på flere af de byg-
ninger Christian 4. lod opføre i neder-
landsk renæssancestil, bl.a. Børsen i 
København. 

Mens vi triller langsomt videre ind i 
den lille klynge huse, der ligger på beg-
ge sider af vejen, kaldet Fuglsang, siger 

Holger, at en af bilens døre ikke er rig-
tigt lukket. Det er ikke, fordi en smart 
lampe lyser, men kun fordi Holger kan 
høre det – og ganske rigtigt, den ven-
stre bagdør er ikke helt trukket til, så vi 
gør et kort stop, mens døren bliver 
smækket rigtigt i (der er gods i den 
dør!). 

Navnet Fuglsang kendes fra flere ste-
der i Danmark og Tyskland (Vogel-
sang), og det betyder lige hvad det siger 
– fuglesang. Ikke dårligt at bo et sted 
med så smukt et navn. Den første byg-
ning på vores højre hånd, da vi kører 
ind i Fuglsang, er den gamle skole fra 
1796. 

I Niels Østergårds bog ”Fra fæste til 
fritid” (forlaget Museerne.dk) står der 
på s. 65-66 om skolen: ”Roneklint sko-
le blev oprettet i 1796. Det blev den 
anden skole på Jungshoved, idet der 
under ryttergodsperioden var oprettet 
en rytterskole i Stenstrup i 1721. I for-

Med Holger på farten (22) 

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. Erik er født 
på Fyn, men har boet på Jungshoved siden 1956. Foto: Susanne Øhrgaard  

Foto: Sys Keller 
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bindelse med udskiftningen blev skole-
parcellen i 1798 placeret mellem de 
gamle huse i Fuglsang og de lidt sydli-
gere lodder til husmænd langs Kirkeve-
jen (i dag Fuglsangvej). Skolelodden var 
tilstrækkelig stor til, at skolelæreren 
kunne opretholde et lille landbrug. 

Skolen blev opført i bindingsværk af 
kraftigt egetræstømmer og munkesten. 
Det var nedbrudte materialer fra det 
under svenskekrigen i 1600-tallet øde-
lagte Jungshoved Slot. Skolebygningen 
fungerede i 90 år, indtil at befolknings-
væksten førte til en ny og større byg-
ning. Den blev opført på grunden, men 
den gamle skolebygning var stadig så 
værdifuld, at bygningen blev nedbrudt 
og genopført som forsamlingshus i 
1887…  

I 1827 overtog den unge skolelærer 
Carl August Petersen, søn af kgl. 
hofhattemager Gudmand Petersen, læ-
rerposten. Han fungerede i 45 år frem 
til 1872 og blev en afholdt lærer. Hans 
eget landbrug på skolens fire ha blev 
suppleret med lejede arealer og drevet 
som mønsterlandbrug. Han etablerede 
en læsekreds for voksne, hvor hver 
deltager skulle købe én bog om året. 
De indkøbte bøger skulle gå på om-
gang i kredsen og danne grundlag for 
samtalemøderne… 

Efterfølgeren på Roneklint skole var 
lærer Andersen, som fungerede i perio-
den 1872-1923. Han blev en drivende 
kraft for oprettelsen af Jungshoved 
Mejeri samt oprettelsen af sygekassen 
og sygeplejeforeningen. Han drev læse-
kredsen videre, og den blev ikke kun 

en af de første, men også en af de 
længstlevende i Danmark.… 

Roneklint skole på Fuglsangvej var 
aktiv indtil 1923, da den nye hovedsko-
le for Jungshoved blev indviet i Jungs-
hoved By”. 

Nu er bygningen bolig for fire generati-
oner. 

Da vi kommer ud af Fuglsang, har vi 
nogle fine søer på vores venstre hånd. I 
dag bliver området omkring søerne 
afgræsset af fire køer, og bl.a. grågåsen 
har fundet et godt ynglested her. 

Søerne er opstået efter en omfattende 
tørvegravning under 2. verdenskrig, og 
hvad der dengang var et indgreb i natu-
ren, er nu blevet til et nyt attraktivt 
naturområde med et rigt plante- og 
dyreliv. Det var Karl Hansen fra Ege-
vangsgaard, Roneklintvej 26, der starte-
de tørveproduktionen her. Omsætnin-
gen var så god, at Karl Hansen efter 
krigen kunne købe sig en Opel Olym-
pia.  

Vores næste mål er Strandgaarden på 
Roneklintvej 32. Det er vist ikke en 
overdrivelse, at det er en af Jungsho-
veds smukkest beliggende gårde med 
en panoramaudsigt fra baghaven, der 
overstiger alt. Først det lille Nor med 
øen Maderne bagved, så den smalle 
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indsejling til Præstø Fjord med Feddets 
smukke beplantning og de fine hvide 
strande i baggrunden. 

Retter man blikket mod nordvest, ser 
man de skovbevoksede højdedrag ved 
Leestrup og Axelved rejse sig mod 
himmelen. Kikker man godt efter, kan 
man godt ane Sjællands højeste punkt, 
Kobanke på 129,2 m over havet. 

I mange år lærte eleverne i skolen, at 
Sjællands højeste punkt var Gyldenlø-
ves høj nord for Ringsted, indtil man i 
2007 fandt ud af, at Ulrik Gyldenløve i 
1600-tallet havde fået lagt en bunke 
jord på toppen af bakken. Fjerner man 
den, bliver den naturlige højde her kun 
121,3 meter over havet, og så er Ko-
banke den højeste. 

Holger husker, da Strandgaarden var 
ejet og drevet af Anna og Rasmus Pe-
tersen. Rasmus Petersen havde en fæt-
ter, Emil Hansen, som havde læst til 
præst. Fra 1919-37 var han hjælpepræst 
for sognepræst Knud Müller i Jungsho-
ved Kirke, siger Holger. Anna og Ras-
mus Petersen havde to børn, Niels 
Christian og Kirsten. Rasmus Petersen 

var i mange år sognerådsformand på 
Jungshoved. Han var en flink og beha-
gelig mand, siger Holger, og en dygtig 
og vellidt sognerådsformand. Rasmus 
Petersen døde i 1955 i en alder af 60 år, 
og gården blev herefter overtaget og 
drevet videre af sønnen, Niels Christian 
Petersen. 

Holger husker, at Niels Christian i sko-
len var dygtig til at lave sine egne kryds- 
og tværsopgaver, hvilket imponerede 
både læreren og klassekammeraterne. 
Han var også en dygtig amatørskuespil-
ler og brugte sit talent i sognets dilet-
tantforestillinger og i egnsspil. Niels 
Christian Petersen var desuden en me-
get vidende person om sognets histo-
rie, og han blev ofte brugt som fore-
dragsholder og guide i sognet. 

Udover indtægterne fra landbruget 
havde Niels Chr. Petersen også en ind-
tægt for pasning af de to fyr på områ-
det, der skulle lede skibstrafikken ind i 
Præstø Fjord. 
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Fyrene blev i starten drevet med petro-
leum og senere med gas. Både for- og 
bagfyr  blev nedlagt i 2003 (se mere i 
Jungshoved nr. 3 2008). 

På et tidspunkt var der planer om at 
udstykke Strandgaardens og Skipper-
gaardens jorde til sommerhusgrunde i 
lighed med Kohavegaarden, hvor ud-
stykningen af sommerhusgrunde var 
startet i slutningen af 50erne. Planerne 
indebar, at der kunne udstykkes 135 
grunde på Strandgaardens jorde og 57 
grunde på Skippergaardens. 

Ejerne af de to gårde fik Jungshoved 
sogneråds tilladelse til udstykningen i 
1960 og 1961, men efter lange forhand-
linger og en rejst fredningssag endte det 
med en fredningskendelse i 1963 og en 
erstatning på henholdsvis 50.000 kr. til 
Skippergaarden og 75.000 kr. til Strand-
gaarden for ikke at gennemføre en 
sommerhusudstykning. 

Fredningen indebar en række krav til 
ejerne af de to ejendomme om natur-
beskyttelse af området, men gav dem 
fortsat fuld ret til at drive landbrug som 
hidtil. Niels Chr. Petersen døde i 2002, 
men hans enke, Karen Petersen, bor 
fortsat på gården. I dag bor Solvej og 
Anders Madsen også på Strandgaarden, 
hvorfra Anders startede sin tømrervirk-
somhed, Tømrermester Madsen. En 
virksomhed, som ud over almindeligt 
snedker-/tømrerarbejde også har speci-
aliseret sig i restaurering af bevarings-
værdige bygninger herunder kirker. 

Karen Petersen fortæller, at hun på et 
tidspunkt blev kontaktet af en sommer-
husgæst med fast bopæl i Brasilien. 

Han fortalte hende, at han havde læst 
sagnet om kong Volmers ridt i Rone-
klint (Valdemar Atterdag 1340-1375), 
og at han var sikker på, at den omtalte 
gård måtte være Strandgaarden i Rone-
klint. 

Vi bringer sagnet her igen: ”En nat, da 
kong Volmer kom ridende med sit 
følge gennem to porte i en firlænget 
gård i Roneklint, tabte hans hest en sko 
på gårdspladsen. Om morgenen samle-
de bonden den enormt store hestesko 
op og slog den fast på bjælken over 
porten. Da kong Volmer den næste nat 
igen red igennem de to porte og så 
skoen på bjælken, tog han den med sig. 
Næste morgen opdagede bonden, at 
hesteskoen var borte, og at der i stedet 
sad en guldmønt på bjælken” (Bladet 
JUNGSHOVED s. 14 nr. 3, Efterår 
2006). Og når den omtalte gård ifølge 
vores brasilianske kilde kun kunne være 
Strandgaarden, så skyldtes det, at 
Strandgaarden var den eneste firlænge-
de gård i Roneklint, som på det tids-
punkt havde to porte.   

Tak til Holger Andersen, Bønsvig og 
Erik Nielsen, Jungshoved for en spæn-
dende tur. Tak til Karen Petersen, Ro-
neklint for oplysninger om Strandgaar-
den og tak til Niels Østergård for gode 
oplysninger fra bogen ”Fra fæste til 
fritid”. 

Langt de fleste billeder i artiklen er op-
taget på et senere tidspunkt end turen. 

Knud Jacobsen 
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FORENINGEN NORDEN PRÆSTØ 

KULTURAFTEN 

SKUMRINGSTIME – Trolde i Norden 
Mandag 10. november 18.45 Jungshoved Skole 

Når solen går ned 
og mørket senker seg, 
er det trollene som hersker. 
Huldrefolket holder bryllup, 
Trollene avlegger hverandre besøk – 
Og nåde deg om du våger deg ut … 

18.45 Fløjtespil og Trollesang  

19.00 Birgitte Skyum-Nielsen læser op fra ”Stallo” skrevet af den nu godt 40-
årige svenske forfatter Stefan Spjut, en svensk gyser med baggrund i samisk myto-
logi og troldevæsen. Vi hører om lurende uhygge og overtro i Lapland, hvor det 
vrimler med overnaturlige væsener, og kryptozoologen Susso Myrén kommer på 
sporet af en lille trold. 

Efter oplæsning og kaffepause fortæller Birgitte Skyum-Nielsen, der voksede 
op i Danmark med en norsk far og Theodor Kittelsens tegninger. Hun brin-
ger os ind i troldskabets verden netop gennem den norske maler, tegner og illu-
strator Theodor Kittelsen (1857-1914). ”Ingen kjenner trollenes verden bedre enn 
vår store kunstner. Han er vår ypperste trolltegner, og det kan ikke herske tvil om, 
at han har møtt både huldre, troll og nøkk…” Eli Ketilsson. 

Alle er velkomne til denne aften, hvor der på mere end 2000 biblioteker og 
andre samlingssteder i Norden og Baltikum samles tusindvis af tilhørere i skum-
ringstimen kl. 19.00 for at lytte til denne nordiske fortælling. Måske kan vi sætte 
verdensrekord i højtlæsning, når vi på nøjagtig samme tidspunkt lokal tid samles 
og lytter til nordisk litteratur. 

Fortryllende troldeaften: Foredrag, kaffe/te & kage/frugt 50 kr. 

På Jungshoved Skole, Jungshovedvej 46, 4720 Præstø, i samarbejde med 
skolens styregruppe 

http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?imgurl=https://www.awesomestories.com/images/user/4a31277095.jpg&imgrefurl=https://www.awesomestories.com/asset/view/Trolls-Covered-in-Moss&h=1024&w=667&tbnid=azwd0-q7fsrjnM:&zoom=1&q=theodor%20kittelsen&docid=MJA7R0rIwxyDAM&ei=2uL
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Når dette blad udkommer i begyndel-
sen af september, vil 10 nye fuglebæn-
ke være opstillet forskellige steder på 
Jungshoved. Interessen for at give en 
bænk har været så stor, at vi p.t. har 
fem givere på en venteliste. Vi er rigtigt 
glade for, at så mange har bakket ideen 
op. 

Tak til de mange, der har givet en 
bænk, og også tak til dem, der må vente 
til en anden gang. Med de to bænke, 
der allerede findes, er der nu 12 mulig-
heder for at sætte sig ned og nyde en 
smuk udsigt og måske også få øje på 
den fugl, der pryder bænken. 

Bænkene er bygget af Tonny Vang og 
malet af Kirsten B. Hansen, Lise Jacob-
sen og undertegnede. Jernbeslag og 
forankring er lavet af Niels Holger 
Wermuth og Sofus Hansen. Fuglebille-
derne bliver malet af Jopie von Horn, 
og bænkene bliver opstillet af Sofus 
Hansen, der også har fundet frem til, 
hvor bænkene kan stå. 

Tak til Bram Stål, Præstø og XL i 
Præstø for støtte til projektet. 

De første 10 bænke er sponsoreret af: 

Kajs madhold: Landsvale. Opstilles ved 
Smidstrupvej  

Maja og Tonny Vang: Spætmejse. Op-
stilles ved Fuglsangvej 

Præstø og Omegns Strandjagtforening: 
Strandskade. Opstilles ved Bøged 
Strandvej    

Ugledige Brugs: Natugle. Opstilles ved 
Stavreby Strandvej 

Jungshoved Præstegård: Knopsvane. 
Opstilles ved Stavreby Strandvej 

Bente Wermuth: Nattergal. Opstilles 
ved Ambæk Mark  

Bente Wermuth: Nattergal. Opstilles 
ved Skovhusevej  

Bente Wermuth: Nattergal. Opstilles 
ved Batterierne  

Pia Pren: Stor flagspætte. Opstilles ved 
Dyremarken 

Birgit og Henning Plambeck: Vibe. 
Opstilles ved Hovmarken 

Knud Jacobsen 

Jungshoved fuglebænke  
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I bogen ”Beskrivelse over Baroniet 
Stampenborg” fra 1820 skriver Kandi-
dat i Theologien, M.S.P.Repholtz føl-
gende (bogen kan lånes på Præstø bib-
liotek):  

Paa Avefæsterens Mark, nær ved Hov-
marken ligger en meget stor Gravhøi. 
Maglehøi eller, som Bønderne kalde den, 
Manglehøi, ligger paa en Udflytters Lod 
af Steenstrup og er meget mærkværdig 
formedelst sin Størrelse og Høide. Kun om 
denne fortælles paa Jungshoved, at den er 
seet brændende og staaende paa Pæle, og at 
underjordiske Folk dandsede omkring 
den. 

Højen er der ikke mere, men man kan 
stadig se en stigning i terrænet, når man 
kikker ind over marken mellem Det 
gamle Mejeri på Jungshovedvej nr. 31 
og det røde hus på Jungshovedvej nr. 
33 . 

Morten Bjerre Nielsen fra gården Mag-
lehøj, Jungshovedvej nr. 37, fortæller, 

at der stadig dukker nye sten op, når 
han pløjer på området, hvor den store 
gravhøj engang stod. Morten ved ikke, 
hvornår gravhøjen er blevet overpløjet, 
men han fortæller, at da hans forældre 
Inger og Svend Aage Nielsen købte 
gården i 1959, stod der stadig sten i en 
rundkreds på marken. Nogle af stenene 
blev fjernet maskinelt, andre blev bort-
sprængt med dynamit. Da der blev ved 
med at dukke sten op, kontaktede 
Svend Aage Nielsen i 1980 Sydsjæl-
lands Museum for at høre, hvad man 
skulle gøre. Museet beså området, men 
fandt ikke noget af interesse. Morten 
Bjerre har ikke set de underjordiske 
folk danse på marken og heller ikke set 
resterne af højen stå på gloende pæle.  

Læs også Anne Okholms artikel om 
gravhøje i bladet Jungshoved nr. 1, 
2007. 

Knud Jacobsen 

Et sted på Jungshoved (14) 
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Kære læsere, 
Nu er en fantastisk sommer ved at gå 
på hæld, og vi har nu gennem længere 
tid været i gang til at udnytte havens 
forrådskammer. Der er blevet syltet, 
henkogt og ikke mindst lagt diverse 
frugter i spiritus. Vores fortrukne er 
solbær i vodka med lidt rørsukker – 
denne ”likør” er god at servere til vin-
terens pandekager/æbleskiver: 

Solbær i vodka 
500 gram solbær kommes i en literfla-
ske, 500 gram rørsukker tilsættes, og 
flasken fyldes op med vodka – skal 
trække i ca. 4 uger, før der kan bruges 
af den. 

Julesnaps 
1 hel økologisk appelsin prikkes med 
40 huller, lægges i en skål med låg, heri 
kommes 40 stk. hugget sukker, 40 stk. 
kaffebønner, 1 stang vanille samt ½ 

flaske Brøndum snaps – appelsinen 
skal være tildækket – trækker i 40 dage, 
herefter sies den og er klar til at nyde. 
Find mange flere opskrifter på krydder-
snaps her: 

http://www.dk-kogebogen.dk/
opskrifter/retter-3.php?id=1038.   

Vi er nu ved at afslutte grill-sæsonen og 
udelivet, så er der lidt mere tid at bruge 
ved komfuret, fx på 

Sprængt kylling  
Saltlage koges af: 600 g groft salt, 75 g 
sukker, 3 liter vand – koges op og afkø-
les. 

En pænt stor kylling på min. 1300 
gram lægges i den afkølede saltlage, 
kyllingen skal være dækket af saltlagen 
– stilles på køl i 24 timer.  Efter 24 ti-
mer tages kyllingen op af saltlagen og 
kommes i en gryde, og der tilsættes 

Dortes opskrifter 
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vand så kyllingen er dækket. Koges op, 
evt. urenheder skummes af.  2 stk. gu-
lerødder og et par porretoppe tilsættes 
sammen med 5 peberkorn. Kyllingen 
koges i ca. 1 time. Til den sprængte 
kylling kan der serveres kogte kartofler, 
dampede grøntsager og ikke mindst en 
god sursød peberrodssauce.   

En opskrift, begge vores børn har 
brugt rigtigt meget, efter de er flyttet 
hjemmefra, og videregivet til deres 
venner, er 

 ”Mors hurtige lasagne” 
2 store løg i tern brunes af i en gryde 
sammen med 
500 gram magert hakket oksekød, her-
efter tilsættes 
2 dåser flåede tomater i tern 
revne grøntsager bestående af 2 store 
gulerødder, 1 stor squash evt. 2 porrer 
som snittes fint tilsættes ”kødsaucen” 
¼ liter piskefløde og ¼ liter kaffefløde 
kommes i sammen med 2 fed hvidløg, 
salt, peber, timian evt. oregano. 

Kødsaucen koges godt i gennem i ca. 
10 minutter. Et ovnfast fad smøres 
med olie, og lasagnen lægges lagvis 
sammen begyndende med et lille lag 
kødsauce, lasagneplader, kødsauce, 
lasagneplader osv. og afsluttes med 

kødsauce. Bages 40 min. ved 175 gra-
der, evt. med sølvpapir over de første 
15 minutter. 

Agurkesalat er blevet serveret mange 
gange i løbet af sommeren, nu er det 
tid til andre syltede grøntsager. Syltede 
squash er altid dejligt at servere og lidt 
anderledes end agurkesalat. 

Syltede Squash 
1 kg squash. Hver squash flækkes på 
langs og skæres herefter i skiver ca. 1 
cm, lægges i en stor skål. 

250 gram løg pilles, og hvert løg skæres 
ud i 8 dele. 

Løgene koges op i 4 dl eddike, som er 
tilsat 4 dl sukker, 2 tsk. salt, 2 dildskær-
me og 3-4 stk. chili alt efter smag. 

Den kogte lage hældes over squashene, 
og der kommes film over, stilles køligt 
til næste dag. 

Anden dagen sies squash og løg fra og 
kommes på rengjorte glas. Lagen koges 
op igen og hældes over squashene i 
glassene. Glassene lukkes straks og 
stilles på køl – kan serveres efter ca. en 
uge. 

Velbekomme og god sommer fra 
www.JungshovedKro.dk  

Dorte 

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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En indholdsrig sommer med nye fore-
stillinger hver uge, løbende over fem 
uger, er i sig selv en begivenhed, som få 
steder tilbyder. Dejligt at se børn med 
store øjne, lidt generte og dog fortrylle-
de, udforske og lege med deres famili-
er. 

De første to uger var parken 
befolket af kineserbørn fra 
”Nattergalen”. Vores Dra-
maskole børn fra 8 år til 16 
år. 

I år blev bygget en særlig flot 
scenografi til Nattergalen 
med start ude på formarken 
med en kinesisk pagode og 
landsbystemning, bygget af 
Kristian Knudsen. På scenen 

et kig ud i Kejserens rige malet af Rene 
Bøtkjær.  

Man kunne møde geden fra Klods-
hans, brødrene, prinsessen og naturlig-
vis selveste Klodshans. I teaterforestil-
lingen, som var årets nye professionelle 
og morsomme forestilling med Birger 

Endnu en vellykket sæson i H. C. Andersens Verden 
med begejstrede besøgende og spilleglade børn 
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Bovin og Sofie Nissen. Ude på formar-
ken var der fire styk rigtige sprælleven-
de geder. 

Der var besøgende og overnattende 
unge fra Næstved Musik- og Kultur-
skole, som hver udførte et af H.C. An-
dersens eventyr. Samtidig var der gæ-
steoptræden med Heine Grove Anker-
dal med ”Elsker, Elsker ikke”. Mens de 
unge fra Næstved var en del af parken, 
kom unge fra staden Kjøbenhavn og 
indlogerede sig for at opøve et nyt styk-
ke til kommende uge. Det var 
”Kejserens Nye Klæder”. De to unge 
hold hyggede sig og lavede teater im-
pro om aftenen. Om 
dagen kunne gæster i 
parken også få indsigt 
i redskaber til, hvor-
dan man arbejder 
som skuespiller. 

Og så var der jo Gre-
te. Hun kunne fortæl-
le historier! 

Udklædningstøjet 
blev flittigt brugt, og 
der blev lavet even-
tyrlige figurer i work-
shoppen. Der slog 
Kunst Karin sine 
kreative vinger ud, og 

inspirerede børn og voksne til at være 
med. 

Den sidste uge var der mulighed for at 
se forestillingen ”Hos Andersen” og 
”Fyrtøjet” med Henriette Rosenbeck 
og Birger Bovin. En af gæsterne for-
mulerede sig således: ”Dette sted er 
med til at skabe en verden, hvor man 
lærer sig selv at kende på en ny måde, 
at opdage andre sider af sig selv og 
være sammen generationer på tværs. Vi 
håber at se projektet forankre sig i lo-
kalområdet og sprede sig ud i verden. 
Det er som at komme hjem til Barn-
dommen”. 

Vi takker for en god sæson til gæster, 
foreningen og alle, der har gjort det 
muligt. 

Man kan stadig tage et kig på 
www.hcandersensverden.dk 

Næste arrangement er forventet til jul. 

Birger Bovin og Tanja Bovin  
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Efterårsgalleriet inviterer til 
Fernissage lørdag 4. oktober kl. 14 

på Stavreby Strandvej 15 
Der vil være mulighed for at 
se fine og nye billeder ledsa-
get af et stykke knækbrød a la 
Sidse samt en lille drik, enten 
med eller uden alkohol. 

I år er udstillingen fastsat til 
4. & 5. oktober og weeken-
den efter, altså 11. & 12. 
oktober. Alle dage er der 
åbent kl. 12-16. Udstillingen 
i år er endnu ikke fastlagt, 
men den bliver spændende.  

Denne gang er der 6 års 
jubilæum i Efterårsgalle-
riet. Det er da fantastisk. 
Vi er så glade for de 
mange mennesker, som 
hvert år kigger indenfor i 
galleriet i Stavreby.  
Kom glad, vi kan lide at 
sludre og strikke og bare 
hygge. 
Med venlig hilsen, 
Efterårsgalleriet Sidsephos 
Stavreby Strandvej 15  
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Jungshoved – et sving ud i naturen 
Vil du med på travetur? 

Vi fortsætter med traveture i den kommende sæson. Vi følger de ruter, Jungsho-
veds stiudvalg har udarbejdet. Nedenfor kan du se, hvilke ture der er planlagt før 
jul. 

Se mere på www.jungshoved.net under menupunkt vandreture eller på 
www.vordingborg.nu.  

Meld dig til på mail: lisejacobsen1@gmail.com eller på sms 24 45 31 47 senest da-
gen før. 

Vi gennemfører turen med alt fra én tilmelding. Tag tøj og sko på, der passer til 
vejret.  

 

TUR 1:  

Ambæk-Kohave 5 km. 

Dato: Onsdag 1. oktober 

Tid: Kl. 13.00 

Mødested: Stenstrup gadekær 

 

TUR 2:  

Bønsvighoved skov 4 km. 

Dato: Mandag 3. november 

Tid: Kl. 13.00 

Mødested: Bønsvig gadekær (ved indkørslen til Bønsvig by ved transforma-
tortårnet) 

 

Alle er velkomne 

På stiudvalgets vegne på gensyn og venlig hilsen, 

Lise Jacobsen  
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JUNGSHOVEDKALENDER 

Lørdag 6. sep. Jungshoved Skoles 25-års jubilæum. Se opslag eller hjemmeside 

Tirsdag 9. sep. Kl. 19.00. Borgermøde, Lokalrådet, Jungshoved Skole 

Onsdag 10. sep. Kl. 19.30. Foredrag ”Mit kenyanske eventyr”, Allerslev Præstegård 

Søndag 14. sep. Kl. 6.00. Strandjagtforeningens kragejagt 

Lørdag 20. sep. Kl. 15.00. Traktortræk, JIF (pladsen åbner kl. 12.00) 

Søndag 21. sep. Kl. 10.00. Traktortræk, JIF 

Tirsdag 23. sep. Kl. 19.00. Menighedsmøde, Rejsestalden 

Onsdag 24. sep. Kl. 19.30. Studiekreds ”Kristi passionshistorie”, Allerslev Præstegård 

Fredag 26. sep. Kl. 18.00. Pensionistforeningens høstfest, Jungshoved Forsamlingshus 

Onsdag 1. okt. Kl. 13.00. Vandretur, mødested Stenstrup gadekær 

Torsdag 2. okt. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole 

Lørdag 4. okt. Kl. 14.00. Fernisering Efterårsgalleriet Sidsephos, Stavreby Str.v. 15 

Lørdag 4. okt. Kl. 9.00-14.00. Arbejdsdag, Jungshoved Skole 

Mandag 6. okt. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil, Forsamlingshus 

Tirsdag 7. okt. Kl. 19.30. Foredrag ”1. verdenskrig …”, Allerslev Præstegård 

Torsdag 9. okt. Kl. 19.00-20.30. Syng sammen-aften, Jungshoved Skole 

Lørdag 11. okt. Kl. 8.00. Strandjagtforeningens blishønsejagt fra Stavreby Havn 

Mandag 20. okt. Kl. 19.00. Møde om Kulturdag på Jungshoved, Jungshoved Skole 

Onsdag 22. okt. Kl. 19.30. Foredrag ”Mit liv på de bonede …”, Jungshoved Skole 

Onsdag 29. okt. Kl. 19.30. Studiekreds ”Kristi passionshistorie”, Allerslev Præstegård 

Onsdag 29. okt. Kl. 19.00. Foredrag ”Jeg gik mig over sø og land”, Jungshoved Skole 

Mandag 3. nov. Kl. 13.00. Vandretur, mødested Bønsvig gadekær 

Mandag 3. nov. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil, Forsamlingshus 

Torsdag 6. nov. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole 

Mandag 10. nov. Kl. 18.45. Skumringsaften, Foreningen Norden, Jungshoved Skole 

Onsdag 12. nov. Kl. 19.30. Foredrag ”Forspillet til 1. verdenskrig”, Rejsestalden 

Mandag 17. nov. Kl. 19.00. Borgermøde, Lokalrådet, Jungshoved Skole 

Lørdag 22. nov. Kl. 6.00. Strandjagtforeningens gåsejagt, afg. Jungshoved Skole 

Onsdag 26. nov. Kl. 19.30. Studiekreds ”Kristi passionshistorie”, Allerslev Præstegård 

Torsdag 27. nov. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole 

Lørdag 29. nov. Kl. 10.00-15.00. Julemarked, Jungshoved Skole 

Søndag 30. nov. Kl. 10.00-15.00. Julemarked, Jungshoved Skole 

Mandag 1. dec. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil, Forsamlingshus 

Fredag 5. dec. Pensionistforeningens julefrokost, Forsamlingshuset (nærmere flg.) 

Søndag 14. dec. Kl. 19.30. Sangaften, Jungshoved Kirke 

GUDSTJENESTER 

Se venligst midt i bladet 


