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Kære læser,  
Efter en mere kølig og blæsende som-
mer end de to foregående, byder vi 
velkommen til efteråret med dette 
nummer. I skolen sagde vi ofte til ele-
verne, når sommerferien var slut, at det 
ikke betød, at sommeren var forbi. Der 
var stadig mulighed for sol og varme. 
Det håber vi også, der bliver 5. septem-
ber, når hele Jungshoved byder vel-
kommen til alle fra nær og fjern til en 
fantastisk Kulturdag 2015. Mere end 
100 aktive borgere rundt på Jungsho-
ved står bag dagen. Det vil være en god 
ide at tage familie, naboer og venner 
med denne dag, så kan de opleve hvor 
meget liv og initiativ, der udfolder sig 
på Jungshoved. Dagen byder på flere 
end 50 tilbud. Glæd jer. 

Efter Kulturdagen venter efteråret og 
vinteren med en lang række tilbud om 
aktiviteter, ture, foredrag m.m. i kirken, 
skolen, idrætsforeningen og forsam-
lingshuset. Her er der mulighed for 
godt samvær for alle, også på tværs af 
aldersgrupper. Læs mere i hæftet ” Det 
sker i vinter”, der bliver omdelt med 

dette blad på hele Jungshoved, og som 
også kan hentes på Præstø bibliotek. 

Inde i bladet kan man læse om Jungs-
hoved Skole, hvis endelige fremtid des-
værre endnu ikke er sikret. For Bøge-
strøm Skoles vedkommende er det 
afgjort. Skolen, der engang var Jungs-
hoveds største arbejdsplads, er nu luk-
ket efter mere end 40 års virke. Stedet 
er sat til salg. Vi håber, at dette dejlige 
sted, på det sydligste punkt af Jungsho-
ved, fortsat vil kunne finde anvendelse 
til glæde for mange. 

I sidste nummer skrev vi, at bladets 
økonomi for tiden ikke var så god som 
hidtil. Inde i bladet skriver vi lidt om 
nogle nye tiltag, der kan være med til 
sikre, at bladet fortsat kan udkomme 
som hidtil.  

Vi ønsker alle et godt efterår og håber, 
at vi ses til Kulturdagen 5. september 
og til mange af efterårets øvrige aktivi-
teter på Jungshoved. 

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 
Forsamlingshusets hjemmeside jungshovedforsamlingshus.dk 

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

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Igen i år kom Præstøløbet til Jungsho-
ved. Alle tre ruter gik igennem vores 
halvø. Det var et festligt skue, da de 
flere hundrede cyklister i alle alders-
grupper indtog Jungshoved. Flere ste-
der havde folk taget opstilling langs 
med ruten i bedste Tour de France-stil. 

*** 
Tirsdag 3. august blev freden brudt i 
Smidstrup og Stenstrup, da 10-12 enor-
me lastbiler kørte gennem byerne for til 
sidst at gøre holdt på en mark i Stens-
trup. Var det cirkus, der var kommet til 
byen? 

Nej, hurtigt blev det opklaret, at det var 
lastbiler fra Bulgarien, Holland, Frank-
rig og Danmark, der var kommet for at 

hente de store bigballer af frøgræs, der 
var blevet presset på marken dagen før.  

På en blanding af engelsk, tysk og en 
del fingersprog fik vi forklaret, at big-
ballerne skulle til Holland og anvendes 
til foder til køer. 

Så er det, at man kommer til at tænke 
på, hvordan det var for ca. 40 år siden, 
da Gudrun og Hans Hansen drev 
Vangsgården. Det meste af året var 
Hans i marken, pløjede, harvede, såede, 
lugede og høstede – og så igen det hele 
forfra næste år. Nu sker det meste på 
en dag eller to. 

Frøet fra rødsvingelen på marken en-
der måske som græs på en fodboldba-
ne i Rio de Janeiro eller som en golfba-
ne i Frankrig, og høet bliver til kofoder 
i Holland. Det er en global verden vi 
lever i! 

*** 
Det har været en fornøjelse at se, hvor-
dan Jungshoved i denne sommer har 
levet op til sit nye slogan som Blom-
sternes Halvø. Jette Ramshøj fra lokal-
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rådet har gjort et kæmpe arbejde med 
at skaffe frø og planter og udtænke 
planer for projektet, og nu er hele halv-
øen sprunget ud i et blomsterhav i 
krukker, baljer og grøftekanter. Tak til 
Jette og alle, der har bakket projektet 
op. 

*** 
For nogle år siden forsvandt telefontrå-
dene, og senere blev elledningerne også 
lagt i jorden. De store tabere var fugle-
ne, der nu ikke havde noget at sidde på. 
Men hos Kirsten og Sofus Hansen er 
der hjælp at hente. Her er der en flok 
skov- el. gråspurve, der har fundet hvile 
på de opsatte ledninger. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 

Kære læser, 
I sidste nummer fortalte vi, at bladets 

økonomi ikke var så god som hidtil. 
Udgifterne til trykning af bladet er 
steget meget, efter at lokalrådet nu 
dækker hele halvøen, og oplaget her-
med er vokset med 105 eksemplarer. 
Et nummer af bladet på 72 sider ko-
ster nu 17 kr. i trykning pr. stk. 

I redaktionen har vi aftalt, at vi vil for-
søge at nedbringe udgifterne med for-
skellige tiltag. 

 Vi vil forsøge at holde bladets side-
antal på max. 56 sider pr. nummer. 

 Vi vil reducere antallet af trykte 
numre pr. gang til 725 stk. Uddelin-
gen på Jungshoved fortsætter som 
hidtil til alle. Det gælder også abon-
nenter. 

 Vi vil forhøje salgsprisen pr. blad i 
kirken og i bladkassen på skolen og 
andre steder til 20 kr.  

Nogle læsere har meddelt, at de kun 
læser bladet på nettet via lokalrådets 
hjemmeside: www.jungshoved.net og 
derfor ikke har brug for at få papirud-
gaven. Man kan med en mail til: 
knudjacobsen@gmail.com med navn 
og adresse afmelde papirudgaven. 

Vi siger mange tak for de støttebeløb, 
vi har modtaget siden sidst – 1200 kr. 
Flot. Tusind tak! 

Som noget nyt har Præstø Boghan-
del tilbudt, at man nu også kan 
købe bladet herfra til en stykpris på 
20 kr. 

Redaktionen 
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Velkommen i 
spiseklubben. Vi 
glæder os til at 
se nye som gam-
le gæster. 

De tre næste 
gange bliver: 
8.10., 5.11. og 

26.11. Alle dage er torsdage. 

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

Den 5.11. har vi den glæde at byde 
Jimmy Duevang, fra ”Duevangs Deli 
& Bistro” i Præstø, velkommen som 
gæstekok. Hvis navnet Duevang lyder 
lidt bekendt, skyldes det, at Jimmy har 
aner tilbage på Jungshoved. Pris denne 
aften er en smule forhøjet: 60 kr./30 
kr.  

Prisen for et måltid mad er 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 normalt 30-40 per-
soner pr. gang. 

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

Tilmelding til: Knud Jacobsen, Ambæk 
Mark 10, tlf. 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. 

På gensyn. 
Venlig hilsen, Kurt og Knud 

Nyt fra Biblioteksfronten  

Endelig kom somme-
ren, og så har bibliote-
ket kun åbent den første 
søndag i hver måned. 
For at lokke lånere til i 

de dejlige sommer-læse-måneder har vi 
budt på kaffe/kage fra kl. 14 til kl. 16. 
Et enkelt cyklende par forvildede sig 
ind, fordi døren til skolen stod åben. Så 
oven i traktementet fik de en rundvis-
ning på skolen (som de aldrig havde 
besøgt før) og et par bøger med hjem. 

Næste åbningsdag er på kulturdagen 5. 
september. Der vil biblioteket være 
betjent fra kl. 13 til kl. 16. Så vi glæder 
os til at se rigtig mange besøgende. Fra 
oktober er vi så tilbage med de almin-
delige aktiviteter på skolen, og der vil 
være åbent det meste af dagen og afte-
nen. 

Anne Okholm og Torben Stade Nielsen 

Spiseklubben på Jungshoved Skole 
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Jungshoved fuglebænke  

I løbet af sommeren er der blevet byg-
get, malet og opstillet fem nye bænke. 
Desuden er der blevet indkøbt et nyt 
bord- og bænkesæt, som er blevet op-
stillet i svinget på Bøged Strandvej til 
erstatning for det gamle, der nu var helt 
udtjent. Hermed er projektet slut i den-
ne omgang. Jungshoved har nu fået 16 
fuglebænke og et nyt bord- og bænke-
sæt. De sidste fem bænke er blevet 
givet af: 

Jungshoved Forsamlingshus: Tra-
ne. Opstillet ved Jungshoved Forsam-
lingshus. 

Johanne Bencke: Musvit. Opstillet 
på Smidstrupvej i Lundegård. 

Kirsten og Bent Nilsson: Lærke. 
Opstillet på Bønsvigvej. 

Heidi og Arne fra Toftegaard. Skov-
sneppe. Opstillet på Roneklintvej ved 
Ambæk. 

Ulla Gadegaard: Fuglekonge. Op-
stillet på Fuglsangvej. 

Vi siger tusind tak til alle, der har støttet 
projektet med penge eller arbejdskraft. 

 Vi har hørt fra rigtigt mange, at de har 
glæde af bænkene. 

Bænkene har fået omtale på hjemmesi-
den: http://www.visitmoen.dk/jungs-
hoved. Her står der: 

Mellem Jungshoved og Præstø 
løber cykelruten "Eventyrlig 
idyl", som fører jer forbi de hi-
storiske steder og naturskønne 
områder. Langs ruten er opstillet 
såkaldte ”fuglebænke”, som giver 
mulighed for pausesteder med 
smukt udsyn. 

Og nogle læsere har fortalt, at de i en 
udsendelse på P1 har hørt om én, der 
har siddet på en Uglebænk på Stavreby 
Strandvej. 

Knud Jacobsen 

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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”Bjørneklo” – det er et ord, der i løbet 
af de sidste ca. 20 år blevet et skælds-
ord, og et ord, der kan få 
”dræbertrangen” op i de fleste. Men 
inden man farer ud og ”slår ihjel”, så 
tøv lige en kende. Der findes nemlig 
flere arter af Bjørneklo, hvoraf nogle er 
hjemmehørende og ikke skal bekæm-
pes. Derudover findes der nogle andre 
store arter af skærmplanter, som kan 
forveksles med Bjørneklo og heller ikke 
skal bekæmpes. 

Når man nævner Bjørneklo, så tænker 
man typisk på Kæmpe-Bjørneklo, der 
er en såkaldt invasiv plante. At den er 
invasiv betyder, at den ikke oprindeligt 
hører til i Danmark, og at den samtidig 
spreder sig aggressivt og udkonkurrerer 
den hjemmehørende vegetation. Men 
Kæmpe-Bjørneklo er ikke ”bare” 
Kæmpe-Bjørneklo, idet der findes fire 
af de store, invasive bjørnekloarter i 
Danmark. Det drejer sig om Kæmpe-
Bjørneklo (Heracleum mantegazzia-
num), Hårfrugtet Bjørneklo (H. persi-
cum), Rundlobet Bjørneklo (H. 
sosnowskyi) og Filtet Bjørneklo (H. 
platytaenium). De tre sidstnævnte er 
dog temmelig sjældne i Danmark, og 
findes hovedsageligt i Københavnsom-
rådet1. 

Kæmpe-Bjørneklo er en meget stor 
plante, der kan blive op til 3,5 m høj, i 
sjældne tilfælde endnu højere. Stænglen 
er hul og er ved basis 5-10 cm tyk. 
Blomsterstanden består af en såkaldt 
dobbeltskærm. Dobbeltskærmen består 

af en storskærm, hvor der for enden af 
hver stråle (gren) sidder en småskærm. 
Hver stråle i småskærmen ender i en 
blomst. Dobbeltskærmene på Kæmpe-
Bjørneklo kan blive op til 60 cm brede, 
og storskærmen indeholder et sted mel-
lem 50 og 160 småskærme.  

Kæmpe-Bjørnekloens blade er meget 
store, 80-150 cm lange og næsten lige 
så brede. Bladstilkene er hårede og med 
purpurfarvede pletter. De er enkelt 
fjersnitdelte, men med dybt tandede-
lappede bladafsnit, så de næsten ser ud 
til at være to gange fjersnitdelte.  

Planter på Jungshoved 
Bjørneklo 

Foto 1: Kæmpe-Bjørneklo ved Ræveholmsmose, 
med fem dobbeltskærme, hvor kun den på hoved-
stænglen er sprunget ud. Planten er i skrivende 
stund blevet bekæmpet! Foto: Gunvor Asbjerg 
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At bladene er fjersnitdelte vil sige, at 
bladet er indskåret helt ind til bladets 
midterstreng og derved får et fjerlig-
nende udseende. To gange fjersnitdelt 
vil sige, at bladpladen på sidestrengene i 
”fjeren” er delt ind til strengen.  

Kæmpe-Bjørneklo har en meget bred 
vifte af voksesteder og kan vokse både 
i fuld sol og i skygge. Den foretrækker 

fugtige voksesteder, men kan også ses 
på mere tørre lokaliteter, hvor den dog 
ikke bliver så mægtig, som på fugtige 
lokaliteter. Den stammer fra Kaukasus 
og blev indført til Danmark som pryd-
plante i herregårdsparker og privatha-
ver. Derfra har den bredt sig ud i land-
skabet. Den spreder sig med frø, der er 
forholdsvis store og tunge, og som 
derfor falder tæt ved moderplanten. 
Dog ser man langs veje, jernbaner og 
vandløb en større spredning. Langs 
veje og jernbaner bliver frøene ”hevet 
med” af vinden fra forbikørende biler 
og tog. Vandløbene er rigtig gode 
spredningskorridorer for arten, da van-
det kan føre frøene ret langt væk fra 
moderplanten. 

Da planten er invasiv, skal den bekæm-
pes, men man skal være forsigtig, når 
man bekæmper den. Planten indehol-
der nemlig organiske kemiske giftstof-
fer, der kaldes furocoumariner. Får man 
saften fra Kæmpe-Bjørneklo på sig, vil 
giftstofferne, når de bliver udsat for 
sollys, forårsage alvorlige skader på hu-
den. Det starter som en kraftig hudirri-
tation med rødmen og blæredannelse. I 
svære tilfælde udvikles store smertende 
sår, der kan have lighed med brandsår 
ved 3. grads forbrænding2. Så man skal 
sørge for at bekæmpe i overskyet vejr 
og samtidig bruge handsker og have 
tildækkede ben og arme. Får man saften 
på sig, skal man skylle den af med det 
samme og holde stedet tildækket. 

I Danmark findes der to hjemmehø-
rende arter af bjørneklo, som ikke op-
fører sig invasivt og derfor ikke skal 
bekæmpes. Det drejer sig om Alminde-

Foto 2: Blade af Kæmpe-Bjørneklo. Bladstilke 
med purpurfarvede pletter. Foto: Gunvor Asbjerg 

Figur 1: Skitse over fjersnitdeling af et blad. En-
kelt, to gange og tre gange fjersnitdelt. Skitse: 
Gunvor Asbjerg 
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lig Bjørneklo (H. sphondylium 
ssp.sphondylium) og Grønblomstret 
Bjørneklo (H. sphondylium ssp. sibiri-
cum). De to arter ligner meget hinan-
den og kan kun adskilles fra hinanden, 
når de er i blomst. De bliver 80-190 cm 
høje og er derfor væsentligt mindre 
end Kæmpe-Bjørneklo. Bladstilke og 
blomsterstængler kan være purpurfar-
vede, men er ofte mere ensartet farvet 
og ikke plettet, som på Kæmpe-
Bjørneklo.  

Dobbeltskærmene bliver op til 20 cm 
brede på begge arter. Hos Almindelig 
Bjørneklo er småskærmene oftest flade, 
let rosa tonede, og de ydre småskær-
mes randblomster er oftest tydeligt 
uregelmæssige. Hos Grønblomstret 

Bjørneklo er småskærmene oftest 
hvælvede, blomsterne er grønne til 
gulliggrønne, og småskærmenes rand-
blomster er regelmæssige.  

Så umiddelbart burde det være muligt 
at kende forskel på de to bjørnekloar-
ter, men så nemt skal det ikke være. 
Almindelig Bjørneklo har en vestlig 
udbredelse, mens Grønblomstret Bjør-
neklo har en østlig udbredelse. Tilsyne-
ladende har de en kontaktzone her i 
landet, og man regner med, at de kryd-
ser indbyrdes. Derfor mikser karakte-
rerne fra de to arter, og det kan være 
vanskeligt at bestemme arterne. Ofte 
må man nøjes med at sige, at man har 
fundet Almindelig Bjørneklo i bred 
forstand, dvs. H.sphondylium.  

Der er to øvrige skærmplanter, som af 
og til forveksles med Kæmpe-
Bjørneklo. Det drejer sig om Skov-
Angelik (Angelica sylvestris) og Strand-
Kvan (A. archangelica ssp. litoralis), da 
Kæmpe-Bjørneklo findes på de samme 
voksesteder som de to arter. Skov-
Angelik vokser i fugtige, lyse løvskove, 
moser, krat, rørsumpe, på våde enge og 

Foto 3: Almindelig Bjørneklo ved Bønsvig. Foto 
Gunvor Asbjerg 

Foto 4: En ikke helt udsprunget Grønblomstret 
Bjørneklo ved Bønsvig. Øverst er der indsat et 
nærbillede af en uregelmæssig randblomst hos 
Almindelig Bjørneklo. Foto: Gunvor Asbjerg 
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langs vandløb, mens Strand-Kvan vok-
ser kystnært på strandenge, tangvolde, 
rørsumpe og langs kystnære vandløb. 
Skov-Angelik findes på Jungshoved 
bl.a. i Ræveholmsmose. Strand-Kvan 
har jeg ikke set på Jungshoved endnu, 
men den findes på Præstø Fed og ved 
Kindvig, så det er ikke usandsynligt, at 
den er på Jungshoved. 

Begge arter bliver op til 2 m, men Skov
-Angelik er oftest lidt mindre end 
Strand-Kvan. Deres blade er to gange 
fjersnitdelte med mere eller mindre 
skævt ægformede, skarpt savtakkede 
afsnit. Bladene hos Strand-Kvan bliver 
noget større end hos Skov-Angelik. 

Skov-Angeliks blomsterstand består af 
op til 20 cm brede, let hvælvede stor-
skærme med 20-50 kraftigt hvælvede 
småskærme. Stænglen er blådugget og 

ofte kraftigt purpurfarvet. 

Strand-Kvan har kraftigt hvælvede, 
næsten kugleformede storskærme og 
kraftigt hvælvede småskærme og skiller 
sig derved noget ud fra de øvrige 
nævnte arter. Stænglen er ofte kraftigt 
violet-purpurfarvet. 

Almindelig og Grønblomstret Bjørne-
klo samt Strand-Kvan indeholder også 
giftstoffet furocoumariner, men tilsyne-
ladende ikke i samme mængde eller 
styrke, da der ikke ses det samme antal 
skader ved disse arter. 

Kæmpe-Bjørneklo har været genstand 
for megen opmærksomhed, og der 
findes adskillige hjemmesider med be-
skrivelser af arten, dens forvekslings-
muligheder samt bekæmpelse af den. 

Herunder er der links til tre hjemmesider 
om Kæmpe-Bjørneklo: 

Naturstyrelsen – artsleksikon med link til 
en bekæmpelsesside: http://natursty-
relsen.dk/naturbeskyttelse/artsleksikon/
planter/froeplanter/blomsterplanter/
kaempe-bjoerneklo/ 

Vordingborg Kommune – indsatsplan for 
bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo: http://
www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?
p=18512  

Giant Alien – Europæisk projekt omkring 
forebyggelse og bekæmpelse af Kæmpe-
Bjørneklo. Med dansk vejledning: http://
www.giant-alien.dk/index.html  

Gunvor Asbjerg, Bønsvig 
______________________________ 
1Danmarks Skærmplanter, Niels Faurholt 
& Jens Christian Schou, BFN’s Forlag  
2Giftige Planter, Niels Faurholt, Ole B. Lys-

hede og Jens Christian Schou, BFN,s Forlag 

Foto 5: Blad af Skov-Angelik. Foto: Gunvor 
Asbjerg 
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Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus 

Så er det igen tid 
til at høre, hvor-
dan det går i vores 
forsamlingshus. 
Siden sidst har vi 
haft god aktivitet 
med udlejninger-

ne af huset. Alle, som lejer vores hus, 
synes, at det ser godt ud, både indenfor 
og udenfor. Det vil vi takke Leif og 
Helene samt bestyrelsen for. 

Vi har gået og ventet på fondsmidler 
fra kommunen, men de rider bestemt 
ikke samme dag, som de sadler. Så vi 
må gå i gang med udskiftning af vand-
ledning samt tre nye vandstik ind i 
huset. Gravearbejdet står Cas-
per fra Skibinge for, og 
vvs-arbejdet står P.E. 
Larsen A/S for. 

Vores loppe-
marked gik over 
al forventning. 
Ca. 40.000 kr. 
fik vi solgt for. 
Desuden fik vi 
støttet børn 
ovre ved den 
russiske grænse, 
Røde Kors samt 
Dansk Folke-
hjælp. Derud-
over går der også noget ned til Thai-
land. Det er dejligt at kunne hjælpe 
nødstedte i verden med "lopper" fra 
Jungshoved. 

Ugen op til loppemarkedet var noget af 
et mareridt. Der blæste en brandstorm 

hele ugen, så teltene var næsten umuli-
ge at holde styr på. Men fredag stilnede 
det af, og vi kunne få styr på det sidste. 
Lørdag mødte nogen af os op kl. 6 for 
at lave morgenmad til alle: Sælgere, 
parkeringsvagter, bartendere, flæske-
stegssandwichmagere, pølsegrillere 
m.fl. 

Morgenmaden blev igen sponseret af 
Ole Torstensson (Jungshoved Tømre-
ren). Tusind tak for det. Mange af vo-
res "lopper" har vi stående hos Morten 
Bjerre. Tusind tak for det. Og så vil jeg 

takke alle, som har været 
med til at få vores loppe-
marked op at stå. Det er 
fantastisk at opleve den 
ildsjæl, folk har op til 
dette arrangement. 

Praktiske oplysninger: 
Hvis du/I ligger inde 
med loppeting, så 
ring til: Bent Niel-
son (23 46 04 05), 
Poul Reiter (29 
93 53 14) eller 
Lone Kristen-
sen (mest tøj!) 
(41 43 50 98). 

Bliv medlem 
af forsam-
lingshuset. 

Ring til kasserer Gurli Torstensson (55 
99 90 56/41 60 25 99). Almene spørgs-
mål: Morten Larsen (24 83 97 76). 
Med venlig hilsen, 

Morten Larsen 
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Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

Så er det, der skulle være sommer, ved 
at være overstået, og vi skal til at tænke 
på vores vinterprogram. Men først lidt 
om, hvad vi har foretaget os i løbet af 
foråret/sommeren. 

Den 19. maj var vi 50 personer, der var 
inde og se det nye operahus. Det var 
en kæmpe oplevelse. Tænk, hvad man 
kan, når bare man har penge nok – 
men flot er det. Derefter så vi Marmor-
kirken og fortsatte til Arbejdermuseets 
Cafe og Ølhalle, hvor vi spiste frokost. 
Vi var spændte på, hvad svinesteg var, 
men det viste sig at være stegt flæsk 
med persillesovs. Jeg tror, det bekom 
alle vel, der blev da båret mange fade 
ind. Kaffen indtog vi ved Arken. Jeg 
syntes, at det var en rigtig dejlig tur. 

Den 26. juni tog 40 glade personer til 
Bakken med Ørslev Turist. Vi spiste 
frokost på Den Hvide Hest, og hvilken 
dejlig buffet, der var. Og den kunne vi 

nyde, så længe vi ville, for timer deref-
ter var på egen hånd, indtil vi skulle ind 
og se revyen kl. 18. Efter revyen kørte 
vi direkte hjem. Jeg tror, at alle var inde 
og besøge Korsbæk, den er virkelig et 
besøg værd – rigtig godt lavet. Hvis der 
er stemning for det, arrangerer vi gerne 
en tur til næste år. 

Hele sommeren har petanquespillet 
været på banen ved klubhuset. Banen 
er blevet så flot, efter at spillerne har 
haft fat i hakkejern og rive, og der er 
kommet ny belægning, som Erik har 
hentet langvejs fra på sin trailer. En 
stor tak til dig, Erik, for din hjælp. 

Husk, at 25. september afholder vi 
høstfest i forsamlingshuset, hvor 
Johnny kommer og spiller, som han 
plejer. Tilmelding skal ske til Henny på 
tlf. 30 11 84 12. Se også annoncen. 

Bankospillene starter 5. oktober. De 
øvrige vinteraktiviteter starter også der 
omkring, men der kommer nærmere 
information i folderen. Dog vil vi lige 
gøre opmærksom på vores julefrokost 
11. december, hvor Lise Nees kom-
mer og underholder. Dette vil også 
blive annonceret. 
P.b.v. 

Tonny Vang  
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Vej uden navn i Vordingborg Kommune 
ender med at blive navngivet efter markant 
terrænfremspring, som går ud i Jungshoved 
Nor. 

Jeg har boet ved vejen på Gøngegård i 
53 år. Som følge heraf har vi selvfølge-
lig tænkt på navn mange gange. Afdø-
de landinspektør Poul Hammer fra 
Præstø mente, vi skulle kalde vejen for 
Gøngevej. Hvis vi havde prøvet at gen-
nemføre dette i 1962, var det måske 
lykkedes. 

Vejen er i sin tid udstykket fra Gønge-
gårds areal, godt 6.000 m2. Som følge 
heraf fandt jeg det nærliggende, at min 
familie skulle være med i navngivnin-
gen. 

Her i 2015 var det bestemt ikke muligt 
at kalde den for Gøngevej, da der i 
kommunen jo er flere veje, som hedder 
noget i den retning. Men så pludselig 
kom der en ny mulighed. Tilfældigvis 
fik jeg nærlæst et kort over området fra 
1807. Her forefindes navnet Klindse 
Hoved. Klindse Hoved er ca. 15 ha, 

som går lige ud til Jungshoved Nor. 
Det består af agerjord, eng og rørskær. 
Her i familien har vi hidtil kaldt områ-
det for Knolden, og således har det 
været i 53 år. Min forgænger, Gregers 
Grann (som var på gården i 48 år), 
kaldte området for Stubben. Ordet 
stub betød på denne egn blot et tjørne-
træ, ifølge nyudgivet bog fra 2014, Sagn 
og Gode Historier Sydlige Sjælland af 
Svend C. Dahl. 

Rasmine Nielsen, der boede på Bakke-
lygård i Stenstrup, fortalte, at egnens 
unge ved pinsetid dansede på arealet ud 
mod Ræveholms Mose. 

Navnet Klindse Hoved kan ikke spores 
længere frem end til 1807. Jeg rettede 
henvendelse til redaktør, dr. phil. Mari-
ta Akhøj Nielsen, Det Danske Sprog- 
og Litteraturselskab. Jeg blev henvist til 
professor, dr. phil. Bent Jørgensen, Det 
Humanistiske Fakultet, Afdeling for 
Navneforskning på Københavns Uni-
versitet. 

Klindse Hoved Vej 
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Han omtaler Klindse Hoved, ved ro-
den af Jungshoved. I deres samlinger 
optræder navnet to steder: en markbog 
fra 1682 i sammensætningerne 
KLINDTZE HOFUEDTZ GAU og 
KLINTZEHOFFT AASZ. På matri-
kelkortet fra 1792 i formen Klindse 
Hoved. Som navnet er overleveret, må 
det forklares som en sammensætning 
af navneordene Klint (i ejefald) og ho-
ved. 

Det sker undertiden i det sydlige Dan-
mark, at ejefaldsformens ”s” udvides 
med et efterfølgende ”e”. Ordet hoved 

bruges meget ofte om markante ter-
rænfremspring, ikke mindst ud til 
vandområder. 

På grund af ovenstående har jeg fore-
slået Vordingborg Kommune, at vejen 
skulle hedde Klindse Hovedvej. Kom-
munen oplyser, at de er forpligtet til at 
følge Dansk Sprognævns Vejledning i 
retskrivning af vejnavne. Det er derfor 
besluttet, at vejens navn pr. 15. juni 
2015 er Klindse Hoved Vej. 

Torben Dinesen 

Klindse Hoved Vej © OpenStreetMap-bidragsydere 
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Vi har holdt møde med Jens Tang fra 
Fibia, og han har  til firmaets produkti-
onsafdeling videregivet en anbefaling 
af, at ALLE de områder, hvor der er 
tilmeldinger, får fibernet. 

De siger forhåbentlig god for projektet. 
Han kunne ikke se, at der skulle være 

problemer med godkendelse fra deres 
side, men vi skulle ikke råbe højt om 
det, før det er endelig godkendt. Det er 
jeg altså kommet til her. 

Gerda 

  

Nu er sommeren 
gået på hæld, og vi 
tager fat på et nyt år 
med forhåbentlig 
mange aktiviteter. 
Året, der er gået, 

kan I læse om i generalforsamlingsrefe-
ratet på vores hjemmeside: 

 www.jungshoved.net, og der kan I 
også læse meget andet interessant om 
Jungshoved. 

Gerda fortsætter som formand og se-
kretær, Kristian som næstformand og 
Lis som kasserer. Vi har holdt vores 
første bestyrelsesmøde, og mødedatoer 
for borgermøder er fastlagt for det 
kommende år. De bliver: mandag 28. 
september, tirsdag 17. november, dia-
logmødet med politikerne onsdag 24. 
februar, og generalforsamling tirsdag 7. 
juni. Hvis det bliver nødvendigt, kan vi 

indkalde til yderligere borgermøder. 
Reserver datoerne allerede nu. 

Hvis I ikke allerede er på Lokalrådets 
mailing liste, så send Gerda en besked 
på: gerda.marensminde@gmail.com. Så 
får I tilsendt alle dagsordener, mødere-
ferater fra borgermøder, arrangementer 
på skolen, advarsler om tyverier rundt 
omkring på Jungshoved, så vi hjælper 
hinanden med at holde øje. Giv Gerda 
besked, hvis I erfarer noget, der kan 
være af interesse for os alle. 

Det skulle nu være muligt at køre gratis 
med skolebussen, hvis der er plads. Vi 
er blevet lovet en køreplan; men i skri-
vende stund har vi ikke fået nogen. Vi 
sender rundt på mailing listen, når den 
er klar. 

På Lokalrådets vegne 
Gerda 

OBS! Sidste nyt om fibernet 
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Mit yndlingssted på Jungshoved (4) 

Vi har det sikkert alle sådan, at der er en bestemt plet på Jungshoved, som vi holder 
særlig meget af. Det kan være en af de storslåede panoramaudsigter med marker, skov og 
hav eller et af de mere ydmyge steder, som det måske kun er én selv, der kender – en grøf-
tekant, et sted i baghaven eller en lille plet i skoven. 

I denne serie får læserne mulighed for at dele stedet med andre. Det er blot at finde stedet, 
tage et billede af det, skrive en lille tekst om stedet og så sende det til redaktionen. 

Vi glæder os til at modtage de mange gode bud på en dejlig plet på Jungshoved, og vi brin-
ger dem i den rækkefølge, vi modtager dem. 

Det er svært kun at vælge ét sted, når 
man har boet og er kommet på Jungs-
hoved i 37 år. Jeg har plukket tre steder 
ud, og sat lidt ord på. 

Op igennem min barndom har Egeho-
vedet været et helt specielt sted for mig. 
Her tog vi ofte hen på en varm som-

merdag, tog et tæppe og madkurven 
med og nød den flotte natur. Eller en 
skøn aftenstund for at høre frøernes 
kvækken og nattergalens sang. Men 

Egehovedet forandrede sig meget og er 
i dag blevet ufremkommeligt/utilgæn-
geligt. Rigtig ærgerligt. 
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Et andet sted med stor betydning i 
mine voksne år er området ved som-
merhusene i Bøget og "rododendron-
skoven”. Vores sommerhus lå her. Og 
et helt specielt sted for mig er badebro-
en for enden af Bøgevænget, hvor der 
er den smukkeste solopgang, en fanta-
stisk ro og den skønneste mulighed for 
at se dyrelivet vågne. 

Men det, som er mit helt fantastiske 

sted lige nu, er 
Bønsvig, hvor jeg 
bor sammen med 
min dejlige fami-
lie. Det er her, på 
den bagerste del 
af vores grund, 
når jeg hænger 
mit vasketøj op, 
at jeg får mit pu-
sterum i hverda-
gen. Der er den 
mest fantastiske 
ro, kun blæsten i 
træerne og fugle-

ne bryder lydmuren. Og lyden fra havet 
er også et skønt pust til sjælen. Øjnene 
kan nyde markerne, skoven og det 
skønne dyreliv. Simpelthen fantastisk 
☆☆☆☆☆ 

Dette må blot være en konstatering af, 
at Jungshoved er stedet, som giver mig 
ro og en masse skønne oplevelser.   

Terese Nerup 
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VI HAR FÅET STØTTE  FRA 
*    

*
   *  

  *  
*
* *  *

* *  
*  *  

*
** 

*
 

BLOMSTERNES  

HALVØ  

Blomsterkummer 
Ja, den kedelige meddelelse, jeg skrev om i sidste nummer af bladet, den blev jo 
slet ikke så trist, men måske blev planlægningen lidt forhastet. 

Den 12. maj kunne jeg læse besked om, at vi alligevel måtte få 100 planter fra Vor-
dingborg Kommune, og så skulle det jo gå stærkt med at få sat en konkurrence i 
gang. 

Resultatet blev, planterne blev udleveret 2. juni, og der blev 
tilplantet 12 krukker, så mange har kunnet glædet sig over 
de fine krukker, som har stået forskellige steder på vores 
halvø. Krukkerne har stået anonymt, og det er en stor fejl 
fra min side, men jeg lover bedre planlægning næste år, for 
vi har allerede fået tilsagn fra kommunen om 100 planter 
hvert år i årene fremover. 

Billedet herover viser krukker i Stavreby ved ”Værket”. 

Konkurrencen år 2015 om den fineste krukke 
er afsluttet 13. august 2015. Vinder blev Kir-
sten og Bent Nilsson, Dyremarken 5, for 
deres flotte blomsterkummer. Maja Vang, 
Jungshovedvej 54, og Gerda Holm, Stavreby, 
fik ros for deres tilplantninger. 

Om Frivilligpuljen fra Vordingborg Kommu-
ne:  

– Blomsterfrø til vejkanterne 

Jeg håber, at rigtig mange har set resulta-
terne af såning af vejkantsplanterne. 
Frøene er blevet sået af frivillige, og som 
det kan ses til højre, så har de været syn-
lige, og jeg håber, at en del af planterne 
vil komme igen til næste år og til næste 

år og … , så de kan give et naturligt, vedvarende farvespil i vores vejkanter. 
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– Påskeliljerne 

Påskeliljeløgene er bestilt hos ep en gros, 
vores løgleverandør. Jeg har ikke fået dato 
for levering, men jeg håber, at vi kan plan-
te i uge 38 (14.–20. september 2015). In-
formation senere. 
Jungshoved Lokalråd 
Udvalget for trafik, turisme og bosætning. 
Jette 

En arbejdsgruppe nedsat på workshop-
dagen til fremme af natur- og frilufts-
projekter i Roneklint 22. marts og for-
ankret i Jungshoved Lokalråd har nu 
ansøgt om midler til projektets gen-
nemførelse hos Friluftsrådet, 15. Juni 
Fonden og LUP-midler i Vordingborg 
Kommune. Arbejdsgruppen består af 
lodsejer, medlemmer af stiudvalget, 
lokale borgere samt naturvejlederen i 
Vordingborg Kommune. 

Baggrunden for projektet er et ofte 
udtalt ønske på lokalrådsmøder om en 
bedre tilgængelighed til Bøndernes 
Egehoved og reetablering af bro over 
Ambækken. Der søges bl.a. om midler 
til etablering af sti mellem Roneklint By 
og Bøndernes Egehoved, en mindre 

grusparkeringsplads på Sydgårdens 
areal, en shelterplads med bålplads, 
miljøtoilet og bænke på Sydgårdens 
vestlige areal og ikke mindst en bro 
over Ambækken over til Hejreskoven. 

Ved realisering af projektet skabes en 
meget bedre tilgængelighed til det unik-
ke område Bøndernes Egehoved. Sam-
tidig bliver der adgang til et nyt område 
med søer til glæde for den sjældne løv-
frø og naturelskere på Sydgårdens østli-
ge arealer, som afgræsses af køer. 

Man kan læse ansøgningerne på 
www.jungshoved.net under menu-
punkt vandreture. 
På arbejdsgruppens vegne, 

Lise Jacobsen 

NATURPROJEKT PÅ JUNGSHOVED 
Sydgården i Roneklints arealer og Bøndernes Egehoved 
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I sidste blad blev forløbet vedrørende 
skolens status beskrevet. Siden er der 
dog sket nogle ændringer. 

Kultur, idræt og fritidsudvalget skulle 
behandle sagen vedrørende de kom-
munale ”forsamlingshuse” 22. juni, 
men valgte at udsætte det til august for 
at få sagen bedre belyst. Der er nu 
kommet en femte model frem, som vi 
skal forholde os til. Vi håber, det bliver 
til en god løsning for os, og at alle poli-
tikere, som støttede os, fortsat vil gøre 
det.  

Men på skolen venter vi ikke på afgø-
relsen, dertil har vi altid alt for travlt. 
Skolegården har hele sommeren blom-
stret takket være frivillige ildsjæle ikke 
mindst Lissi, tak for det. Først var de 

store krukker med rododendron et flot 
syn, og nu er krukkerne meget fine 
med tagetes m.m. Skolen er med på 
tidens trend og har fine byhaver langs 
hegnet. Man kunne få den tanke, at 
området, hvor Brugsen ligger i dag, 
kunne blive til en smuk byhave med 
frugttræer og plantekasser til glæde for 
dem, der ikke har have eller have nok, 
samt alle i byen. Det ville give et løft til 
byen. Også haven ved lærerboligen er 
fin med roser m.m., godt passet af vice-
vært Niels Holger til glæde for vores 
lejere i boligen. Tak til alle plantepasse-
re. 

Sammen med dette blad kommer fol-
deren ”Det sker i vinter” med mange 
gode tilbud til en aktiv vinter. Desuden 
er skolen også med til kulturdag 5. sep-
tember, hvor vi glæder os til at se jer 
alle. 

Venlig hilsen Jungshoved Skole, 
Lise Jacobsen 

Nyt fra Jungshoved Skole 
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Frivilligt arbejde (3) 

I Danmark er der tradition for at udføre frivilligt arbejde. Faktisk viser resultaterne af en 
stor undersøgelse, som SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) har udgivet i 
2014, at godt og vel en tredjedel af danskerne i alderen 16 år og derover laver frivilligt 
arbejde. Indsatsen er meget stabil, idet tallet (38 %) var det samme i 2004, hvor der blev 
lavet en tilsvarende undersøgelse. 

Frivilligt arbejde breder sig over et stort felt inden for kultur, idræt, fritid, uddannelse, 
miljø, politik, socialt arbejde, religion og kirke osv. Der er her tale om: frivilligt, ulønnet 
arbejde, der udføres i en organisatorisk sammenhæng (offentlig eller privat) og til gavn for 
andre end en selv og den nærmeste familie.  

Her i bladet kan man jo i hvert eneste nummer læse om alle de aktiviteter, der i årets løb 
finder sted på Jungshoved, og som er drevet af frivillig arbejdskraft. Man kunne få en klar 
fornemmelse af, at den frivillige indsats her ligger betydeligt over gennemsnittet. I redaktio-
nen synes vi, det kunne være spændende at høre fra de frivillige selv, hvad det er, der driver 
værket, hvad der er motivationen, hvad det er for nogle opgaver, hvordan man kom i gang, 
hvad man får ud af det personligt osv.  

Redaktionen 

Lidt om arbejdet i menighedsrådet 

For at være medlem af menighedsrådet 
skal man være døbt og medlem af Fol-
kekirken. Desuden skal man bo i det 
pågældende sogn eller have løst sogne-
bånd, samt være valgt ved direkte valg 
eller ved fredsvalg. 

I 1966 flyttede vi til Jungshoved By og 
boede dermed i sognet. I 1970 flyttede 
vi imidlertid til vor nuværende bopæl 
på Smidstrupvej og kom derved til at 
bo i Skibinge sogn. Da vore tre børn er 
døbt i Jungshoved Kirke, en af dem 
konfirmeret, og en af dem gift i kirken 
– og jeg desuden var kirkesanger der 
fra 1966 og en del år frem – føler vi en 

naturlig tilknytning til netop denne 
kirke, og som konsekvens af bl.a. dette 
har vi løst sognebånd.  

Ved seneste menighedsrådsvalg i 2012 
blev jeg opfordret til at stille op til val-
get, hvilket jeg lod mig overtale til. Ef-
ter sognets størrelse skulle der vælges 
fem medlemmer til menighedsrådet 
plus to suppleanter, og der blev da også 
opstillet en liste med syv personer, her-
af de to som suppleanter. Da der ikke 
blev opstillet andre lister, blev vi valgt 
ved såkaldt fredsvalg. Dvs. de syv på 
listen blev valgt uden valghandling. 
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Men hvad laver man så i menighedsrå-
det, og hvilke tanker gør man sig? Ja, 
man prøver at få styr på økonomien 
samt leve op til den målsætning, som 
man fra starten har vedtaget for den 
fireårige valgperiode.  

I vores tilfælde lyder den således: 

Menighedsrådet ønsker at fortsætte med at gøre 
kirken synlig, vedkommende og rummelig for 
såvel den lokale menighed som for udefrakom-
mende turister.  

Udover at sikre, at der regelmæssigt afholdes 
gudstjeneste i kirken, og der tilbydes kerneydel-
ser i form af dåb, konfirmation, bryllup og 
bisættelse/begravelse, ønsker vi: 

 at afholde attraktive arrangementer 
(foredrag, koncerter, udflugter, studiekred-
se, frilufts- og/eller aftengudstjeneste m.v.) 

 at udnytte kirkens historie, udsmykning 
og beliggenhed til at tiltrække besøgende – 
også uden for de normale kirkelige hand-
linger (tilmelding til ”Vejkirker og andre 
åbne kirker” og herunder ”Cykelvenlig 
vejkirke”) 

 at lade kirken understrege betydningen af 
at bevare naturen (undersøge mulighed for 
tilmelding til ”Grøn kirke”) 

 at Jungshoved Kirke skal være en god 
arbejdsplads for de ansatte. 

En af de store opgaver er at få kirkens 
økonomi til at hænge sammen.  

Langt den største post i regnskabet er 
udgiften til lønninger. Præstens løn 
hører ikke til på vort regnskab. Det gør 
til gengæld løn til graver, gravermed-
hjælper, organist, kirkesanger samt de 
vikarer, der af og til må træde til, og 

disse lønudgifter ligger mere eller min-
dre fast. 

Udgifter til vedligeholdelse af kirken, 
kirkegården, kirkegårdsmuren, graver-
boligen samt Rejsestalden fylder også 
meget i regnskabet. Udgifterne hertil 
må fordeles over nogle år, men uforud-
sete udgifter til fx stormskader, hær-
værk, tyveri m.m. kan let vælte denne 
planlægning. 

Indtægterne er faldende. Salg af kiste-
gravsteder, der skal bevares i 30 år, 
indbringer en større sum, som forvaltes 
af stiftet og udbetales til kirkegårdens 
drift i årlige rater. Et urnegravsted, der 
er mindre og dermed billigere, skal kun 
bevares i 10 år, og det indbetalte beløb 
tilbagebetales derfor i mindre rater og i 
en kortere årrække. Da antallet af kiste-
begravelser er faldende, og askeud-
spredning over havet er stigende, bliver 
der hen ad vejen færre og færre midler 
til vedligeholdelse af kirkegården, der 
har et uforandret areal, der skal passes. 
Det er noget, vi må forholde os til – 
noget der giver udfordringer til kirke-
gårdens indretning. 

Heldigvis har vi en god kasserer og en 
dygtig regnskabsfører, så vi føler, vi har 
styr på økonomien, men må naturligvis 
hele tiden være påpasselige med udgif-
terne. 

Det har været en meget positiv og 
spændende oplevelse at komme med i 
dette arbejde, hvor vi har et virkelig 
godt samarbejde. Det har givet et stør-
re indblik i kirkelivet og et større net-
værk – ikke bare i Jungshoved og Al-
lerslev sogne, men gennem diverse 
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blev opført 1915 på foranledning af 
pastor Jørgen Valentin Koch, der var 
præst ved Jungshoved Kirke. Pastor 
Koch blev indsat i embedet 3. maj 
1914, han kom fra Herning, hvor han 
havde været kaldskapellan. 

Huset blev bygget for gaver indsamlet 
af Indre Missionens venner fra Ham-
merum herred i Jylland. Pastor Koch 
havde skrevet til venner i Herning, at 
”vi savnede meget et sådan hus i sog-
net, særlig da vor gamle kirke lå så afsi-
des”. Hans venner besluttede da at 
indsamle midler til at opføre et missi-
onshus i Jungshoved, og det blev byg-
get og indviet 10. oktober 1915 af 
provst Götsche fra Herning, og her var 
også flere af de gode venner fra Jylland, 
der var tilstede og talte. 

Navnet ”Nådeled” er en ældgammel 
stedbetegnelse for vejsvinget, hvor dr. 
Andersen boede (?). Her drejede vejen 
fra ”fævejen” mod syd ind fra herregår-
dens jorde mod kirken, og ledet hed 
”nådigherrens led”. Pastor Koch syn-
tes, at dette navn i overført åndelig 
betydning egnede sig for et missions-
hus, et hus i herrens tjeneste. 

mødeaktiviteter også i provstiet, der 
dækker hele Vordingborg Kommune. 
Så jeg kan varmt anbefale andre at stille 
op til menighedsrådsvalg. Det næste er 
allerede i 2016. 

Med venlig hilsen, 

Eli Frandsen  

Et sted på Jungshoved (18) 
Missionshuset ”Nådeled”  

Pastor Jørgen Valentin Koch 
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Grunden til ”Nådeled” blev skænket af 
enken efter gårdejer Peter Christensen, 
Stavreby (Skovvangsgård), Hanne 
Christensen. Året efter købte pastor 
Koch yderligere et stykke jord, hvor 
der blev bygget en rejsestald.  

Pastor Koch døde 5. marts 1919 på 
Sankt Lukasstiftelsen af en hjertelidelse 
efter spansk syge og blev begravet på 
Jungshoved kirkegård. 

Så længe Pastor Koch levede var der 
ingen bestyrelse for ”Nådeled”, men 
der blev efter hans død valgt følgende 
til den første bestyrelse: 

Lærerinde frk. Christiansen, Stavreby  
Lærer Crüsberg, Stavreby 
Villaejer R.C. Petersen, Stenstrup 
Missionær Nielsen, Præstø 
H. Døllmer, Søbygård. 
Sidstnævnte valgtes til formand. 

Ole Pilegaard Hansen skriver i sin bog 
”En beskyttet verden” om aktiviteterne 
i Missionshuset i starten af 1950erne: 

”I søndagsskole. 
Jungshoved by havde som så mange 
andre byer sit eget missionshus, der 
var opført af Indre Mission. Huset 
hed ”Nådeled”, og var bygget ved 
siden af hovedskolen. I dette hus 
holdt førstelærerens kone, fru Nør-
skov, søndagsskole for sognets 
børn. Det skete vistnok et par gange 
om måneden i vinterhalvåret. 

Jeg deltog i ”undervisningen” sam-
men med min bror Per, der dog 
kun deltog det sidste år, vi boede i 
Jungshoved. På møderne i søndags-
skolen blev der læst historier for os 
børn, ligesom vi sang en del salmer. 
Som honorering for deltagelsen i 
møderne fik hver deltager et glans-
billede – oftest med et bibelsk mo-
tiv. 

Nådeled 1921 
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Det var egentlig meget hyggeligt, og 
engang imellem deltog den lokale 
præst også i møderne. Ved juletid 
blev der arrangeret juletræsfest for 
børnene i ”Nådeled”, hvor vi gik 
omkring juletræet og sang salmer, 
hvorefter der blev uddelt godtepo-
ser. Jeg mener også at kunne huske, 
at vi fik et par ekstra glansbilleder 
denne dag. 

I 1954 fik søndagsskolen et nyt og 
spændende indhold, idet Indre Mis-
sion havde bygget en sommerlejr på 
Feddet ved Præstø Fjord. Det blev 
nu muligt for børn at komme på en 
uges ophold på denne nye sommer-
lejr. ”Søndagsskoleborgen” på Fed-
det havde en mandlig leder og en 
række frivillige kvindelige ledere, 
som blev kaldt for ”tanter”. I juni 
måned var vi på udflugt med Søn-
dagsskolen til Feddet for at besigtige 
Søndagsskoleborgen, og den 6. au-

gust 1954 drog jeg på en uges ferie-
ophold på Feddet.” 

I 1983 var bestyrelsen nede på tre med-
lemmer: Ebba og Hans Hansen fra 
Stavreby og Hans Larsen. Der blev 
holdt et månedligt møde i vinterhalv-
året med skiftende talere, deltagerantal-
let var op til 20 pr. gang. Der afholdtes 
husbesøg to gange årligt i forbindelse 
med programuddeling og bogsalg. Der 
var også børneklub og juletræsfest, der 
det år blev besøgt af 40 voksne og 35 
børn. Samme år blev den gamle rejse-
stald revet ned. 

Det sidste møde i ”Nådeled” blev 
holdt torsdag 13. april 1989, og huset 
blev solgt til privat beboelse. Salget 
skete på grund af økonomiske forhold: 
kloakafgift, vandafgift og forsikringer, 
hvilket ikke kunne dækkes af de ind-
tægter man havde. 

Torben Stade Nielsen, ”Nådeled” 

Jungshoved – et sving ud i naturen 
Vil du med på travetur? 

Onsdag 7.oktober kl. 13.00: Ambæk-Kohave-Smidstrup ca. 6 km.  
Mødested: Stenstrup Gadekær ved informationsskabet. 

Onsdag 25. november kl. 13.00: Bønsvighoved skov ca. 4 km. 
Mødested: Bønsvig Gadekær ved informationsskabet. 

Alle er velkomne – tilmeld dig gerne på sms 24 45 31 47 

På gensyn og venlig hilsen på stiudvalgets vegne. 

Lise Jacobsen 
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
September - december 2015 

  Jungshoved Allerslev 

14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 

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

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

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

18. sep. e. trin. 4. okt. 10.30 Ingen 

Onsdag 7. okt.   Konfirmand intro 19.00 

19. s. e. trin. 11. okt. 9.00 Jesper Bo Blomgren Ingen 

20. s. e. trin. 18. okt. 10.30 9.00 

21. s. e. trin. 25. okt. Ingen 10.30 

Allehelgen  1. nov. 19.00 16.30 

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

24. s. e. trin. 15. nov. 10.30 Ingen 

Sidste søndag i kirkeåret 

22. nov. 
Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

1. s. i adv. 29. nov. 9.00 10.30 

2. s. i adv. 6. dec. 9.00 Jesper Bo Blomgren  Ingen 
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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 
24 80 08 32 
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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Ved fødsel: En fødsel skal meddeles til 
kordegnen/sognepræsten i det sogn, 
hvor moderen har bopæl. Det er jord-
moderen, der sørger for at sende be-
skeden videre hurtigst muligt efter 
fødslen. 

Er forældrene ikke gift, skal faderen 
desuden gennem borger.dk give kor-
degnen/sognepræsten besked via en 
”Omsorgs- og ansvarserklæring” inden 
14 dage efter fødslen. Har kordegn/
sognepræst ikke modtaget denne erklæ-
ring inden 14 dage, bliver spørgsmålet 
om faderskab sendt videre til statsfor-
valtningen til endelig afgørelse. 

Ved dåb eller navngivning: Et barn 
skal have et navn inden for seks måne-
der. Det sker enten ved dåb i kirken 
eller ved navngivning.  

Ønsker man sit barn døbt, henvender 
man sig til den præst, som hører til det 
sogn, hvor man ønsker sit barn døbt. 
Man behøver således ikke at få sit barn 
døbt dér, hvor man bor. Det vælger 
man selv efter nærmere aftale med den 
pågældende sognepræst. 

Ved en dåb skal der være en gudmor 
eller gudfar samt mindst to og højst fire 
faddere. Forældrene kan godt noteres 
som faddere. 

En fadder er dels et vidne til dåben og 
dels ham eller hende, som efter aftale 
med forældrene påtager sig forpligtel-
sen til at oplære barnet i den ”kristne 
børnelærdom” i tilfælde af forældrenes 
død. I forbindelse med dåben udleve-
res en fødsels- og dåbsattest. 

Ved navngivning retter man henven-
delse til kordegn/sognepræst i sit bo-

pælssogn om, hvilket navn man ønsker 
til sit barn, hvorefter man får udleveret 
en fødsels- og navneattest. 

I øvrigt: En fødsels- og navneattest og 
en fødsels- og dåbsattest udleveres på 
forlangende og kan fås hos nærmeste 
kordegne- eller præstekontor, uanset 
hvor man er døbt/navngivet. 

Vielse: Vielse aftales med sognepræ-
sten. Inden vielsen henvender man sig 
til borgerservice og udfylder en blanket 
med anmodning om giftermål.  

Dødsfald: Besked om dødsfald retter 
man til kordegn/sognepræst, eller man 
får bedemanden til at gøre det. Det skal 
ske til bopælssognet. Bisættelse eller 
begravelse/jordfæstelse aftaler man 
med sognepræsten det sted, hvor man 
ønsker den kirkelige handling foretaget, 
uanset om det er i bopælssognet eller et 
andet sted. Har afdøde skriftligt ud-
trykt ønske om at få sin aske spredt 
ud over åbent hav, skal det efterkom-
mes. Afdødes ønske skal således skrift-
ligt kunne dokumenteres. 

Vigtigt ang. blanketter: Blanketter 
om faderskab/omsorgs- og ansvarser-
klæring, om navngivning, om navne-
ændring, anmodning om bisættelser/
begravelser osv. kan alle findes på per-
sonregistrering.dk. Efter reglerne skal 
de kun bruges ”i særlige tilfælde”. Særli-
ge tilfælde er bl.a., når man ikke har en 
computer, hvilket stadig ikke er et lov-
krav.  

Man kan altid få hjælp og vejledning 
hos kordegnen/sognepræsten. 

Henvendelse: 
Sognepræst Torben Møllenbach 

Praktiske oplysninger 
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Teatertur 
Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk 
flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund er vi i fuld gang 
med at finde et nyt stykke til det nye år. Hvilket stykke og hvornår, annoncerer vi 
snarest. 

Stina og Torben Møllenbach 

 

Carl Nielsen: 1865-1931 
Som bekendt er det i år 150 år siden, at 
Carl Nielsen blev født. Vi syntes, at 
dette jubilæum var værd at fejre. Ikke 
alene fordi han blev en stor og aner-
kendt komponist, men også fordi han 
står bag mange af de mest afholdte 
melodier til mange af vores salmer og 
højskolesange.  

Han kom som bekendt fra beskedne 
kår, men endte som den danske kom-
ponist, der til dato er nået længst ud 
over de nationale grænser, og spilles 
over hele verden. Og som ikke mange 
andre store komponister med store 
operaer og symfonier på værklisterne, 
så evnede Carl Nielsen også det lette og 
folkelige i sine sange, som man hurtigt 
tog til sig både på højskoler, i kirker og 

Arrangementer efterår 2015 

Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø 
Tlf.nr.: 55 99 60 17, 
e-mail: tom@km.dk 

Træffetid: Alle hverdage efter aftale. 

Mandag: Fridag for præsten og kir-
kens øvrige personale. Kirken er derfor 
lukket for kirkelige handlinger. 
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i andre folkelige forsamlinger. 

I efterårets arrangementer markerer vi dette jubilæum dels med en koncert i Allers-
lev Kirke og dels med et foredrag i Rejsestalden og en sangaften i Jungshoved Kir-
ke.  

Man kan læse mere om disse arrangementer i denne oversigt. God fornøjelse. 

  

Studiekreds 
Hvordan opstod kirken egentlig? 

Med udgangspunkt i filmen Ben 
Hur fra 1959 handler studiekred-
sen denne gang om de centrale 
temaer, politiske og religiøse, som 
optog den dengang meget unge 
kirke. 

Den kristne menighed var i de 
først 100 år efter Jesus død meget 
lille og holdt til ikke i kirker – for 
de var knap nok bygget endnu – 
men for det meste i private hjem, 
og man har formodentlig været 
meget diskrete og tilbageholdende for ikke at vække anstød og forargelse. 

Disse tidlige år med etablering af en ”kirke”, af et kirkeligt sprog, af en fælles for-
ståelse af, hvad Kristus-tro er for noget, var en kæmpe udfordring.  

Alle disse kampe og overvejelser illustreres i Ben Hur-filmen og naturligvis også i 
de tidligste kristne skrifter, som vi finder i Det nye Testamente.   

I studiekredsen vil vi se nærmere på alle disse spørgsmål. 

Sidste onsdag i sept., okt., nov.: 30. sept., 28. okt., 25. nov. Hver gang kl. 19.00. 

Koncert Jungshoved Kirke, lørdag 5. sept. 
Læs mere om programmet ved Jungshoved Kirke i forbindelse med afholdelse af 
kulturdagen længere omme i bladet. 

Onsdag 23. sept., kl. 19.00 
Rejsestalden ved Jungshoved Kirke 

En aften om og med Carl Nielsen 
Ved hjælp af billeder fra tiden og med musikeksempler skal vi denne aften følge 
Carl Nielsens vej fra tiden på Fyn, tiden i København og hans modning frem imod 
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livet som stor komponist af de store komplicerede musikværker og de lette, enkle 
og folkelige melodier, som stadig synges. 

Foredraget er ved Torben Møllenbach 

Billedkunst i kirkerne?! 
Kan man ”se” det gode budskab i et maleri? 
Kan et maleri ”forkynde”? Ja, nogen gange. Et maleri er ikke blot en illustration, 
der lægger sig op ad teksten. Et maleri har ligesom en prædiken sin indfaldsvinkel, 
man lægger vægt på noget bestemt, et motiv som skal fremhæves. I særlig grad er 
netop Bibelens historier og herunder Jesu liv blevet skildret. 

Således har Bibelens fortællinger de sidste næsten 2000 år har været den væsentlig-
ste inspirationskilde for malere, både fra middelalderen, renæssancen og senere op 
imod vor egen moderne tid. Særlig i vor egen tid synes det bibelske maleri/
udsmykningen af kirkerne efter en pause at vende tilbage til vores mange kirker. 
Det gælder – for nu at være lokal – bl.a. Bodil Kaalund, som udsmykkede Allerslev 
Kirke først i 1990erne.  

I Allerslev og Jungshoved kirker vil vi ved tre af gudstjenesterne i efteråret vise 
eksempler fra denne skat af stor kunst og stor formidling af det kristne budskab på 
storskærm. 

Det bliver: 

27. sept., kl. 9.00 i Allerslev Kirke og kl. 10.30 i Jungshoved Kirke  
18. okt., kl. 9.00 i Allerslev Kirke og 10.30 i Jungshoved Kirke  
29. nov. kl. 9.00 i Jungshoved Kirke og kl. 10.30 i Allerslev Kirke. 

Onsdag 21. okt. kl. 19.00: Carl Nielsen – 150 år 
Koncert i Allerslev Kirke 
Præstø pigekor v/Charlotte Dagnæs-Hansen 
Vi byder hermed velkommen til en aften i selskab med Danmarks til dato største 
komponist – kendt både her i landet og ude i den store verden, hvor han med jæv-
ne mellemrum spilles i de store koncertsale i London, Berlin, New York osv. 

Og samtidig bliver Carl Nielsen her knap 100 år efter sin død sunget i forsamlings-
huse/højskoler i Ringe, Røddinge, Odsherred, og hvem har ikke brugt hans melodi 
til Jens Vejmand ved sønnens konfirmation eller datterens bryllup osv.  

Carl Nielsen er med andre ord både kunstner som de store komponister, og tillige 
– hvad ingen af de store komponister er – folkelig og meget brugt. 

Denne aften fejrer vi derfor hans 150 års fødselsdag i Allerslev Kirke sammen med 
Præstø og Skibinge Kirkers Ungdomskor under ledelse af organist Charlotte Dag-
næs-Hansen og kirkesanger Lene Rasmussen. 
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Koret synger en buket af de mange skønne sange, som Carl Nielsen har skrevet. 
Lene Rasmussen synger bl.a. Irmelin Rose og Charlotte Dagnæs-Hansen vil spille 
et lille udvalg af Carl Nielsens små orgelpræludier. Sammen synger kor og koncert-
gæster nogle af hans salmer og sange.  

Efter koncerten er menighedsrådet vært ved et lille traktement. 

Sangaften, onsdag 4. nov. kl. 19.00. Jungshoved Kirke 
Syng Carl Nielsen melodier 
I Jungshoved Kirke vil der være mulighed for at synge sange og salmer, som Carl 
Nielsen har komponeret melodier til. 

Det vil være kendte melodier, dem som vi elsker at synge og nynne med på og 
måske ikke har tænkt på kunne være komponeret af Carl Nielsen. 

En lille forfriskning vil forekomme på et passende tidspunkt. 

Vel mødt! 

Jungshoved Menighedsråd 
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Fugle på Jungshoved 

Agerhønen er sammen med sanglær-
ken og viben det trekløver af karakter-
fugle, som man stadig kan opleve i det 
åbne land, og vel fuglearter, som de 
fleste kender og har et forhold til. Fak-
tisk er de alle tre oprindeligt steppear-
ter, som indvandrede sammen med 
stenalderens bønder. Populære er de 
hver især på deres måde. Lærken med 
dens konstante sang i månedsvis, vi-
bens livsbekræftende flagren over mar-
kerne om foråret og så agerhønen, der 
nok mest er kendt for dens pludselige 
opflyvning fra græsset foran én, de små 
flokke på sneen om vinteren og så den 
værdifulde jagtart, som den især før i 
tiden var. 

Agerhønen lever på brakmarker, i eks-
tensivt dyrkede marker og i kanten eller 

ved markskel i konventionelt dyrkede 
marker. Dens føde består nemlig det 
meste af året af ukrudtsfrø, og i yngleti-
den er deres yngel afhængig af insekter. 
Dem skal kyllingerne selv finde fra dag 
et, og de er derfor nødvendige i større 
mængder. Insekter har et større protein-
indhold end frø og er derfor nødvendi-
ge for de fleste fugleunger i voksealde-
ren. Så lad venligst lidt ukrudt stå, hist og 

Foto:  Hans Henrik Larsen 
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her. Det gør en forskel! 

Bestanden af agerhøns er nu til dags 
slet ikke på størrelse med det, den var 
for halvtreds år siden. Der lå jagtudbyt-
tet på omkring en halv million årligt, i 
dag er tallet på omkring halvtredstusind 
skudte fugle. Men bestanden har dog i 
de senere årtier været stabil. Desværre 
(siger jeg) skyldes den positive tendens 
formentligt, at der udsættes omkring 
halvtreds tusind opdrætsfugle årligt på 

landsplan. Det siges faktisk, at bestan-
den øst for Storebælt udelukkende 
består af udsatte fugle. 
Da agerhøns er meget stedbundne og 
sjældent flyver langt, vil det sige, at vo-
res agerhøns måske slet ikke bærer 
rundt på de gener, som den oprindelige 
bestand havde. Det stiller mange natur-
etiske spørgsmål med en sådan situati-
on, synes jeg. Skal naturen være et pro-
dukt, som vi udsætter, eller skal arterne 
kunne overleve af sig selv? De fleste af 
os ornitologer kan bedst lide, at arterne 

selv holder bestanden ved lige, og jagt 
må så foregå på arter, som der kan 
”høstes af”. Hvis arten lokalt bliver 
udryddet, må den så indfinde sig selv 
igen som fx succeshistorien med hav-
ørnene viste, men det kræver selvfølge-
lig, at levevilkårene er til stede. Men lige 
med agerhønen er det lidt en speciel 
situation, da de som sagt ikke så gerne 
flyver langt. 

En indvandring over Storebælt eller 
Østersøen med en 
ny bestand, ville 
derfor godt kunne 
tage adskillige årti-
er.  

Når alt dette er 
sagt, synes jeg dog 
godt, at man kan 
nyde synet af dem 
og få en god na-
turoplevelse der-
ude i det åbne, 
selvom det efter 
min mening er en 
lidt kunstig be-

stand, vi har for nuværende. 

Jeg har i denne sommer selv haft for-
nøjelsen af et ynglepar, som har vimset 
rundt på et stykke brakmark med bl.a. 
udsåede markblomster foran vores hus. 
Måske takket være en aftale, som vi 
havde lavet med vores lokale landmand 
om at lade det lille stykke mark stå 
brak.  På den måde blev det muligt at 
lave sådan et lille natursmørhul til glæ-
de for bl.a. agerhønen. 

Sune Madsen 

Foto: Jens Veilgaard Vendelbo 
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KULTURDAG på Jungshoved 5. SEPTEMBER 2015  

Jungshoved Kirke kl. 9.00-18.30 

Kl. 9-9.30 Rejsestalden v. Jungsho-
ved Kirke:  
Start dagen med morgensang og mor-
genkaffe  

Kl. 10.00-14.00 Jungshoved Kirke: 
Rundvisning i kirken fra 1250 med bl.a. 
altertavle og døbefont af Bertel Thor-
valdsen. Adgang til tårnet. 

Kl. 12.00-16.00 Kirkehavnen:  
Tag med på en dejlig sejltur til Stavreby 
Havn. 

Kl. 15.00-16.30 Rejsestalden ved 
Jungshoved Kirke: 
Foredrag om Jungshoved som en lille 
brik i spillet om Østersøen. I foredraget 
indgår resultaterne fra et par udgrav-
ninger foretaget af Nationalmuseet og 
fra marinearkæologiske undersøgelser i 
havet. v. museumsinspektør Dorthe 
Wille Jørgensen. 

Kl. 17.00-18.30 Jungshoved Kirke: 
Koncert med bandet Fargo med Jonas 
Hansen, Præstø som frontfigur og pri-
mus motor. Genre: Americano  (ame-
rikansk country, folk og blues). 

Stavreby kl. 10.00-16.00 

Kl. 10.00-16.00 Duevangen nr. 12: 
Besøg billedkunstner Jopie von Horns 
galleri. 

Kl. 10.00 – Stavreby gadekær: 
Lån en turguide i informationsskabet, 
og gå en dejlig tur. 

Kl. 10.00-16.00 Stavreby Strandvej 
nr. 4: 
Besøg Jungshoved Præstegård og have. 
Kaffe/te og kageservering v. Anette og 
Filip Rasmussen. 

Kl. 10.00-16.00 Stavreby Strandvej 
nr. 15: 
Besøg billedkunstner Sidse Friis Laur-
sens galleri. 

Kl. 10.00-16.00 Stavreby Strandvej 
nr. 6: 
Besøg Butik Spælsau. Kom, oplev og 
se får og geder i natur pleje og kig ind i 
gårdbutikken, hvor ulden fra fårene er 
forvandlet til garn, skind, strik og hvor 
der er fødevarer både fra får og ged. v. 
Lenette Bech 

Kl. 13.00-16.00 Stavreby Strandvej v. 
”Værket”: 
Hør om biavl, smag og køb honning v. 
Anders Kruse. 

Kl. 10.00-16.00 Stavreby Strandvej 
nr. 22: 
Galleri i det gamle vandværk v/Mai-
Britt Boa. 

Kl. 10.00-14.00 Over Lyngen nr. 17: 
Besøg kunstneren bag plakaten Lene 
Christensens galleri.  

Kl. 10.00-16.00 Lynggården, Over 
Lyngen nr. 4: 
Se og hør om et moderne landbrug og 
biogasanlæg v. Peder Andersen. 

Kl. 9.00 – Ved indfaldsvejene til 
Jungshoved 

Jungshoved – et sving ud i naturen 
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Tag et kort og et program for dagen. 

Skovhuse kl. 10.00-14.00: 

Kl. 10.00-13.00 Skovhusevej nr. 30:  
Besøg et arbejdende guldsmedeværk-
sted v. Lisbeth Jørgensen og Uffe Fre-
deriksen. 

Kl. 10.00-14.00 Skovhusevej nr. 26 
H.C. Andersens verden, teaterpark. 
Åbent teaterværksted v. Tanja og Bir-
ger Bovin. 

Stavreby Havn kl. 9.00-16.00 

Kl. 9.00: Løbetur med Præstøløberne, 
hør undervejs om løbetræning lige fra 
begyndere til maratonløb  v. Ole Aun-
dal  

Kl. 10.00-12.00: Peter Palmbo viser og 
fortæller om sine fly. 

Kl. 10.00-16.00: Besøg en pilefletters 
værksted. Desuden kunsthåndværk og 
cremer v. og Karina Juul . 

Kl. 10.00-12.00: Se og rør ved fisk og 
andre vanddyr i et bassin i havnen v/
Anne Okholm og Sofus Hansen. 

Kl. 10.00 og kl. 13.00: Fisketur med 
stang fra havnen v. Niels Holger Wer-
muth. 

Kl. 10.00-16.00: Se, duft, smag – åle-
rygning v. Jan Henriksen og Sofus 
Hansen. 

Kl. 10.00- Havnens lokum med en 
fantastisk havudsigt benyttes. 

Kl. 10.00-16.00:  ”Ternen”. Besøg 
havnens samlingssted ”Ternen”, et helt 
lille museum. 

Kl. 10.00-16.00: Udstilling af fiskegrej 
v. Jes Friis, JF Fiskegrej. 

Kl. 10.00-16.00: Strandjægerne fortæl-
ler om strandjagt, fugleskydning og 
Degnholm v. Per Sellebjerg og Morten 
Larsen. 

Kl. 11.00 og 13.00: Fisker Gunner Ras-
mussen fortæller om havnen før og nu. 

Kl. 12.00 og 14.00: Claus Jørgensen og 
Sofus Hansen fortæller om fiskeri fra 
Stavreby Havn. 

Kl. 12.00-16.00: Tag med på en dejlig 
sejltur til Jungshoved Kirkehavn, gå 
evt. tilbage.  

Bønsvig og Bønsvig Strand kl. 
10.00-16.00 

Kl. 10.00-16.00 Bønsvigvej nr. 16: 
Galleri Summertime: Udstilling af ma-
lerier v. Jens Videbech. 

Kl. 14.00 Bønsvigvej nr. 33: 
Miljøgruppen fortæller om og viser 
forskellige tiltag for et godt miljø v. 
Jørgen Hein. 

Kl. 14.00-16.00 Bønsvigvej nr. 33: 
Udstilling af de fine originale illustratio-
ner til bogen ”Om sommerfugle og 
forvandlingens kunst” v. Ilse Hein. 

Kl. 10.00-13.00 Bønsvig Strand v. 
Ørnevej 
Besøg det rullende naturværksted. Fang 
smådyr, find planter m.m. v/
naturformidler Carina Hansen og Jette 
Ramshøj.  

Kl. 10.00 – Bønsvig gadekær: 
Lån en turguide i informationsskabet, 
og gå en dejlig tur gennem skoven for-
bi Svend Gønges Hule eller til Bønsvig 
Strand og tilbage gennem landsbyen 
Bønsvig. 4 km/6 km. 

Kl. 10.00-16.00  Bønsvigvej nr. 1A: 
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Café med mad og drikke v/Pia Prehn.  

Kl. 11.00 : ”Frøfortællinger” for børn  

Kl. 14.00: Hør om halmhuse og per-
makultur for voksne Bønsvigvej nr. 
1 i den dejlige have. v. Ninna Nygård. 

Smidstrup, Stenstrup, Hovmar-
ken kl. 10-16.00 

Kl. 12.00-17.00 Smidstrupvej nr. 31: 
Besøg: Butik og café i Nanas Villa v. 
Heidi Høegh. 

Kl. 14.00 Gøngegård, Smidstrupvej 
nr. 24: 
Torben Dinesen tager jer med på en 
tur i sit jagtrevir og fortæller undervejs 
om gårdjagt. 

Kl. 10.00 – Stenstrup gadekær: 
Lån en turguide, og gå en dejlig tur 
Hovmarken rundt eller gennem Am-
bæk, Ambæk Kohave og tilbage gen-
nem landsbyen Smidstrup. 5 km/6 km. 

Kl. 13.00-14.30 Stenstrup Gadekær: 
Musik og sang, kaffe/te, saft og kage, 
lån et fiskenet og fang smådyr ved 
landsbyens gadekær v. byens beboere. 

Kl. 12.00-16.00 Jungshoved Kro, 
Hovmarken 2 
Salg af pølser, kyllingespyd og tilbehør 
samt drikkevarer ved grillen. 

Roneklint kl. 9.00-16.00 

Kl. 9.00-12.00 Fyret v. Batteriet på 
Roneklint: 
Fuglekik med ornitolog Sune Madsen. 

Kl. 10.00-13.00: Roneklintvej nr. 20: 
Besøg en dejlig have og hør om biavl.  

Smagsprøver og salg af honning v. 
Peter Madelung. 

Kl. 10.00-13.00 Roneklintvej nr. 30: 

Se og hør om et spændende byggeri af 
et bulhus, middelalderbyggeskik i mo-
derne byggeri v. Vibe og Anders 
Heding. 

Kl. 10.30-16.00 hvert halve klokke-
slæt. Roneklintvej nr. 27: 
Gå en tur til søerne, der er 
etableret til glæde for den 
sjældne løvfrø, og hør om pro-
jektet v. Svend Erik Jensen. 

Kl. 10.00 – Ved Bystævnet i Rone-
klint: Lån en turguide i infor-
mationsskabet, og gå en dejlig 
tur til fyret, langs stranden og 
gennem det åbne land, 4 km. 

Kl. 10.00-16.00 hver hele time, Rone-
klintvej nr. 40: Hør om Roneklint i 
fortid med landsbyfællesskab og by-
stævne til i dag. Plancheudstilling i Fyr-
passerhuset. Se samlingen af gammelt 
værktøj, og deltag i en lille konkurrence 
v. Niels Østergård.  

Kl. 13.00-16.00 Batterivej ved fyret: 
Besøg Danmarks skønneste sommer-
hus v. Vibe og Anders Heding.  

Kl. 13.30-16.00 Stranden ved Batteri-
et i Roneklint: 
Prøv at sejle i havkajak v. Lars Trolle, 
Roneklint Kajakcenter. 

Jungshoved By kl. 10.00-22.00  

Kl. 10.00-16.00 Jungshoved vej nr. 
31: 
Besøg billedkunstneren Ann Helen 
Stangbye  Madsens værksted og galleri.  

Kl. 13.00-16.00 Jungshoved Stadion: 
Se og hør om droneflyvning v. Jens 
Ottosen. 

Kl. 13.00-16.00 Jungshoved Skole: 
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Udstilling af fotografier v/Tage Klee. 
Udstillingen kan også ses under fælles-
spisning fra kl.19.00. 

Kl. 13.00-16.00 Jungshoved Skole: 
Vær med til at lave lanterner til at lyse 
op i skolegården om aftenen. Efter arr. 
får du dem med hjem. v. Lissi Henrik-
sen og Lise Jacobsen. 

Kl. 13.00-16.00 Jungshoved Skole: 
Åbent bibliotek v. Torben Stade Niel-
sen. 

Kl. 13.00-16.00 Jungshoved Skole: 
Åben vævestue v. Torben Stade Niel-
sen. 
Kl. 19.00- 22.00 Jungshoved Skole: 
Fællesspisning og hyggeligt samvær.  

Pris voksne 50 kr., børn 25 kr. Suppe 
og brød v/Pia Prehn. 

Bag en pandekage til dessert på grillen. 

Øl, vand og vin kan købes. 

Tilmelding modtages gerne: 

lisejacobsen1@gmail.com 
eller sms 24 45 31 47 

Her kan du købe mad 

og drikke: 
Jungshoved Kro 
Nanas Villa 
Jungshoved Præstegård 
Pia Prehn Catering Bønsvig 
Jungshoved Skole kl. 19.00 

Sulten? 
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Vores hornfisketur gik som planlagt. 
Det var Kristi Himmelfartsdag, 14. 
maj, kl. 08.00. Der var 33 deltagere 
fordelt i 11 både. Indvejningen var kl. 
16, men som sædvanligt kom nogle 
folk dryssende for sent ind til indvej-
ning. Den går ikke næste år. Hvis man 
ikke er kommet ind kl.16, er man ude 
af konkurrencen. 

Bjørn Madsen blev nr. 1 med en fisk på 
84 cm – selv om han faktisk kom for 
sent ind. 

Tom Jørgensen blev nr. 2 med en fisk 
på 83,5 cm. 

"Neger" Jimmy Pedersen blev nr. 3 
med en fisk på 83 cm – han kom også 
for sent. 

Der er faktisk en vandrepokal til dette 
arrangement! HVOR ER DEN??? 

Dato for næste hornfisketur er: Kristi 
Himmelfartsdag, 5. maj 2016, kl. 08.00. 
Vel mødt! 

Geder fik vi ikke ud på Degnholm i år, 
da Lisbeth fra Fuglebjerg er ved at ned-

drosle sit gedehold. Lenette 
(Spælsau) har ellers før været 
interesseret, men da det kom 
til stykket, havde det ikke no-
gen interesse alligevel. Så vi må 
se, hvordan det går uden af-
græsning af geder. Grågæssene 
har godt fat i afgræsningen, 
men de laver ikke stier. Øen 
skifter udseende hvert år, og i 
år ser den aldeles mærkelig ud. 
Rørskoven er meget reduceret, 
og der er kommet en tange 

mod sydøst. 

Den 25. juli havde vi et flot arrange-
ment til Degnholm. Ved samme lejlig-
hed indviede vi vores skur, som vi har 
arvet fra Charles. Vi afsluttede med 
flæskestegssandwich, pølser og brød, så 
skuret "FREMTIDENS HÅB" blev 
denne dag til "CHARLES’ CAFÈ”. 
Skuret var faktisk ved at falde sammen 
først på året, men nogle af os fra 
strandjagtforeningen fik rettet det op 
og malet det. Skuret skal bruges til lok-
keænder, foder og andre artikler, der 
har med strandjagtforeningen og 
Degnholm at gøre. Vi har også fået lov 
til, at de som er medlem af strandjagt-
foreningen, kan få lov til at lægge deres 
skydepram et aftalt sted på havnen. 

HUSK!! Fugleskydning 22. august 
2015. Lerdueskydning på Havnen 12. 
september 2015. 

KNÆK OG BRÆK! 
Med venlig hilsen, Morten Larsen 

Nyt fra Præstø og omegns Strandjagtforening 
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Deres udsendte har i foråret været en 
tur i Firenze sammen med fruen. Ud 
over at skulle nyde byen og maden var 
formålet med turen også at finde et 
værk af billedhuggeren Bertel Thor-
valdsen. 

Som flere gange omtalt i bladet 
JUNGSHOVED er Thorvaldsen me-
steren bag altertavlen fra 1839 i Jungs-
hoved Kirke. I bladet JUNGSHO-
VED nr. 2 2010 skriver museumsin-
spektør Margrethe Floryan, Thorvald-
sens Museum om altertavlen og dens 
motiv. Om motivet står der: ”Motivet 
er hentet fra Lukasevangeliet (24, 13-
35). To disciple har fået følgeskab på 
deres vandring til Emmaus, det bliver 
aften, og disciplene insisterer på, at de 
alle tre spiser sammen. Under måltidet 
gør den fremmede sig til gæstgiver: 
Han tager brødet, velsigner det og bry-
der det. Thorvaldsen har fastholdt net-
op dette øjeblik – Påskedags aften. 

Straks efter genkender de to 
disciple Kristus, men så blev 
han usynlig for dem. Og så alli-
gevel ikke. Fraværet bliver til et 
nyt nærvær. 

Kristus i Emmaus associerer til 
Nadveren, indstiftet fire dage 
forinden. I brødet, som brydes 
ved hver nadverhandling, genta-
ges nærværet – og fællesskab 
med Kristi Legeme (1. Kor 10, 
17)”. 

Margrethe Floryan skriver også i 
sin artikel, at Thorvaldsen i 1818 
havde fortolket samme motiv i 

et værk til SS. Annunziata kirken i Fi-
renze. 

Med et medbragt billede af altertavlen i 
Jungshoved Kirke begav vi os nu til 
kirken og søgte efter Thorvaldsens 

Bertel Thorvaldsen i Jungshoved og Firenze 
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værk her. Det skulle hurtigt vise 
sig ikke at være så let, som vi 
troede. Kirken havde flere altre 
og var rigt udsmykket over alt. 
Ved et af sidealtrene var der 
messe, og et andet sted i kirken 
sad en større gruppe mennesker 
og ventede på at komme i skrif-
testolen, så vi måtte bevæge os 
stille omkring uden at forstyrre 
nogen. Efter at vi havde været 
hele kirken igennem et par gange 
uden at finde noget, der mindede 
om det, vi søgte, henvendte vi os 
til en af kirkens præster. Han var 
meget lydhør og lyttede interes-
seret til vores spørgsmål, men 
han kendte ikke noget til et værk 
af Thorvaldsen i hans kirke. 
Hjemme på hotellet googlede vi og 
fandt et billede af Thorvaldsens værk i 
SS. Annunziata kirken i Firenze på 
nettet. Det så slet ikke så stort ud, som 
vi havde forventet, og det var 
måske forklaringen på, at vi ikke 
havde fundet det . Ud fra hvad 
der stod på nettet, var der ikke 
tvivl om, at værket hørte til i kir-
ken. Måske fandtes det ikke i 
selve kirkerummet, men i et side-
kapel, eller måske var det gemt 
væk i en samling et andet sted. Vi 
besluttede os at forsøge igen. Nu 
bevæbnet med billedet fra nettet 
af Thorvaldsens relief. 

Da vi kom ind i kirken, mødte vi 
præsten fra dagen før. Vi havde 
lidt en fornemmelse af, at han 
tænkte, ” Åh nej, nu ikke dem 
igen”, da han så os, men som 

dagen før var han igen venlig og imø-
dekommende. Vi viste ham billedet af 
Thorvaldsens værk, som vi havde fun-
det på nettet, men han rystede igen på 

Hovedalteret. Relieffet ved den røde pil er forstørret nedenfor. 
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hovedet. Vi gik nu systematisk til 
værks. Undersøgte hver en væg og 
hvert et alter. Da vi kom til kirkens 
hovedalter, så vi pludselig et lille sølvre-
lief, der godt kunne ligne det, vi havde 
set på nettet. Kunne det være det? Vi 
kontaktede den søde og venlige præst, 
og han pegede på en indgang til ven-
stre, der førte op til alteret. Pludselig 
stod vi foran kirkens hovedalter. Nu 
kunne vi se, at det var her, Thorvald-
sens værk gemte sig. Måske et forstudie 
til altertavlen i Jungshoved? Ikke så 

stort, som vi havde forestillet os, men 
meget fint – trængte måske lidt til at 
blive pudset. Havde det været i Jungs-
hoved Kirke, havde graver Poul helt 
sikkert gjort det! Præsten var glad for, 
at vi havde fundet, hvad vi søgte, og 
fortalte glad en kirketjener, at vi var fra 
Tyskland og havde en altertavle med 
samme motiv derhjemme. På vej ud af 
kirken velsignede han os. 

Det havde været en god dag.  
Knud Jacobsen 

jeg er verdens  
heldigste kvinde 
bor på kanten  
af udkanten 
af udkantsdanmark 
der hvor kragerne 
slipper taget 
og ørnene tager over 
jeg er en af de få 
der får lov  
til at indånde 
renere luft 
høre havets musik 
spille op til dans 
med brusende toner 
og vuggende både 
på udkantsbølgen 
der blæser op 
og fortaber sig selv 
i horisonten 
 
 

jeg er verdens 
heldigste kvinde 
plukker frugter og bær 
af min udkantsavl 
er dus med alle dyr 
og taler deres sprog 
et sprog  
man ikke lærer 
i de store byers skoler 
en natur 
man bliver en del af 
når den vokser op 
omkring en 
op over begge ører 
med æstetik og kunst 
med tænketid til tanker 
til udkantens kulturliv 
der i sin vildskab 
og sin skønhed 
modtager 
udkantsdanmarks pris 

JOPIE 

PÅ KANTEN AF UDKANTEN 
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Onsdag 8. oktober 2014 

–flere billeder er taget efter turen. 

Mens vi kører ad vejen fra Jungshoved-
gården mod Jungshoved kirke, fortæl-
ler Holger, at der tidligere var en cykel- 
og gangsti fra kirken til Mislehøjvej. 
Stien gik ind over Jungshovedgårdens 
marker til det skarpe sving på Mislehøj-
vej. Stien blev sløjfet omk. 1930. I ste-
det blev der anlagt en gå- og cykelsti 
langs med vejen fra kirken til Jungsho-
vedgården. Den gjorde god gavn i 
mange år ikke mindst i roesæsonen, 
hvor de mange roevogne på deres vej 
til roehavnen ved kirken, mudrede ve-
jen så meget til, at den var nærmest 
ufremkommelig for cyklister og gåen-
de. Denne sti er også blevet sløjfet. 

Ved den lille parkeringsplads ved vejen 
er der opstillet et bord- og bænkesæt, så 
man kan sidde og nyde udsigten over 
Noret. Her er også en meget fin blom-
sterkumme, som hvert forår bliver 
tilplantet med sommerblomster. 

Tidligere var det vejmand Sofus Han-
sen, der stod for dette arbejde, nu er 
det Sofus´s kone, Kirsten Hansen, der 
som frivillig har påtaget sig opgaven. 
Blomsterkummen stammer fra Jungs-
hoved skole, hvor den blev opstillet i 
1939 i forbindelse med, at man bygge-

de skolen om. Den fungerede i mange 
år som drikkekumme i skolegården. 
Holger husker i den forbindelse, at han 
på en skoleudflugt i 1938 havde set en 
drikkekumme på Roskilde station, som 
havde gjort et meget stort indtryk på 
ham og skolekammeraterne fra Jungs-
hoved. På drikkekummen var der en 
hane, der sendte en enorm vandstråle i 
vejret, når man trykkede på den. Jungs-
hovedbørnene havde aldrig før set 
noget lignende, siger Holger. 

På stationen havde der også været et 
reklameskilt for Coca Cola. Denne drik 
var helt ude af markedet i Danmark i 
flere år, formodentligt p.g.a. krigen og 

Med Holger på farten (26) 

Holger Andersen er født i 1925 på Togeholt. Holger har altid boet 
på Jungshoved. Han har kørt lillebil på Jungshoved i 16 år og arbej-
det i amtets vejvæsen 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. 
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dukkede først op i forretningerne igen i 
begyndelsen af halvtredserne, siger 
Holger. Første gang, han havde smagt 
en Coca Cola, var, da han var oppe at 
overvære Olympiaden i Helsinki i 
1952. Coca Cola i USA havde sendt et 
stort parti flasker til det store sports-
stævne i byen. 

Vi kører videre ned til den gamle roe-
havn. Holger husker stedet for andet 
end roer. Da han var ung, var det en 
udbredt forårsfornøjelse for Jungsho-
veds raske ungdom ”at køre planken 
ud” med cykel og mand. Efter en kold 

dukkert i havnen, kravlede man op igen 
og tog endnu en tur på cyklen ud ad 
planken, til man igen røg på hovedet i 
vandet, fortæller Holger. 

Erik spørger Holger, om der ikke har 
været en brovægt, så man kunne veje 
roerne. Det har der ikke, siger Holger. 
Roerne blev først vejet, når de var ble-
vet sejlet til Stege. Det undrer Erik, 
som ikke helt kan forstå, hvordan man 
så holdt øje med, hvor mange roer der 
var blevet leveret til sukkerfabrikken fra 
de enkelte gårde på Jungshoved. 

Mens vi står og taler, kommer graver 
Poul Hansen forbi. Hans kirkehund, 

som er en gammel foxterrier , ser på os, 
som om vi ikke rigtigt har noget at gøre 
her på området. Det er en gammel 
hund med sære vaner, siger Poul. 

Vi siger farvel og kører videre mod 
Stavreby Havn og passerer Nakkegår-
den undervejs. Nakkegården var oprin-
deligt ejet af Skovgaard fra Jungsho-
vedgården. Han solgte den senere til 
Aage Nielsen. Den havde god jord, 
siger Holger. 

Da jeg var ung, var Stavreby Havn 
pakket med fiskekvaser, siger Holger. 
De fleste af kvaserne havde pigenavne 
– Ella, Rigmor, Kamma, Gerda… og 
en enkelt hed Svalen. Under 2. ver-
denskrig blev der et par gange i 1943 
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sejlet danske jøder til Sverige fra hav-
nen her, men slet ikke i samme omfang 
som fra Rødvig Havn på Stevns, siger 
Holger. 

Tidligere var alle folk i Stavreby fiskere, 
fortæller Erik. Fiskerkonerne lugede 
roer på Jungshovedgården om foråret, 
og om efteråret havde de travlt med at 
tage roerne op. Deres mænd kom, når 
de var færdige med fiskeriet, og hjalp 
til. 

Som barn har jeg fanget mange hunde-
stejler med orm i snor her fra bådebro-
erne, siger Holger. I 1948- 49 var der så 
mange hundestejler i Noret, at man 
fangede dem med vod og solgte dem til 
Blåkilde Mølle, som lavede fiskemel af 
dem. Fangsten af hundestejler stoppe-
de dog hurtigt igen, da fiskerne kunne 
se, at man herved fjernede føden til de 
større fisk. 

Vi forlader stedet og kører ud ad Stav-
reby Strandvej. Da vi kommer til Bøge-
strøm Skole går der igen lillebilvogn-
mand i Holger. Erik når knap at prote-
stere, før Holger drejer ind mod skolen. 
Det er privatområde, du er på vej ind 
på, siger Erik, men Holger siger, at det 
går nok, og det gør det også. Nogle 
elever og et par voksne bemærker os, 
men siger ikke noget til, at vi holder 
stille på skolens parkeringsplads. Skolen 
ligger på 10 tønder land, siger Holger. 
Grunden blev solgt i begyndelsen af 
70erne til Gladsaxe kommune af den 
tidligere ejer, Carl Andreasen, for 
58.000 kr. 

Fra skolen kører vi ud på Bøged 
Strandvej. Til venstre ligger to mindre 

ejendomme lidt væk fra vejen. I den 
forreste boede Ingeborg og Filip Thun. 
De drev gartneri på ejendommen. Fru 
Thun var kendt som en dame med sine 
meningers mod, og som Holger siger, 
så var hun også en glødende kommu-
nist. 

På et tidspunkt kørte Holger for den 
daværende kommunalbestyrelses vej-
udvalg. De ønskede at få rettet vejen 
ud, så man udgik det skarpe  sving. 

Men det var fru Thun overhovedet 
ikke interesseret i. Holger husker, at 
hun sagde til udvalget: ”Vi slider og 
slæber og kan dårligt få føden, og så 
skal I ikke komme her og tage føden 
fra os ”. Så vejnævnet opgav deres plan 
om en ny vejføring, der ville have gået 
ind over familien Thuns jord. 

På vores venstre hånd, kan vi gennem 
en lang indkørsel skimte en gård. Det 
er Bøgegården. Den var på et tidspunkt 
ejet af Niels Rasmussen. Han var en 
statelig herre, siger Holger. Han var i 
mange år formand for Jungshoved 
Mejeri. Det var ham, der stod for udbe-
talingen af mælkepenge til mejeriets 
leverandører. Den første mandag i må-
neden cyklede Niels Rasmussen ud og 
afregnede mælkepengene med mejeri-
ets mælkeleverandører. 
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Da vi kører gennem den smukke skov 
ved traktørstedet, fortæller Erik, at ste-
det ofte bliver brugt til fotografering af 
brudepar. Erik kører ofte bryllupskør-
sel fra Jungshoved Kirke i sin fine lyse-
blå Chevrolet Bel Air årgang 54. Stedet 
er i øvrigt blevet et meget yndet ud-
flugtsmål, når de mange rododendro-
ner i skovkanten blomstrer i begyndel-
sen af juni måned. Så kommer folk 
langvejs fra til stedet for at nyde synet 
af de nyudsprungne rododendroner, 
der lyser op i mange farver fra skov-
kanten. 

Mens vi holder og nyder stedet, går 
snakken hos de to tidligere vognmænd 
om biler. Det er et emne, de begge ved 
en masse om, og som interesserer dem 
begge. Her tales om cylindre, årgange, 
gode og dårlige biler. Erik sværger til 
den svenske Volvo både som lastbil og 

personbil, men har også haft en Bed-
ford og en Opel Rekord. Den sidste 
købte han af Holger. Holger har også 
haft en Volvo, men kun til udlejning 
uden fører. Det var almindeligt i slut-
ningen af 50erne til begyndelsen af 
60erne, at man kunne leje en sådan bil, 
siger Holger. Efterhånden fik folk de-
res egne biler, og så stoppede den for-
retning. Den Volvo, som Holger udle-
jede, var en model 444. Han havde 
købt den af doktor Floding i Præstø for 
11.000 kr. og fik samme pris for den, 
da han solgte den nogle år senere. Hol-
ger har i årenes løb haft mere end 20 
biler i forskellige mærker. 

Vi kører videre mod Jungshoved og til 
Stenstrup. Turen er slut for denne 
gang. Jeg siger tak for turen til Holger 
og Erik . Næste gang, vi skal mødes, 
skal vi ikke ud at køre, men det skal 
alligevel handle om biler. Vi har aftalt, 
at Holger og Erik vil fortælle om, hvor-
dan man tidligere kom rundt i og uden 
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for Jungshoved Sogn – i lillebiler, rute-
biler og lastbiler. Det glæder jeg mig til. 

En læser har skrevet en rettelse til artik-
len i sidste nummer: Poul Skovgaard 
har ikke været forpagter på Nysø, men 

var gift med forpagter Fabricius datter. 
Fabricius var forpagter på Nysø. Vi 
siger tak for oplysningen. 

Knud Jacobsen 

Roneklints nye Lodshus 

“Og så kunne vi gå i gang med at støbe 
fundament.” 

Ja, sådan sluttede mit sidste indlæg om 
vores byggeri. Vi havde lige overstået 
et arkæologisk udgravningsforløb, som 
havde haft sine både spændende og 
oprivende øjeblikke, og sådan kan jeg 
også indlede denne beretning.  

Som mange er klar over, er vi jo kom-
met så langt, at vi har haft rejsegilde og 
står overfor at lægge tag, men for at 
gøre det, skal vi også være parat med 
de tagvinduer, som skal ligge i taget, for 
ellers kan tagdækkeren ikke komme til 
med tagpappet. Jeg havde derfor bestilt 
glas, de 3-dobbelte termoruder, som 
det drejede sig om – 13 styk og mere 
end et tusind kilo glas. 

Glassene blev fint afleveret forleden, 
og alt så perfekt ud. Det skete om lør-
dagen, men mandag morgen, da Benny 
Petersen og jeg skulle i gang med at 
bygge skorsten, bemærkede jeg, at to 
ruder, som ikke var lige brede, men 
skulle være lige høje, ikke var det – og 
så begyndte paranoiaen at indfinde sig. 
Og det viste sig hurtigt, at alle ruderne 
var 25 mm for store og derfor ubruge-
lige. Hvad pokker var der sket? Jeg 
tjekkede ordrebekræftelsen, og den var 

god nok; målene, jeg havde opgivet, 
var korrekte. Jeg kontaktede leverandø-
ren, som skrev tilbage, at ruderne var 
som jeg havde bedt om. Det blev til en 
del kommunikation frem og tilbage, 
inden det blev klart, hvad der var sket. 
I bestillingen over nettet var der mulig-
hed for at komme med kommentarer 
til bestillingen, og i den havde jeg skre-
vet, hvorledes målene var fremkom-
met: “Alle mål er lysningsmål + 25 
mm”. En uskyldig bemærkning set 
med mine øjne, som blot skulle fortæl-
le, at jeg havde forstået deres instrukti-
oner. Af en eller anden grund havde de 
læst det som, at de skulle lægge 25 mm 
til alle mine mål.  

13.000 kr. var på højkant, og affæren 
var lige ved at få mig til at opgive at 
skrive denne artikel på grund af det 
stress, den skabte, men for lidt siden 
løste sagen sig igennem et forlig imel-
lem leverandøren og os. De dækker 
2/3 og vi 1/3 af det tabte beløb, og så 
står vi tilbage med et ton vinduer. Hvis 
der er nogen, der kan bruge dem, er de 
velkomne til at afhente dem. 

Men for nu at vende tilbage til etable-
ringen af fundamentet, så skal sådan et 
jo funderes i fast og sikker undergrund. 
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Heldigvis havde de arkæologiske ud-
gravninger vist, at hele området består 
af en fast blanding af sand og ler. I den 
vestlige ende af grunden ganske tæt på 
overflademuldet, men mod øst og nord 
med et fald nedad mod dammen bag 
Strandgården. Her ligger lerlaget ca. en 
meter under muldlaget, så i den ende 
skulle al mulden skrabes væk, eller ret-
tere al den muld, som ikke endnu var 
fjernet under udgrav-
ningerne. Udgrav-
ningerne havde også 
i den ende afsløret et 
par store huller i 
lerlaget, som var 
fremkommet, enten 
fordi man i oldtiden 
havde gravet efter ler 
eller havde lavet 
møddingshuller, og 
de skulle også tøm-
mes for de formul-
dede rester de inde-
holdte. Lars Greger-

sen måtte derfor køre 
mange læs lerblandet 
sand på grunden, 
som blev grundigt 
komprimeret, inden 
der blev gravet funda-
mentsgrøfter.  

Vores ingeniør på 
byggeriet har holdt 
sig til alle regler, og 
reglerne for funda-
menters styrke, når 
byggeriet ligger inden 
for en bestemt af-
stand fra kysten og i 

åbent terræn, kom til at betyde, at yder-
fundamentet er 50 cm i bredden og en 
meter i dybden med tre 16 mm arme-
ringsjern i både top og bund. Som Lars 
Gregersen sagde, så er det den slags 
fundamenter, man normalt bruger til 
store lader! Så det nye Lodshus skal 
nok blive liggende, hvor det ligger!  

I løbet af juli og august blev fundamen-
tet færdiggjort, og her taler billederne 

Der graves ud til fundament 

Fundamentrenderne fyldes med beton 
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næsten bedst for sig selv. Fundamentet 
en helt normalt, måske lige med undta-

gelse af dets dimensioner. 30 cm isole-
ring under gulvet og gulvvarmeslanger 
støbt ind i betondækket. I slutningen af 
august kunne min stedsøn og jeg be-
gynde at rejse det tømmerskelet, som til 
sin tid skulle bære husets yderklædning 
af de bulplanker, jeg allerede havde 

savet ud i løbet af 
foråret. Og lidt efter 
lidt begyndte huset 
at rejse sig.  

Konstruktionen er 
jo lidt usædvanlig, 
idet de indre vægge 
bliver de vigtigste 
bærende strukturer i 
modsætning til det, 
man normalt gør: 
bærende ydervægge 
og lette indre skille-
vægge. Det skyldes 

udelukkende mit 
ønske om at anvende den tidligere om-
talte yderklædning af bulplanker, som 

jo er en form for 
bindingsværk. Og 
den type væg står 
ligesom ikke af sig 
selv, den skal have 
noget at støtte sig til 
i form af kraftige 
tværgående forbin-
delser. Når jeg så 
også gerne ville ha-
ve åbent til kip og 
undgå hanebånd, 
endte det med den 
konstruktion, som 
man nu tydeligt har 
kunnet observere, 

mens den har rejst sig. Uden at jeg vil 
begrunde det i min baggrund som bå-
debygger, så kan man godt sige, at kon-
struktionen minder om en båd vendt 
på hovedet. En stor og stærk jernbjæl-
ke som “køl” og den hviler på seks 
store “skot” i form af de kraftige gavle 

Husets omrids træder frem 

Gulvet med varmeslanger støbes 
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og fire kraftige skillevægge, som er mu-
ret helt i kip og bærer “kølen”, og her-
fra hænger så alle “spanterne” i form af 
spær uden hanebånd. “Stålkølen” er på 
den måde igennem spærene med til at 
holde fast i husets sider og giver dem 
den stabilitet, de ikke sådan har af sig 
selv, hvilket især gør sig gældende langs 
sydfacaden, hvor en lang gang strækker 

sig igennem hele 
huset. Men ikke 
nok med dette, 
“skroget”, om jeg 
så må sige, skulle 
jo også have en 
langsgående stabi-
litet i form af to 
lige så stærke langs-
gående “skot” eller 
vægge, som sikre-
de, at de tværgå-
ende vægge ikke 
kunne vælte. Én 
væg, som gav sta-
bilitet til garage-
området og en 

anden stabilitet langs husets lange gang 
mod syd.  

Da det ydre tømmerskelet var rejst, gik 
murer Benny Petersen i gang med at 
opføre de omtalte kraftige tværvægge. I 
hver tredje fuge er der lagt 6 mm rustfri 
stålarmering til at holde sammen på de 
kraftige Leca-blokke. Denne opbyg-
ning fandt sted i oktober måned. Efter-

Husets ydre tømmerskelet begynder at rejse sig 

Benny er igang med at mure de bærende vægge 
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hånden blev dagene kortere og kortere, 
og som murerarbejdsmand mødte jeg 
op hver morgen kl. 7 for at begynde 
dagen i skæret fra arbejdslamper. Det 
var hyggeligt og friskt arbejde for en 
rask gut på 67! Og således skred arbej-
det frem, indtil alle husets bærende 
vægge var opført til første sals niveau, 
så ville Benny ikke længere på grund af 
faren for, at vægge og gavle i løbet af 
en kraftig vinterstorm ville styrte om-
kuld. Så her standsede så 2014’s uden-
dørs byggesæson. 

Men det forhindrede jo ikke, at jeg 
kunne fortsætte en tid endnu med ar-

bejde på Anders Madsens værksted på 
Strandgården. Her gik jeg i gang med at 
høvle og tilskære det tømmer, som 
skulle blive til under- og overkarme i 
vinduer og døre. De kom så til at ligge 
og vente på forårets komme. Gavlene 
blev dækket med presenninger, og der 
blev lagt plader over alle de væghul-
rum, som senere skal fyldes med isole-
ring, for at de ikke skulle fyldes med 
efterårets nedfaldne blade. Og så lod vi 
vinteren gå sin gang. 

Anders Heding 

Model af huset set fra syd      og fra nord 
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FORENINGEN NORDEN PRÆSTØ 
OG JUNGSHOVED SKOLE 

KULTURAFTENER 
Tirsdag 6. oktober kl. 19.00: 

”Island burde have heddet Ildlandet” 
Foredrag om Islands vulkaner af vulkanolog Henning Andersen 

Island er et af de mest spændende steder i verden, hvis man vil studere vulkaner. 
Vi får et levende indtryk af vulkanøen Islands natur, som moder Jord så ud i ska-
belsens første dage.  

Henning Andersen er rejseleder/guide for Foreningen Norden i Island og fortæller 
levende om de brave islændinges respekt for vulkanerne og om de enorme konse-
kvenser, vulkanerne har haft for dem. 

Onsdag 28. oktober kl. 19.00: 
”Mamma Karasjok og blodvejen” 

Vi vil markere 100-året for kvindernes stemmeret og 70-året 
for afslutningen af anden verdenskrig med et foredrag af 
forfatter og fortæller Thorbjørn Berg om en stærk samisk 
kvinde fra Karasjok, som fik tilnavnet ”Mamma” af serbo-
kroatiske krigsfanger, som under anden verdenskrig blev sat 
til at bygge en vej fra Norge til frontlinjen Litza på Kola. En 
vej, som ikke uden grund fik navnet ”Blodvejen”. 

Mandag 9. november kl. 18.45: 
”Skumringstime”: ”Venskab i Norden”  

Nordisk musik ved Linnet Dinesen m.fl. 

Vi deltager i verdens største oplæsning, når samtlige nordi-
ske lande fra Baltikum i øst til Grønland i vest læser den 
samme tekst kl. 19.00 lokal tid – i stearinlysets skær. Frida 
Fridriksdottir læser op af Egils saga på sit modersmål is-
landsk og på dansk, –  og synger islandske sange. 

ALLE ER VELKOMNE 

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

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://lh3.googleusercontent.com/-OH9gf5kgblw/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAABw/Bd8sTZsvJBg/w800-h800/photo.jpg&imgrefurl=https://plus.google.com/113121020373937912649&docid=fEP_EembLUhGgM&tbnid=4k-QnjGAE1NRAM:&w=453&h=604&ei=undefi
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JUNGSHOVEDKALENDER 

Lørdag 5. sep. Kl. 9.00.-22.00. Kulturdag på Jungshoved 

Lørdag 12. sep. Kl. ? . Lerdueskydning, Stavreby Havn 

Lørdag 19. sep. Kl. 10.00 Sogneudflugt. Mødested Jungshoved Brugs og Allerslev Kirke 

Lørdag 19. sep. Kl. 13.00. Traktortræk, JIF på marken ved siden af JIF-baner 

Søndag 20. sep. Kl. 10.00. Traktortræk, JIF på marken ved siden af JIF-baner 

Søndag 20. sep. Kl. 06.00. Kragejagt. Mødested følger. 

Onsdag 23. sep. Kl. 19.00. Foredrag. En aften med Carl Nielsen. Rejsestalden 

Fredag 25. sep. Kl. 18.00. Pensionistforeningens høstfest. Jungshoved Forsamlingshus 

Mandag 28. sep. Kl. 19.00. Lokalrådet. Borgermøde. Jungshoved Skole 

Onsdag 30. sep. Kl. 19.00. Studiekreds. Allerslev Præstegård 

Lørdag 3. okt. Kl. 09.00-14.00. Arbejdsdag for alle skolens brugere. Jungshoved Skole 

Mandag 5. okt. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Jungshoved Forsamlingshus 

Tirsdag 6. okt. 
Kl. 19.00. Foreningen Norden, ”Island burde hedde Ildlandet”. Jungshoved 

Skole 

Onsdag 7. okt. Kl. 13.00 Travetur. Mødested Stenstrup Gadekær 

Torsdag 8. okt. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole 

Tirsdag 20. okt. Kl. 19.00-20.30. Syng sammen. Tegnestuen på 1. sal. Jungshoved Skole 

Tirsdag 20. okt. Kl. 10.00-15.00. Bagekursus på Jungshoved Skole 

Onsdag 21. okt. Kl. 10.00-15.00. Bagekursus på Jungshoved Skole 

Onsdag 21. okt. Kl. 19.00. Koncert med Præstø Pigekor. Allerslev Kirke 

Onsdag 28. okt. 
Kl. 19.00. Foreningen Norden, ”Mamma Karasjok og blodvejen”. Jungsho-

ved Skole 

Onsdag 28. okt. Kl. 19.00. Studiekreds. Allerslev Præstegård 

Mandag 2. nov. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Jungshoved Forsamlingshus 

Onsdag 4. nov. Kl. 19.00. Syng Carl Nielsen melodier. Jungshoved Kirke 

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

Mandag 9. nov. Kl. 18.45. Foreningen Norden. Skumringsaften. Jungshoved Skole 

Tirsdag 17. nov. Kl. 19.00. Lokalrådet. Borgermøde. Jungshoved Skole 

Torsdag 19. nov. Kl. 19.00-20.30. Syng sammen. Tegnestuen på 1. sal. Jungshoved Skole 

Onsdag 25. nov.  Kl. 13.00. Travetur. Mødested Bønsvig Gadekæ 

Onsdag 25. nov. Kl. 19.00. Studiekreds. Allerslev Præstegård 

Torsdag 26. nov. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole 

Lørdag 28. nov. Kl. 06.00. Gåsejagt. Mødested Jungshoved Skole 

Lørdag 28. nov. Kl. 10.00-15.00. Julemarked. Jungshoved Skole 

Søndag 29. nov. Kl. 10.00-15.00. Julemarked. Jungshoved Skole 

Tirsdag 1. dec. Kl. 15.00. Adventsmøde. Allerslev Præstegård 

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

GUDSTJENESTER se venligst midtersiderne  


