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get opskriftsstafetten og bringer denne
gang lækre opskrifter og inspiration til
julemaden. God fornøjelse!
I november var der valg til menighedsråd i hele landet. Som de fleste andre
steder var der også her i sognet såkaldt
aftale- eller fredsvalg. På kirkesiderne
kan du se hvem der kom i det nye menighedsråd. Vi byder det nye råd velkommen og ønsker held og lykke med
arbejdet.
Nu da 2012 er ved at være slut, vil vi
gerne benytte lejligheden til at sige
tak til de mange, der har bidraget til bladet i årets løb. Også
en stor tak til pensionistforeningen, der trofast stiller op, når bladet skal
distribueres, det er
en stor hjælp.
Vi ønsker alle
vores læsere en
rigtig glædelig jul
og et godt nytår!
Redaktionen

Kære læser

Så har vi igen december, og julen nærmer sig med alle de hyggelige traditioner og aktiviteter. Og dem har vi en del
af på Jungshoved – julemarkedet på
skolen er et hit, juletræsfesten i Forsamlingshuset er kommet for at blive,
og i Stavreby lægges der måske op til
en ny juletradition. I præstegården
(som ganske vist ligger i Allerslev) indbydes til en hyggeeftermiddag med
julesange og oplæsning, og kirken
”får lys på” fra advent til kyndelmisse, til stor glæde for alle, der
besøger kirken eller bare kører forbi på landevejen i
den mørke tid. Vi har
taget konsekvensen og
fremskyndet udgivelsen af dette nummer,
så du her i bladet
kan se hvor og
hvornår det hele
foregår. Og så
har Pia Prehn,
Bønsvig, overtaKONTAKT:
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Bønsvig har nu fået godkendt deres
ansøgning om etablering af et pilerensningsanlæg af Vordingborg Kommune.
***
Varme og regn satte god gang i svampene i skoven, bl.a. den velsmagende
Carl Johan-svamp.

***
Søndag 7. oktober var det den årlige
Bygningskulturens Dag. Årets tema var
denne gang ”Hvordan sikrer vi vores
bevaringsværdige landsbyer?” To fyldte
busser med deltagere fra hele kommunen besøgte på Jungshoved: Stenstrup,
Stavreby og Jungshoved Kirke. De fik
her et levende indtryk af et par af halvøens bevaringsværdige byer og bygninger.
***
Ved årets traktortræk blev der optaget
en tv-udsendelse. Den kan man se på:
http://www.tv-sydsjaelland.dk/. Mød
bl.a. Holger Andersen, Bønsvig og
Henriette Fentz Leithoff fra JIF.
***
Fra Ilse Hein, Bønsvig, har vi modtaget
denne fortælling:
Der var engang – i en kold og
mørk vinternat – en stor åndelig
mester der sammen med sine
disciple sad rundt om et langt
bord. De var færdige med at spise og bede sammen, synge og
fortælle historier, og mesteren
kiggede ud gennem et vindue –
ud i mørket – og spurgte da sine
disciple: ”Fortæl mig, hvornår vil
denne mørke nat høre op?” En
af disciplene svarede: ”Det er
klart mester, det vil ske når vi ser

***
Landsindsamlingen til Røde Kors indbragte i år 9092,50 kr. i Jungshoved
Sogn.
***
Denne stork landede en oktoberdag i
Roneklint. Vi siger velkommen og tillykke til en ny Jungshovedborger.
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morgenstjernen i øst – lige før
solopgang”. ”Nej, nej”, sagde
mesteren stille.
En anden discipel foreslog: ”Det
er når vi ser himlen skifte farve,
eller når vi lige ser solen stå op i
horisonten.” Mesteren rystede på
hovedet.
”Jeg ved det!” sagde en af de
yngste disciple. ”Natten hører op,
når der er lys nok til, at jeg kan se
linjerne i min håndflade”. ”Ikke
helt det”, lo mesteren.
”Jamen mester, vær så venlig at
fortælle os svaret”, bad de alle.
Den kloge mand kiggede i stilhed
på dem i lang tid, og så sagde
han: ”Når den dag kommer,
hvor vi vil kigge på vores nabo,

på vores fjender og vores venner
og genkende hvert enkelt ansigt i
os selv, kun da kan vi være sikre
på at den lange og mørke nat,
som vi alle lever i, er kommet til
sin afslutning.”
***
Forsiden på bladet prydes denne gang
af et hyggeligt nissebillede. Det er malet
til sidste års julekalender i Præstø af Edith Torp, Dyremarken, så det er grangiveligt Jungshovednisser, der boltrer
sig i sneen.
***
De store gåseflokke er de senere år
blevet et sikkert efterårs- og vintertegn
på Jungshoved.
***
Set på Hovmarken på vej til kirken.
Hov! Hvad er nu det? En skulptur, et
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moderne juletræ eller bare én, som har
ryddet op efter andre?

Jungshoved Skoles nye bogsamling

Jungshoved Skoles gamle bogsamling er
for længst forsvundet, og bogbussen
der kom til Brugsen hver tirsdag, stoppede efter sommerferien.
Vi vil derfor prøve at oprette en ny bogsamling på skolen. Ideen er at man afleverer de bøger, af en vis kvalitet, man
gerne vil af med. Vi har fået lov til at
benytte det lille rum til højre for hovedindgangen. Der vil være en reol hvor
bøgerne kan stå. Nye bøger lægges i en
kasse i bogsamlingsrummet. Da pladsen
til bøgerne er begrænset, vil der ikke
være plads til leksika og lignende.
Det er meningen at man ved selvbetjening kan hente en bog, og efter endt
læsning sætter man den på plads igen.
Vi vil til stadighed sørge for at der er
orden i samlingen og at mængden af
bøger begrænser sig til hyldepladsen.
Overskydende bøger gemmes til forsamlingshusets loppemarked.
Vi vil begynde at modtage bøger fra
december måned, og de vil blive sat på
plads, når rummet er blevet sat i stand.
Torben Stade Nielsen
Anne Okholm
Knud Jacobsen, Stenstrup
Jungshovedvej 48
Stavreby
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Planter på Jungshoved (17)
Hestekastanje
antal og omfang, at man
siger at træet ”lyser”.
Kastanjens frugter er
store, brune, skinnende
nødder, der sidder i en
grøn, pigget kapsel.
Når der står heste- foran et plantenavn, betyder det tit, at frugten
eller planten er uspiselig
for mennesker. Dette
gælder også for hestekastanjen, hvis frugter
smager bittert. Mange
dyr spiser dem nu gerne,
og de har også tidligere
været brugt som kreaturfoder til svin og får. I
dag bruges de som vinterfoder af hjortevildt.
Tidligere brugte man
knuste kastanjer til at
vaske hænderne i. Kastanjens frugter indeholder stoffet saponin, som

Hestekastanje, Aésculus hippocástanum, vokser flere steder på Jungshoved. Ofte er træet plantet ved indkørslen til et hus eller en gård, og træet
kommer herved til at markere adgangsvejen ind til huset. Hestekastanjen blev
indført i Danmark i 1721 og har med
tiden fået stor udbredelse over hele
landet. Træet kan blive op til 30 m højt.
Det har store, 5-7-fingrede blade. De
kegleformede blomster springer ud i
slutningen af maj – ofte i så stort et

Disse fine dyr og edderkoppespind er lavet til
bladet af Sif på 6 år fra Stenstrup
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har en opløsende virkning på fedt og
olie. Kastanjetræets ved har kun betydning som brænde.
Kastanjetræets karakteristiske frugter er
kendt af hvert barn i Danmark. De
egner sig fortrinligt til at lave dyr og
figurer af.
Der findes også en Ægte Kastanje,
Castánea sativa. Dette træ hører til en
anden familie, men dets frugter kan

godt ligne hestekastanjens. Den Ægte
Kastanjes frugter er spiselige og meget
velsmagende. Et rigtigt vinterhit her i
huset. Bagt i ovn eller over åben ild og
serveret med smør, salt og rødvin til.
Ved Den gamle Central på Jungshovedvej står der et flot eksemplar af dette træ.
Knud Jacobsen, Stenstrup

Spiseklubben på Jungshoved Skole
Velkommen i spiseklubben. Vi glæder
os til at se nye som gamle gæster.
De fire næste gange er: 29. november,
24. januar, 28. februar og 21.marts. Alle
dage er torsdage.
Man kan komme og spise fra kl. 17.30
til kl. 19.00. Køkkenet lukker kl. 20.00.
Den 29. november serveres årets julemenu med flæskesteg, rødkålssalat og
risalamande.
Den 24. januar har Pia Prehn sagt ja til
at være gæstekok i spiseklubben. Menuen denne aften er boller i karry a la
Prehn m/gode ris & hjemmelavet
mangochutney.
Den 28. februar har Per Sellebjerg fra
Strandjægerne sagt ja til at være gæstekok. Menuen denne aften er spændende vildtretter lavet af små og store dykænder og gæs. De vil blive serveret
røget, stegt eller kogt med forskelligt
tilbehør – hasselbackkartofler, kål, waldorfsalat, baconskåle med svampe
m.m.
Den 21. marts er det sæsonens sidste
aften i spiseklubben. Menuen er hakke-

bøf med bløde løg, sovs, kartofler og
en salat.
Prisen for et måltid mad er uændret 40
kr. pr. voksen og 20 kr. pr. barn (4-12
år). Børn under 4 år gratis.
Til maden serveres vand.
Øl, sodavand og vin kan medbringes.
Deltagerantallet er max. 30 personer pr.
gang.
Formålet med spiseklubben er fortsat
at give alle aldersgrupper mulighed for
at mødes på skolen til en hyggelig snak,
ofte til lidt musik og sang, mens man
får aftensmaden serveret. Et evt. overskud i spiseklubben tilfalder Jungshoved Skole.
På gensyn.
Venlig hilsen Kurt og Knud
Tilmelding til: Knud Jacobsen, Ambæk
Mark 10, tlf. 55 99 92 56/ 22 215 525
eller pr. e-mail til: knudjacobsen@privat.dk
Husk tilmelding i god tid. Tilmelding
foregår igen efter først til mølleprincippet fra gang til gang.
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Vildtfugle til middag
Jeg vil nu komme med nogle bud på
hvordan man får tilberedt vildtfugle der
normalt ikke er med på kostplanen.
Edderfugl, sortand og fløjlsand er de
ænder der i daglig tale kaldes de store
dykkere. De smager rigtig godt, når de
bliver lavet på den rigtige måde.
På de store dykkere tager man brystkødet og renser det så der ikke er fedt på,
da fedtet kan give en trannet smag.

smør. De skal ikke steges mere end der
kun lige kan komme kødsaft ud, når
der stikkes i dem, og når der trykkes på
dem. Der skal bare hvide kartofler og
bløde løg til. Der laves en skysovs af
stegefedtet.

Edderfuglegryde

Brystkødet udvandes i edikevand i et
døgn (1 l vand, 1 dl eddike). Det brunes af i Lurpak smør, og derefter tilsættes vand og fløde. Kødet skal herefter
simre i ca. 2 timer. I gryden kan man
tilsætte røget spæk og grønsager efter
behag – bladselleri, løg og champignon
osv. Kødet tages op, og der laves sovs.
Den smages til med salt, peber og evt.
lidt portvin. Der serveres waldorfsalat
og kartoffelmos til (glem ikke Lurpak
smør og fløde) eller hasselbackkartofler.
De små dykkere er troldand, hvinand,
bjergand og taffeland. De små dykkere
udbenes og fyldes med krydderfars.
Velbekomme!
Per Sellebjerg

Foto fra Wikipedia

Edderfugl på den hurtige måde
Du tager brystkødet fra den nyskudte
fugl og steger dem på panden i Lurpak

FOREDRAGSAFTEN MED LOTTE DERSGAARD
Recepten på et lykkeligt liv

Tolerance og accept er nøgleordene i et lykkeligt liv!
Er du en vinder? Tør du gå imod?
En stærk vilje skaber vindere!
Dette foredrag vil inspirere DIG til at sparke til Janteloven én gang for alle!
Jungshoved Skole torsdag 31.1.2013 kl.19.00 til ca. 21.00
Entré 80 kr. inkl. kaffe/te og kage.
Tilmelding sker på https://lottedersgaard.nemtilmeld.dk/2/
Se mere på Lotte Dersgaards hjemmeside: http://www.lottedersgaard.net
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Et sted på Jungshoved (7)
Ræveholms Mose, Vasebækken og engene
inde i landet. I
dag er den første del af dens
løb rørlagt, og
først mellem
Bæk og Endegårde bliver den
til en egentlig
bæk, der langsomt vokser i
bredde og dybde, inden den
når sit udløb i
den vestlige del
af Jungshoved
Nor.
Vasebækken og Noret er en del af det
landskab som blev skabt i sidste istid
ved afsmeltningen af flere gletsjerfremstød fra Østersøen. Smeltevandet fra
gletsjerne gravede sig ned i det nyskabte landskab og dannede bl.a. de tunnel-

Når man går fra Øen Smidstrup ad den
lille, navnløse vej hen til Jungshovedvej,
har man på sin højre side et kik hen
over den smukkeste eng. Udsigten over
engen brydes på turens første stykke af
de markante stynede popler, der med
deres knudrede bark
og forvitrede stammer kan virke helt
troldeagtige.
Engen støder op til
Ræveholms Mose
der strækker sig hen
mod den lille skov
Holbækvænge, længere mod vest. Gennem skoven, mosen
og engen snor Vasebækken sig.
Vasebækken har sit
udspring længere
10

dale, som vi i dag kender som Even Sø,
Tubæk Å og Vasebækken. Der har formentlig tidligere været en direkte forbindelse mellem Tubæk Å og Vase-

Store dele af engområdet bliver nu igen
afgræsset af heste og kvæg. Specielt
afgræsningen med kvæg har en meget
gavnlig indflydelse for stedets dyre- og
planteliv.
I de gravede grøfter, der afvander
engene, er der om
foråret en livlig
kvækken af frøer.
Når det bliver
vinter, og grøfterne går over deres
bredder, dækkes
engene af is, og så
er der gode muligheder for skøjteløb.
Kaj Hansen, Smidstrup, fortæller, at da
han var barn strakte Jungshoved Nor
sig meget længere ind i landet. Ved
særlige vindretninger blev store vandmasser presset ind i Noret og op i Vasebækken, og hele engområdet blev
oversvømmet. Kaj kan huske, at områ-

bækken. Dette forklarer, at Jungshoved
den dag i dag i folkemunde ofte benævnes som Øen, og at byerne Smidstrup og Skovhuse har fået sat Øen foran bynavnet.
Engarealet ved Ræveholms Mose har
et fint fugleliv med bl. a.
vibe, gøg, stor tornskade,
gravand, rørhøg og mange
småfugle bl.a. vipstjert. Ja
selv den røde glente tager
en gang i mellem en tur
hen over engen på sit forårs- og efterårstræk.
Floraen er en typisk engflora med bl. a. majgøgeurt
og engkabbeleje. Af større
pattedyr ser man ofte ræven, haren og rådyret, men
også grævlingen findes i
området.
Vasebækken
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det ved Mosehuset, som ligger små 100
m syd for Vasebækken mellem Holbækvænge og Ræveholms Mose, en
gang blev helt oversvømmet.
Efter at ”Den nye vej” fra Jungshoved
til Tjørnehoved blev bygget i 1953-54
over en dæmning ved Noret, har en
sluseport her været med til at reducere
oversvømmelserne.
Vasebækken er i dag en smal bæk. Tidligere var den så vandfyldt, at den kunne besejles.
Mona Nielsen, Jungshoved fortæller at
hendes mor, Marie, var født i 1901 i
Mosehuset ved Vasebækken.

var en bro, så man kunne komme tørskoet over til Mosehuset. Stien blev
også tidligere benyttet af mange til en
søndagstur ud i det grønne.
Monas mormor og morfar drev landbrug med dyrehold fra deres lille sted.
Når vandet i åen stod højt, kunne det
være svært for dem at få sendt køernes
mælk til mejeriet.
Hvert efterår kom baronen fra Nysø
og herren fra Oremandsgård forbi Mosehuset, når de var på jagt. Monas mormor, Maren Sofie Samuelsen, stod for
jagtfrokosten til jagtselskabet. Husets to
små piger fik på dagen fine, nystrøgne
forklæder på og stod så
for serveringen af jagtfrokosten. Det var en
dag alle glædede sig til.
Monas morfar, Lars Peter Samuelsen, arbejdede
også som tækkemand. På
sin cykel kom han rundt
på hele Jungshoved når
der skulle tækkes tag.
Han skulle ikke gå langt
for at finde de tagrør han
skulle bruge. De voksede
også den gang langs hele
Jungshoved Nor og
langs Vasebækken.
I Præstø Avis stod der 4. september
1940 at læse, at der i 1938 havde været
planer om at bygge en dæmning over
Stavreby Nor (det nor som i dag hedder Jungshoved Nor). Over dæmningen skulle der så føres en vej fra Jungshoved over Kragevig og Togeby til
Mern. Efter bygningen af dæmningen

Mosehuset

Marie boede her som barn med sine
forældre og sine tre søskende. Huset lå
øde og var svært tilgængeligt. Når familien skulle i kirke i Jungshoved, sejlede
de ned ad Vasebækken og ud over
Jungshoved Nor, til de nåede frem til
kirken.
Der gik også en lille sti fra Smidstrupvej (v. nr. 12) ned til bækken, hvor der
12

ville der være mulighed for at udtørre
145 ha af det dyndrige nor. Så galt gik
det heldigvis ikke. Derimod blev der i
1976 gennemført en omfattende fredning, der omfattede arealer på begge

sider af Jungshoved Nor og langs Vasebækken herunder Ræveholms Mose.
Knud Jacobsen, Stenstrup

Opslag

Har du lidt indsigt i bogføring og regnskab?
Staureby Vandværk søger en ny kasserer til at efterfølge Ilse Jensen-Åris som i
mange år har multitasket med værkets økonomi og indberetninger. Vandværksbestyrelsen oplyser at det bliver en udfordrende og sjov opgave at løfte; til gengæld er hyren temmelig beskeden: 5.000 kr. pr. år. Men der er orden i sagerne, så
med økonomisk indsigt og en håndfuld timer om måneden kan man blive en
central person i driften.
Interesserede eller nysgerrige kan ringe til
vandværksformand Henrik på 2972-5017.
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Nyt fra Jungshoved Pensionistforening
I august havde vi en 5-dags tur til BadSooden-Allendorf ved Kassel. Vi boede på et dejligt hotel i bjergene, og Ørslev gav en lille en til halsen hver morgen ved bussen.
Vi havde en tur til en gammel DDRgrænsestation med vagttårne og pigtråd
m.m. Guiden fortalte om oplevelser
der ikke var særlig opmuntrende at
høre, om hvor forfærdeligt det har
været. Stemningen var lidt trykket da
man hørte om de frygtelige hændelser.
Vi var på traktortur langt ind i skoven, i
vognen hvor vi sad, var der borde og
bænke og – meget vigtigt – en lille en til
halsen.

floder mødtes var en fantastisk strøm,
båden måtte kæmpe godt for at gå gennem det såkaldte sving hvor de mødtes. Der var mange gode oplevelser,
men vi kan ikke have dem alle med
her. Vi havde en rigtig god tur.
Så har der været afholdt høstfest. Vi
var kun 35, men det var en rigtig hyggelig, munter og glad aften – som en
stor familiefest. Der skal her lyde en
STOR TAK til Kirsten, Sofus, Jette,
Jens og Hanne for et meget, meget
smukt pyntet bord.

Løvfaldsturen vi plejer at have i oktober måned, blev aflyst. Vi prøver at
lave en juletur til Lübeck sidst i november.
Sætternissen var på spil i sidste nummer af Jungshoved Bladet. Bemærk
venligst: JULEFROKOSTEN ER
TIRSDAG 11. DECEMBER I
FORSAMLINGSHUSET KL.
12.30.
I SKAL IKKE HAVE MAD MED.
Men medbring en lille pakke til ca.
25,00 kr. Vi skal have en ENTRE PÅ
50,00 kr., så sørger vi for at I får mad.

En guidet rundtur i Kassel, hvor vi så
Kassels seværdigheder, bl.a. statuen
”Herkules”, som stod højt oppe over
et kæmpe vandfald. Herkules næse er
ca. 25 cm lang, det siger lidt om størrelsen på statuen. Vi besøgte en gammel
ridderborg. Vi var på sejltur på floden
Werra, hvor vi startede med at skulle
gennem en sluse. Det var en stor oplevelse, og vi skulle også tilbage igen gennem slusen. Vi sejlede på floden Werra
og floden Fulda, og der hvor de to
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Vi skal bare have en bindende tilmelding.
Pensionistforeningen har fastelavnsfest på skolen TIRSDAG 5. FEBRUAR kl. 12.30. Man skal selv have
mad med, men af hensyn til borddækning skal man tilmelde sig til Jette eller
Karen. Drikkevarerne skal købes ved
os. Man må gerne komme lidt udklædt.
Der var flere, der gjorde det sidste år,
og det er meget festligt. Vi slår katten af

tønden, en til damerne og en til herrerne.
Kom og få en hyggelig, sjov eftermiddag .
Foreningen ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår, med tak for
god opbakning i 2012.
På gensyn i 2013.
PBV
Karen

Siden sidst har vi haft
to borgermøder. Referater kan læses på
hjemmesiden
www.jungshoved.net.
Hvis du ikke har computer og gerne vil have referaterne, så
giv lige én fra bestyrelsen besked, så
trykker vi et eksemplar til dig.
Vi er ikke det eneste område i Danmark hvor det er et problem med bustrafikken. Som nævnt i et af referaterne
findes der en hjemmeside der hedder
www.transportpaalandet.dk og informerer om forskellige private tiltag andre steder. Der er meget inspiration at
hente. Vi tager selvfølgelig hinanden
med, når det kan lade sig gøre, men det
kunne måske udvides. Der er tanker
om at man kunne oprette en Facebook
gruppe, hvor alle ture – ikke bare til
Præstø – men også Næstved, København, Slagelse mm. kunne opslås hvis
man havde plads til én eller to mere i
bilen. Hvis nogen har mod på at oprette sådan en Facebook profil

(Jungshoved Transport?), vil bestyrelsen meget gerne have det at vide. Kører man på arbejde til København hver
dag, kunne det måske være hyggeligt en
gang imellem at have en nabos nabo
med frem og tilbage. Er du interesseret,
så send lige en mail, så vi kan få et indtryk af hvor stort behovet er.
Om trafik i øvrigt ser det ud til at kommunen vil anlægge fire ”bump” gennem Jungshoved by for at dæmpe hastigheden. Vi havde bedt om ”blomsterkasse”-chikaner, men det blev det
så ikke.
Kommunen udsendte i sommerferien
en invitation til borgere i kommunen
om at deltage i en ”Idéfase omkring
ændring af retningslinjer i Vordingborg
Kommuneplan 2009-2021”.
”Disse ændringer vil medvirke til at der
fremover kan etableres mindre hoteller/kursusejendomme i landsbyer, og
at der kan udarbejdes et lovliggørende
plangrundlag for to mindre hoteller/
kursusejendomme på Jungshoved; i
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Præstegården i Stavreby og Roneklint
Resort”.
I skrivende stund er høringsfasen endnu ikke indledt, og lokalrådet har endnu ikke behandlet dette punkt; men
det har været på borgermødet den
19.11., og referatet vil kunne ses på
hjemmesiden.
Vi har ”slået et slag” for hjemmesidens
”opslagstavle”. Den står ledig og venter
på at blive brugt. Få DIN notits på om
julemarked, lokalt loppemarked, salg af
lam, juleænder – måske også om at du
kører til København en dag og har
plads til et par stykker til.
Vi har over for SEAS NVE luftet tanken om at vi gerne vil have nogle af de

gamle smukke transformatorstationer,
som vi så kan bruge til ”opslagstavler”,
turistinformation, kunsthuse, udstillinger (af hvordan et pilerensningsanlæg
bliver til) og meget mere. Bønsvig har
allerede reageret positivt. Jeg håber det
bliver til noget. Kunne blive spændende små projekter.
Vi har fået valgt en suppleant til lokalrådet. Det er:
Jette Ramshøj, Birkevænget 15. jette@ramshoj.dk; tlf. 25850121. Vi glæder os til samarbejdet og siger velkommen til.
På bestyrelsens vegne
Gerda Silke Holm

Julemarked

Vi glæder os til et par hyggelige dage,
med masser af julestemning.
Lissi og Margrethe

Ja, så er der igen gået et år, og vi er ved
at være klar til det årlige julemarked på
Jungshoved Skole. Det bliver i år lørdag 1. og søndag 2. december fra kl.
10.00 til 15.00.
Der vil være boder med adventskranse,
dekorationer, nisser, julepynt, hjemmestrikkede sokker, gravpynt og meget,
meget mere.
Som sædvanlig serverer Jungshoved
Pensionistforeningen gløgg og æbleskiver i det gamle omklædningsrum, så
der er god mulighed for hyggeligt samvær.
Vi håber at rigtig mange vil kigge ind
og se alle de flotte ting som bliver
fremstillet gennem hele året, og måske
lade sig friste.
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Nyt fra Jungshoved Skole
vente. Allerede torsdag var der nogen
der tyvstartede, nemlig to fra JIF, som
desværre ikke kunne komme lørdag
men så klarede gymnastiksalen og omklædningsrum denne dag.
Det er dejligt at så mange lever op til
det fælles ansvar det er at drive denne
gamle skole. Da jeg sagde tak for hjælpen under den efterfølgende frokost,
svarede en af deltagerne: ”Jamen det er
jo bare hjælp til selvhjælp”. Og det er jo
sådan det er. Det er en glæde at kunne
nyde samværet, og ved at hjælpe med
vedligeholdelse og rengøring hjælper vi
jo hinanden med at have gode lokaler
at mødes i.
Arbejdsdagen er altid en rigtig hyggelig
dag, der bliver snakket og grinet, mens
støvet flyver om ørerne.
TAK til alle der mødte op.
I vintersæsonen gør vores vicevært rent
– hertil har han ca. 4 timer om ugen, så
der er brug for at alle husker at feje
efter sig, smide skraldeposer i containeren, sætte borde og stole på plads m.m.
UDLEJNINGER
I den forløbne sommersæson har vi
haft 16 udlejninger i skolen og fem i
”Den gamle lærerbolig”. Lejere af begge dele er heldigvis meget tilfredse, og
flere vender tilbage år efter år. ”Den
gamle lærerbolig” lejes ud hele året og
er meget egnet hvis man skal have
mange gæster i jule- eller vinterferien,
have weekendgæster m.m. Her er plads
til otte, men man betaler ud fra antal, så
priserne starter ved 350 kr. for to-tre

En ny sæson er startet med ca. 200
faste brugere, dertil kommer deltagere
til borgermøder, kulturaftener o. lign.
Vi kan godt være stolte af den store
aktivitet vi har på skolen og på Jungshoved i det hele taget.
ARBEJDSDAGEN
Lørdag 6. oktober havde vi arbejdsdag
i skolen, og 16 friske folk mødte op og
fik gjort hovedrent i alle rum og malet
vinduer, døre og paneler inde. Desværre øsregnede det, så garageporten må
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personer og slutter ved 800 kr. for otte
personer. Læs mere på www. jungshoved.net under menupunkt overnatning,
eller ring til
Lise på 55 99 92 56/24 45 31 47.
”Lejrskoler” giver liv i huset og byen og
giver indtægter til skolen som vi ikke
kunne undvære, da vi kun modtager
driftstilskud til lys, vand og varme. Der
ødelægges heldigvis meget sjældent noget, mest en rude i ny og næ, da mange
vinduer er svære at åbne og lukke.
Vores lejere i skolen har i år været bryllupsgæster (kun overnatning), gymnastikpiger, tvillingetræf, fritidsklub, bueskytter, klassetræf, farmaceutstuderende, arkitektstuderende, familietræf, spejdere, ergoterapeutstuderende, klasseture, fodboldspillere. Som I kan se, er det
en dejlig mangfoldighed, og vi er glade
for dem alle.
STATUS PÅ EJERFORHOLD
For et par år siden blev vi kontaktet af
kommunen vedr. vores tilhørsforhold.
Ville vi være interesseret i at overtage
skolen eller fortsat være kommunalt
ejet med en styregruppe? Dengang og
nu er det vores ønske at fortsætte som
hidtil. Dette emne var på dagsordenen i
udvalget for kultur, idræt og fritid, da
de oprindelige indstillinger aldrig var
blevet besluttet. Det er de nu, og vi får
heldigvis lov til at fortsætte som hidtil
bl.a. fordi: ”Der skal være liv på landet”, ”Det fungerer godt i Jungshoved”, ”Jungshoved Skole har levet op
til kravet om 6% besparelse på driften” (er sket ved isolering af loftet, nye
hoveddøre, seks nye vinduer og nye på

vej, fyr etc. – tak til bygningsafdelingen
for det). Læs hele referatet på kommunens hjemmeside.
MØDE MED NATURSEKRETARIATET
I forlængelse af et positivt møde om de
kommunale grønne områder mellem
natursekretariatet og ni repræsentanter
fra Jungshoved 30. maj inviterede vi
Helle Kjørup (legepladsinspektør og
ansvarlig for boldbaner) til et møde
med JIF og styregruppen for Jungshoved Skole 4. oktober. I mødet deltog
også Jette Stauner (landskabsarkitekt)
fra sekretariatet.
Det blev til et hyggeligt og kreativt møde, hvor alle fortalte om deres ønsker
og ideer. Natursekretariatet vender
tilbage med et forslag til en plan for
vores områder. Skolen ønsker sig bl.a.
et grønnere hegn, sandkasse, borde og
bænke til store og små, blomsterkummer af en slags, ny belægning i gården,
oplysningstavler under halvtag (turene,
fakta om området) m.m. Desuden
drøftedes primitiv teltplads, shelterplads, ”krolfbane” (ny idræt), bålplads,
krat og stier, legeplads ved klubhuset,
flytning af lysanlæg m.m. Nu venter vi
spændt på udspillet, vel vidende at ikke
alt bliver lavet på en gang! Fra skolen
deltog Lissi, Gert, Niels Holger og Lise
J, fra JIF deltog Maibritt og Bjørn.
NYE IDEER PÅ VEJ
Bogbyttereol/-skab på skolen. Torben
Nielsen vil gerne være ankermand i et
sådant projekt, der kort fortalt går ud
på følgende: Har du gode bøger du
ikke har plads til derhjemme, så stil
dem i reolen, og tag en anden du kunne
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tænke dig at læse. Meget enkelt og gratis, bøgerne får nyt liv, og vi gode læseoplevelser. Nærmere følger.
FOLDEREN ”Det sker i vinter” blev
omdelt sammen med bladet i september. De ”postomdelte” måtte undvære,
da portoen ville blive fordoblet. Til

gengæld kan folderen hentes på katederet i gangen på skolen.
På gensyn i skolen til de ugentlige aktiviteter, i spiseklubben eller til kulturaftener.
På skolens vegne
Lise Jacobsen

mand og Julemandsorkester, diverse lege samt godteposer til børnene.
Det vil være muligt at købe
boller med ost og pålæg,
pølser med brød og drikkevarer.
Entré: 20,- kr. per
person.
Du kan tilmelde dig
til en af nedenstående
s e n e s t
6.12 :

Jungshoveds
børnejuletræsfest
2012
I år er festen rykket frem
til
søndag 9. december
kl. 16.00-19.00
for at forsøge at
få de børn og
forældre
med
som
typisk tager på ferie mellem
jul og nytår.
Så kom,
og vær med til at
skabe netværk for jeres
børn så de har nogle at lege
med tæt på.
Igen i år vil der være Jule-

H e l l e :
2687 2687
Jette: 2484 4279
Henrik: 2239 4478
Vi glæder os til at se jer til
festen.
Juletræskommiteen
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Workshops om frivilligt arbejde
Den 24.10. deltog jeg som repræsentant for lokalrådet og skolen i det første
af tre møder indbudt af Vordingborg
Kommune om Projekt Frivillighed.
Politikerne i Vordingborg Kommune
skal i foråret 2013 tage stilling til en
frivillighedspolitik, og møderækken er
arrangeret for at inddrage borgerne i
processen.
Kommunen har sammensat en gruppe
af medarbejdere fra alle forvaltninger, i
erkendelse af at det er vigtigt at tænke
på tværs da frivillige som oftest samarbejder med én eller flere forvaltninger.
Eksempelvis er driften af skolen underlagt kultur, idræt og fritid, mens bygningerne sorterer under teknik. Kommunen ønsker at
 skabe bedre rammer for frivilligt
arbejde
 øge antallet af frivillige
 skabe større synlighed omkring
muligheder og behov for frivilligt
arbejde
 understøtte gruppers og personers
behov for at give og modtage frivilligt arbejde.
Den første aften handlede om at få et
overblik over hvilke initiativer der findes, hvordan de opererer og hvad deres styrker er. Vi var 60-70 indbudte fra
meget forskellige foreninger/grupper.
Efter et kort oplæg fra Børne- og kulturdirektør Lisbeth Mogensen og projektleder Helle Græsdal blev der arbejdet i blandede grupper med interview
og samtaler omhandlende hvilken rolle

man har i det frivillige arbejde, hvilke
glæder og hvilke fremtidsønsker man
har, forventninger til kommunen og
hvilke ting man ønsker bevaret fremover. Det var spændende at opleve
mangfoldigheden, det store engagement der lægges i arbejdet og de forskellige vilkår der er. Vi er heldige på
Jungshoved at have nogle gode fysiske
rammer for aktiviteter og møder. Fra
mange, bl.a. de sociale foreninger, blev
der efterlyst et frivilligcenter som alle
foreninger skulle kunne bruge. Fra alle
grupper blev nævnt at det er vigtigt at
initiativet kommer fra de frivillige, at de
frivillige er selvstyrende, at der skal
være plads til forskellighed i kommunens forskellige egne, at man som frivillig oplever glæde ved samværet og
fællesskabet og at man oplever både at
yde og nyde. Der var ønsker om bedre
mulighed for at annoncere gratis, på fx
de blå kommunesider i Sydsjællands
Tidende, samt at få hjælp til trykning af
plakater m.m. Dette er en urimelig stor
udgift for mange foreninger. Man kan
– og det gør vi allerede på Jungshoved
– annoncere alle arrangementer gratis
på de elektroniske sider ”Kultunaut”
og ”Ud i naturen”. Gå ind på kommunens hjemmeside, og læs mere. Der er
også en underside om Projekt Frivillighed på kommunes hjemmeside:
www.frivillig.vordingborg.dk
Alle udsagn og oplysninger om de forskellige frivillige kræfter der findes i
kommunen, blev samlet sammen til
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videre brug for projektgruppen og de
kommende møder.
Til næste møde i december er samme
kreds indbudt, og 17. januar indbydes

alle foreninger/grupper til et stort arrangement i Langebækhallen.
Lise Jacobsen

Vandrefestival – familieturen 2. september
Turen startede og sluttede ved Batteriet på Roneklint. Kl. 11.00 var
alle poster hængt ud, kortene klar, og
nu ventede vi blot med spænding på
om der ville komme nogen! Pludselig myldrede det med biler og cykler,
to kom oven i købet til fods helt fra
Stenstrup. Det var sjovt at se bilkø
på den lille vej! Og dejligt at møde
49 børn og voksne, der var klar til at
tage på opdagelsestur.
Turen gik langs stranden til trappen der
går op i sommerhusområdet ved Klin-

testiens start og videre ad vejen tilbage
til Batteriet. Opgaverne drejede sig om
sten, muslinger, fugle, snegle,
pattedyr m.m., og der var både spørgsmål og praktiske
opgaver. Børnene klarede det
– både opgaverne og den lange tur til de korte ben.
Tilbage ved start var det tid til
madpakker, kage og pustepause, en tur i det nyistandsatte
fyrtårn og lidt leg på voldene,
inden vi gik hjem med forvisning om at det gør vi gerne
igen.
Deltagerne var fastboende
familier, sommerhusgæster og
familier fra andre steder i Vordingborg Kommune.
Knud og Lise
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Nyt fra Jungshoved Idrætsforening
nye trøjer til vore trænere og bassinvagter. Trøjerne er flotte og lyser gevaldigt
op i svømmehallen. Vi er glade for
dem, og der skal lyde en stor tak til
Møns Bank og Sportigan 
Connie Dalsgaard, JIF

Svømning i JIF

Så er svømmesæsonen godt i gang på
Bosei. Der er trænere til alle hold, og
der er stort set også fyldt op på alle
hold, så det er jo dejligt.
Vi har været så heldige, at Møns Bank
og Sportigan i Præstø har sponsoreret

FASTELAVNSFEST

Jungshoved Idrætsforening holder fastelavn på
Jungshoved Skole
Søndag 10. februar 2013, kl. 13.00
Adgang for alle.
Kaffe, te, kage, øl og vand kan købes.
Bestyrelsen i JIF
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Jungshoved Idrætsforening

Indkaldelse til
GENERALFORSAMLING I JUNGSHOVED IDRÆTSFORENING
Torsdag 21. februar 2013, kl. 19.00 i klubhuset
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14. februar 2013.
Der serveres kaffe/te, øl/vand samt kage.
Bestyrelsen i JIF vil gerne opfordre alle der ønsker at støtte op om JIF
og måske gerne vil have indflydelse på vores lokale idrætsforenings fremtid,
til at møde op til generalforsamlingen.
Vi håber at se nye ansigter til bestyrelsen og glæder os til et stort fremmøde.

PÅ GENSYN FRA BESTYRELSEN
I JUNGSHOVED IDRÆTSFORENING
Corinna.refsgaard@web.de

Traktortræk 2012
Så er årets træk overstået, og vi kan se
tilbage på en weekend, hvor vi måtte
forholde os til både regn og sol. Vi
startede lørdag med en masse regn.
Desværre betød det, at vi først kom i
gang omkring kl. 12, og det gjorde, at
det var meget svært at nå hele programmet.
Garden Pullers skulle køre en del af
deres DM, og det fik de gjort, men det

var ikke mange af standard traktorerne
der kom rigtig på banen denne dag .
Trods vejret var vi ca. 200 gæster til
festen lørdag aften, og der blev rigtig
hygget. Søndag fik vi heldigvis dejligt
vejr, og alt det vi ikke nåede lørdag, fik
vi indhentet der. Der kom masser af
gæster, og stemningen var god.
Tivoliet havde valgt at tage deres radiobane med som lidt nyt, og det var en
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stor succes. Desværre kom der ikke
helt det antal truckere, som vi havde
forventet, men vi håber, at det bliver
bedre til næste år.
Det var i det store
hele en rigtig god
weekend. JIF vil
gerne herigennem
rette en stor tak til
alle hjælpere, som
igen i år valgte at
bruge deres tid på
vores arrangement. Det er super, at I stadig
gider. Vi ser frem
til at byde velkommen til endnu et træk i 2013.

Med venlig hilsen,
Jungshoved Idrætsforening
Henriette Fentz Jægergård Leithoff
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Kirkenyt

GUDSTJENESTER
december 2012-februar 2013
Jungshoved

Allerslev

1. s. i advent, 2. dec.
10.30
14.00 Skrift om Allerslev kirke
2. s. i advent, 9. dec.
10.30
Ingen
3. s. i advent, 16. dec.
Ingen
9.00 Jesper Blomgren
4. s. i advent, 23. dec.
Ingen
10.30
Juleaften, 24. dec.
14.30
16.00
Juledag, 25. dec.
11.30
10.00
2. Juledag, 26. dec.
9.00 Karin Andersen
Ingen
Julesøndag, 30. dec.
Ingen
10.30
Nytårsdag, 1. jan.
Ingen
11.30
Helligtrekonger, 6. jan
10.30
9.00 Morgenmad
1. s. e. helligtrek., 13. jan.
9.00
10.30
Sidste s. e. helligtrek., 20. jan.
10.30
Ingen
Septuagesima, 27. jan
10.30
Ingen
Kyndelmisse, 31. jan
19.00
Seksagesima, 3. feb.
9.00 Morgenmad
10.30
Fastelavn, 10. feb.
10.30
Ingen
1. s. i fasten, 17. feb.
Ingen
9.00 Karin Andersen
2. s. i fasten, 24. feb.
Ingen
10.30
3. s. i fasten, 3. mar.
10.30
9.00
Midfaste, 10. mar.
9.00
10.30
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Kirkenyt
ADRESSER OG TELEFONNUMRE:
BEGGE SOGNE
Torben Møllenbach
Allerslev Præstegård
Træffetid: Alle dage efter aftale. Tlf.:
55 99 60 17 og på mail: tom@km.dk.
Mandag er fridag.
Organist Elena Stilling
21 26 66 08
Kirkesanger Bodil Agerbo
25 14 07 94
Kasserer
Revisor Tommy Nielsen
Strandgårdsvej 23, Præstø
55 99 12 09
ALLERSLEV
Graver Leo De Jong
55 99 61 68
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Tove Grundtvig
55 99 60 92
Kirkeværge
Rita Larsen
55 99 60 30
JUNGSHOVED
Graver Poul Hansen
55 99 90 99
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Mai-Britt Bille
22 41 92 17
e-mail: mai_britt_bille@hotmail.com
Kirkeværge Eli Frandsen
55 99 91 99
http://www.jungshovedkirke.dk

Kirkebil

I begge kirker har vi det sådan, at der
altid er mulighed for at få en kop kaffe
(eller te) og en snak efter højmessen.
Kirkebilen kører til alle højmesser, dvs.
gudstjenester kl. 10.30. Er der kun én
gudstjeneste i pastoratet (Allerslev og
Jungshoved sogne), kører kirkebilen til
denne uanset tidspunkt. Kirkebilen kan
også bestilles til alle kirkelige arrangementer i Allerslev Præstegård og Jungshoved 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 Vordingborg Taxa, tlf. 55 37 06 45.
Med venlig hilsen,
Jungshoved Menighedsråd

Næste menighedsrådsmøde
tirsdag 4. december kl. 19.00
i Rejsestalden

Samtlige ansatte i begge kirker holder fri om
mandagen.
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Kirkenyt
PRAKTISKE OPLYSNINGER
FØDSEL
En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal helst ske
senest to hverdage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der desuden afleveres
en omsorgs- og ansvarserklæring. Vejledning kan man se på blanketten (se herunder).

DÅB

Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske enten ved
dåb eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, aftaler man nærmere med
præsten dér, hvor dåben skal finde sted. Ved navngivning sendes en blanket til
præsten (se herunder).
Ved en dåb skal der være en gudmor eller gudfar og mindst to faddere mere. Både
for en gudmor/gudfar og for fadderne gælder det, at de skal være konfirmeret.
Forældrene kan godt være skrevet op som faddere. En fadder er et vidne til dåbshandlingen og forpligter sig til at give barnet en kristen oplæring, hvis forældrene
dør, før barnet bliver myndigt.
Dåbsattest: En ny dåbsattest kan man få hos enhver sognepræst og på alle kordegnekontorer, uanset om det er dér, hvor man er døbt.

VIELSE

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

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

VIGTIGT: Blanketter ang. fødsel, omsorgs- og ansvarserklæring, navngivning og
navneændring kan man finde på: www.personregistrering.dk eller ved henvendelse
til sognepræsten.
Henvendelse i øvrigt til
sognepræst Torben Møllenbach,
Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø.
Tlf.: 55 99 60 17 eller e-mail: tom@km.dk
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Julehilsen til alle i sognet
Så er det gamle år ved at være forbi, og
mens dette læses, er man måske rundt
omkring så småt kommet i gang med
forberedelserne til årets sidste højtid,
nemlig julen.
Og ja, kalenderåret er ved at være omme, mens kirkens år begynder med 1.
søndag i advent her først i december.
Kalenderårene fra januar til december
har hvert deres årstal. Kirkeåret, derimod, har ikke ”tal” for hvert år, for det
har det indhold der fortælles om i løbet
af kirkens højtider. Og det er med kirkeåret lidt på samme måde som med
serien ”Matador”.
I ”Matador” har vi set den samme historie snart mange gange, vi lider og
glædes og forarges over det vi ser, vi
lever os ind i den historie, og føler på
en eller anden måde at det er en del at
vores egen historie. Figurerne kunne
være os.
På samme måde med historien om Jesus. Vi
bliver
ikke
overrasket, for
vi har hørt den
historie igen og
igen, jul efter
jul, dåb efter
dåb, og når
lillebror eller
lillesøster skal
konfirmeres, og
når mor skal
giftes – igen, og
når vi skal sige

farvel til de gamle. På den måde flettes
de to historier sammen – den historie
vi hører i kirken, og vores egen historie.
Og det vil den også gøre i det nye år.
Caspar Johs. Boye har skrevet en fin
lille salme om årets kirkelige afslutning.
Et af versene lyder:
Tak, fordi du var til stede,
Kirkedrot og kirkegæst!
Tak for julebud og glæde,
Tak for dåb og nadverfest,
Tak og for langfredagssorgen,
Påsken tog vor hjerteve,
Himmelfart og pinsemorgen,
Lod du os til glæde se!
Med disse ord ønskes alle en glædelig
jul og et godt nytår.
Stina og Torben Møllenbach
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Julehygge i præstegården
Tirsdag 4. december, kl. 15.00
Stina og Torben Møllenbach byder denne dag velkommen til en eftermiddag, hvor
vi skal synge nogle af alle de gode julesange og -salmer. Torben Møllenbach vil
læse en julefortælling, og der vil være julekager og kaffe til alle.
Derudover vil der være en lille optræden, der vil sørge for at alle kommer i den
rette julestemning.
Vi glæder os til at se alle der har lyst og interesse, og håber på et par gode og fornøjelige timer i hinandens selskab. Der er gratis adgang. Kaffe/te og kager koster
20,00 kr.

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

Denne aften har vi fået Horbelevkoret fra Østfalster til at optræde ved gudstjenesten i Allerslev Kirke. Koret ledes af Sonja Mahler, som tidligere har været organist
ved Allerslev og Jungshoved kirker.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et mindre traktement i Allerslev
Kirkes tårncafé. Alle er velkomne.

Studiekreds i Allerslev Præstegård

Hvad er godt og hvad er ondt? Et svar er de ti bud i Biblen. Hvis man således derved har en klar forestilling om godt og ondt, hvorfor sker der så ikke mere af det
gode og mindre af det onde?
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Over tre aftner har der været afholdt studiekreds om emnet med afsæt i den polske filminstruktør Kristoff Kieslowskis ti små film, Dekalog, som er bygget over
Biblens ti bud.
I det nye år fortsætter vi studiekredsen, og til hver gang er der et kortere oplæg og
præsentation af aftnens film.
Studiekredsen vil foregå følgende aftner:
Onsdag 16. januar
Onsdag 20 februar
Onsdag 20. marts
Hver gang kl. 19.30.
Er man interesseret, er man velkommen, også selvom
man ikke var med i efteråret. Vil man høre nærmere,
kan man ringe til Torben Møllenbach på tlf. 55 99 60 17 eller på mail:
tom@km.dk.

Teatertur 12. april 2013
Det kongelige Teaters nyopførelse af
Henrik Ibsens Vildanden

Mange har vist interesse for at deltage i teaterturen, men der er stadig enkelte billetter at hente.
Hvis man har lyst til at deltage, kan man tilmelde sig hos Torben Møllenbach, tlf.
55996017 eller mail: tom@km.dk. Her kan man også nærmere oplysninger om
betaling, afrejsetidspunkt osv.
Prisen er 575,00 kr.
Tilmeldingsfrist: 14. december

Allerslev Kirke i Bibelhistorisk lys
Nyt skrift om Allerslev Kirke
I lighed med det nye skrift for et par år siden til Jungshoved Kirke udkommer 1.
søndag i advent et tilsvarende skrift om Allerslev Kirke, også skrevet af tidligere
sognepræst i Toreby på Lolland, Svend Aage Nielsen.
Udgivelsen markeres i forbindelse med gudstjenesten samme dag 2. december
2012, kl. 14.00.
Svend Aage Nielsen er tilstede på dagen og holder dagens prædiken, og han vil
efter gudstjenesten fortælle om sit arbejde med ”Allerslev Kirke – i Bibelhistorisk
belysning”. Efter præsentationen er menighedsrådet vært ved et mindre traktement.
Alle er velkomne.
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Menighedsrådsvalg 2012

Da fristen for indlevering af kandidatlister til menighedsrådsvalget udløb tirsdag 2.
oktober, kl. 19, var der kun indkommet én liste. Listen indeholdt det nødvendige
og tilstrækkelige antal kandidater. Det betød, at vi (som omkring 95% af landets
øvrige menighedsråd) har haft fredsvalg, og at valghandlingen 13. november derfor
blev aflyst.
Det nye menighedsråd har konstitueret sig og er således klar til træde i funktion 1.
december:
Mai-Britt Bille, Roneklint, formand
Eli Frandsen, Smidstrup, næstformand og kirkeværge
Bjarne H. Sørensen, Stavreby, kasserer og kontaktperson
Bent Pedersen, Jungshoved, sekretær
Ole Torstensson, Jungshoved, bygningssagkyndig
Grith Brygger, Bønsvig, stedfortræder
Linnet Dinesen, Smidstrup, stedfortræder
Vi ønsker det nye menighedsråd tillykke med valget og held og lykke med det
fremtidige arbejde.

Graver Poul Hansens 25-års jubilæum
På Jungshoved har vi en enestående
kirke – en af de smukkest beliggende i
landet. Vi er så heldige også at have en
enestående graver – kompetent og
dygtig, engageret og pligtopfyldende
langt ud over det sædvanlige.
Både kirken og dens omgivelser bærer
præg af Pouls indsats. På sin stilfærdige,
men yderst effektive facon sørger Poul
for at alt fungerer og er i fineste stand.
Man møder sjældent en gæst på kirkegården – hverken fra sognet eller andre
steder fra – uden at høre bemærkninger
om, hvor flot den er holdt, hvor fint
den er pyntet – især til jul, hvor imponerende det er at kirkemuren altid er
nærmest nykalket osv. osv.

Og det er en sand fornøjelse at komme
i kirken og se den smukke pyntning
året rundt. ”Almindelige” søndage med
årstidens blomster – oftest fra Pouls
egen have – julen i rødt og grønt, påsken i gult, pinsen i hvidt og, måske
allersmukkest, høsten, hvor kirken er
overdådigt smykket med årstidens
blomster og frugter. Som et medlem af
sognet bemærkede for nylig: ”Poul,
han er ikke bare graver, han er kunstner”.
Graverboligen og haven omkring den
er et lille eventyr for sig. Altid i fineste
stand og med en sand overflod af
blomster til årets forskellige formål.
Der bliver sørget for det hele. Og så er
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Poul fjerde generation af gravere i det
idylliske, gamle hus.
Lørdag 1. december 2012 kan Poul
fejre sit 25-års jubilæum som graver
ved Jungshoved Kirke. Menighedsrå-

det vil gerne rette en stor tak til Poul
for hans mangeårige indsats – forhåbentlig vil vi se Poul i graverboligen i
mange år endnu.
Menighedsrådet

I anledning af Poul Hansens 25-års jubilæum
som graver ved Jungshoved Kirke inviterer menighedsrådet til

ÅBENT HUS

Lørdag 1. december 2012
fra kl. 10.00 til ca. 12.30
i Rejsestalden ved kirken.
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Barndommens land (7)
En martsdag i 1966 blev jeg kørt til
Nygård ved Staureby fra Fakse Sygehus. De næste 18 år havde jeg fast bopæl her med min familie og en masse
høns og kyllinger. Min farfar, Aage
Nielsen, drev dengang gården med
mink, køer, svin og høns samt planteavl. Senere overtog min far, Jørgen
Nielsen, og koncentrerede sig nu blot
om høns og markbrug.
En af mine tidligste erindringer er juletræsfesten i Jungshoved Forsamlingshus. Det var lidt skræmmende med de
mange familier, der tumlede rundt.
Bedre blev det, da slikposerne blev delt
ud. Da vi endelig turde lege fanger, var
det på den tid vi skulle hjem igen.
En anden erindring var Jungshoved
By. Dengang var byen meget anderledes end i dag. Der var Brugsen, to benzintanke, foderstofsalg, bager, missionshus, fodboldbaner og så den store
skole midt i staden. Mod Bønsvig var
der også i mange år en iskiosk, skønt
det var så som så med kunderne.

Naturen på Jungshoved var mest noget
man dengang tog for givet. Sidenhen er
det gået op for mig hvor heldige vi har
været med skov, kyst og marker samt
eng. Et stykke natur/kultur var dog
meget nærværende, og det var slotsbanken. Det var ikke svært at forstille
sig Svend Gønge kæmpe med de fæle
svenskere på Jungshoved Slot. Fantastisk nok var det også muligt at finde
en murstensstump i vandet fra samme
borg.
Min søster Helene og jeg begyndte
samtidig i 1973 i første klasse på Jungshoved Skole. Skolen virkede for os
uindviede kæmpestor og temmelig
skræmmende med de høje grønne døre
m.v. Helene og jeg var begge temmelig
generte dengang, så det var det bedste
for os at begynde sammen, mente vore
forældre – hvilket senere viste sig at
være en misforståelse. Ni år i samme
klasse som sin søster er en udfordring.
Vi havde Frk. Trier og Fru Larsen, og
senere kom Hr. Hemmingsen til. At
det var helt naturlig at kalde
lærerne ved efternavn, viste
den lidt konservative stemning
der rådede på halvøen. Min
klasse var skolens største med
sine 16 elever. De tre år forskolen varede var en herlig tid,
med nært og trygt forhold til
lærere (alle to) og klassekammerater. Det har vist sig de to
gange klassen siden har været
samlet med stor snakkesalighed.

Billede af Nygårds hønseri lige før en hagl- og tordenbyge
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Billede af klassetræf 2011

I 4. klasse skulle vi alle til den store by
Præstø med den enorme ”Abildhøjskole”. I vores årgang var der seks parallelklasser. Vi blev til en "E"-klasse. Det
var noget af et
kulturchok med
den overvældende mængde børn
og lærere. Der var
dog også gode
minder med skolerevy, gode kammeratskaber og
Præstøs
kåde
byliv på Frederiksminde og Roxy m.fl.
Efter 9. klasse
drog jeg til Vordingborg Gymnasium. Tre vidunderlige år, der alt
for hurtigt fik

ende. Da jeg ikke
helt vidste hvad jeg
skulle, begyndte jeg
på landmandsuddannelsen, som jeg
sluttede på Høng i
1989. Da harvning,
fodervognskørsel
og svineavl alligevel
ikke var den største
lykke, kastede jeg
mig over teologistudiet i Århus.
Færdig med studiet
blev jeg sognepræst
i Herlufsholm
Sogn ved Næstved,
hvor jeg stadig er, sammen med min
kone og to piger samt tre høns.
I dag har jeg kun en lille kontakt til
Jungshoved. Mine
bedsteforældre og
forældre ligger alle
på Jungshoved
Kirkegård. Trods
det glemmer jeg
aldrig min barndommens land og
glæder mig over
den rige natur der
udfolder sig på dele af Nygårds jorde.
Henning Marcher
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Fugle på Jungshoved
Her i den grå og mørke vintertid kan
man i det åbne land se en mellemstor
vadefugl. Det er hjejlen, der fouragerer
på marker og enge med lav vegetation.
I de sene efterårsmåneder og det tidlige
forår kan den ses i større flokke. Midvinters kan der være småflokke, hvis
vejret er mildt. Hvis frosten for alvor
går i jorden, eller der bliver snedække,
vil hjejlerne dog ligesom viben drage
mod sydvest.
Hjejlen er en tundra- og fjeldfugl, der i

formentligt på grund af hedernes tilgroning.
Hjejlen lever af orme, snegle og insekter som den finder på jorden, og i sensommeren også af bær på tundra og
heder. Hjejlen har med sine store, mørke øjne tilsyneladende et rigtigt godt
nattesyn og udnytter månelyse nætter
til at fouragere i det åbne landskab. Så
hvis man hører et sørgmodigt fløjt på
en måneskinstur, er det måske hjejlen
der er på jagt efter natmad.
Vintertid betyder
også invasionstid i
fugleverdenen. Man
kan stort set aldrig
forudse hvilke og
hvor mange arter
der er mulighed for
at kunne se i store
antal. Først når
trækstederne i efteråret melder om
store forekomster,
kan man få et praj
om der er potentielle invasionsfugle på
vej til Danmark.
Det vil sige fugle der kan overvintre
under vores himmelstrøg. Et sådant
træksted, der i øvrigt er Nordeuropas
største, er ved Falsterbo lige ovre i Sverige, kun ca. 50 km nordøst herfra. Her
tælles hvert efterår alle fuglearter når de
passerer på deres flugt mod syd og
vest.
Denne vinter skulle der være mulighed
for at se usædvanligt mange kvækerfin-

Billede bragt med tilladelse fra Ole Zoltan Göller

den korte arktiske og halvarktiske sommer drager mod nord og øst og ligeledes op i de nordiske fjeldplateauer for
at yngle. Allerede i juli forlader de gamle ynglepladserne, og årets afkom følger i august- september. Det meste af
året tilbringer de faktisk i vores egne, i
vores stabile og milde klima. Enkelte
par yngler på heder i nordvest-Danmark, men har svært ved at få fodfæste,
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ker. I år er der således her registreret
over to millioner finker på træk. Kvækerfinken tælles af praktiske grunde
sammen med bogfinken, som den er i
familie med og derfor let kan forveksles med i flugten. Da der i gennemsnit
kun trækker knap en million bogfinker,
er det sandsynligt at kvækerfinken fylder godt i antallet. Derudover kan dens

antal også antydes ud fra flugtkaldet,
der er et meget karakteristisk: kvæææk!
For kvækerfinken gælder det desuden
om, at mængden af bog fra bøgetræerne er i rigelige mængder, hvis fuglen
skal overvintre her hos os. Så ser man
ved vintertid en større flok småfugle i
skoven, er det måske kvækerfinken.
Sune Madsen

Kvækerfinke. Foto fra Wikipedia

Jul i Stavreby
Søndag 2. december, kl. 11-17
En hyggedag, en smagsoplevelse, indkøb af kunsthåndværk, hjemmelavede sager,
værtindegaver, julegaver – eller bare lyst til en god juleoplevelse. Læg vejen omkring Stavreby, og få del i den hyggelige atmosfære, når landsbyen åbner for julestuer, loppefund og udsalg af julelækkerier.
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Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus
Jubilæumsfest Anno 2012
Fredag 13. juli 2012 fyldte vores ”Lille
hus” 125 år. Der gik faktisk en flok
mennesker ude i Jungshoved Forsamlingshus denne sommer og gjorde klar
til vores årlige loppemarked.
Under en ølpause kom det frem, at der
for 125 år siden var en flok mennesker,
der havde flyttet Roneklint gamle skole
ned til Jungshovedvej 29, fordi de syntes, at sognet manglede et samlingssted.
På det tidspunkt var det blevet forbudt
at bruge skolerne til festlige sammenkomster. Vi kunne ikke lade være med
at tænke på, hvad man kan udrette i
samlet flok. Det har de nok også på det
tidspunkt været stolte af.
Bestyrelsen var interesseret i at fejre
begivenheden og blev enige om at det
skulle være 15. september. Der blev
lavet en lille arbejdsgruppe som havde
tid og lyst til at få dette op at stå. Vi
blev enige om at der som minimum
skulle melde sig 40, for at festen skulle
blive til noget. Billetterne kunne købes
lokalt i Westergaard Landhandel, Rema
1000 og butikken "Anemonen". Det
tog nogen tid, inden folk meldte sig,

men lige pludselig gik der gang i billetsalget, og så vi fik fuldt hus.
Festen startede kl. 18. Maden havde vi
bestilt hos ”Hannes herligheder”, og
det skulle vise sig at være et godt valg.
Det var godt, og der var nok af det.
Musikken blev leveret af "To gange
Ole", som spillede under middagen. Vi
havde amerikansk lotteri, og der var
samlet 70 sponsorgaver ind som blev
trukket under kaffen. Børge Olsen
holdt et spændende foredrag om Forsamlingshusets historie. Efter kaffen
blev der gjort klar til dans, og ved 2tiden var vi klar til at slutte festen.
Vi vil fra bestyrelsen sige tusind tak for
alle sponsorgaver og i det hele taget flot
opbakning omkring vores arrangement. Det ville være sjovt hvis man
kunne lave et lignende arrangement til
vinter, men det kræver selvfølgelig også
opbakning. Lad os høre om det skulle
være tilfældet. Så er vi klar til at lave
arrangementet.
Hilsen fra bestyrelsen af ”Det lille hus
på Jungshoved”

Læsere, der vil støtte bladet økonomisk,
kan gøre det på følgende måde:
- ved at lægge et beløb i bladbøssen i våbenhuset i Jungshoved Kirke, ved
Jungshoved Skole eller i Westergaard Landhandel.
- ved at indsætte et beløb på vores konto nr. 6140-0004064737 i Møns Bank,
Præstø (banken opkræver 20 kr. i gebyr, hvis man indsætter direkte ved kassen i banken!! – så brug netbank).
På forhånd tak
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Årets juleopskrift
Pia Prehn, Bønsvig har indvilget i at
overtage ”opskrift-stafetten” fra Birgitte Escherich, og her kommer Pias bud
på en dejlig juleret:
Svinenakke stegt med lakridsnoter & råmarineret rødkål
1 svinenakke
lakridspulver
1 fennikel
1 bergamotte- eller alm. citron (hvis
du evt. har saltede citroner, er det
rigtig skønt)
2 fed hvidløg
8 skiver lufttørret skinke
olivenolie
Grisen saltes dagen før og hygger sig
på køl til næste dag. (Man salter den
ved at drysse salt på.)
Næste dag hakkes hvidløg og fennikel
fint og sauteres i olivenolie til det er
blankt. Finthakket citron tilsættes.

Det sættes tilside, og grisen skæres
åben på langs og fyldes med massen.
Den bindes til, drysses med 1 spsk.
lakridspulver, og skinken lægges henover.
Den steger ca. 1 time ved 180 grader.
Lad den sætte sig lidt før udskæring.
Råmarinet rødkål – kan med fordel
laves dagen før.
1 lille rødkål snittes i papirtynde strimler.
En marinade af 1 dl god balsamicoeddike, 2 spsk. honning, salt og peber
blandes, og rødkålen vendes grundigt
deri. Den skal trække et par timer. Du
kan evt. tilsætte friske figner, pærer,
nødder, æbler eller hvad du kan li´ for
at gøre den mere fyldig.
Rigtig god fornøjelse
Pia Prehn
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Med Holger på farten (15)
Holger Andersen er født i 1925 på Togeholt. Holger har altid boet på Jungshoved. Han har kørt lillebil på Jungshoved i 16 år og arbejdet i amtets vejvæsen i 25 år. Holger er en strålende fortæller med en fantastisk hukommelse.
Foto: Susanne Øhrgaard

Jungshoved Skole ud- og ombygges

Som nævnt var der gået svamp i gymnastiksalens gulv, hvilket krævede hurtig udbedring. Samtidig var der kommet krav om nye fag og længere undervisningstid. Jungshoved sogneråd indkaldte derfor 8. september 1937 til et
nyt borgermøde i Jungshoved Forsamlingshus.
Socialdemokraten refererede fra mødet. Denne gang var der kun mødt 6070 deltagere op til mødet. Sognerådsformand, parcellist P. Holm, Taageholt
bød velkommen og gav ordet til amtskonsulent H.P. Jørgensen. Denne fortalte, at der var kommet nye krav om,
at skolen nu også skulle give undervisning i gymnastik, håndgerning og sløjd.
Samtidig burde man forøge det ugentlige timetal fra 18 til 24.
Sognerådsformanden takkede for redegørelsen og fremlagde sognerådets

planer for sognets skolevæsen. Man
havde fået arkitekterne Steudel og
Knudsen-Petersen, Slagelse til at lave
en plan for en tilbygning til den nuværende skole der ville kunne skaffe de
nødvendige lokaler.
Planen bestod i bygning af en ny gymnastiksal med nyt omklædningsrum og
brusebad. Den gamle gymnastiksal
skulle udgraves, således at man i kælderen kunne indrette vaskerum og opstille et centralfyr.
I stueetagen skulle der indrettes klasselokaler, bibliotek, mødelokale til sognerådet og kommunekontor.
På den nye 1. sal skulle der til venstre
indrettes et sløjdlokale, i midten et skolekøkken og til højre et lokale der kunne benyttes til håndarbejde. Byggeudgifterne var budgetteret til 50.000 kr.
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I forsamlingen var der en del modvilje
imod de forhøjede udgifter til skolevæsenet, hvilket ville medføre skattestigninger. Det blev dog samtidig fremført,
at Jungshoved Kommune var meget
bedre stillet end flere andre kommuner, idet man her, ved skolebyggeriet af
den nye hovedskole i 1923, havde været meget fremsynet.
Der gik et par år. I 1939 var byggeriet i
gang. Holger husker, at murerne 1.
september 1939 var i gang med at bygge det nye læ- og cykelskur ud mod
Mislehøjvej. Det var den dag Hitlers
tropper gik ind i Polen.
Holgers forældre boede i deres nye hus
på det modsatte hjørne, og de åbnede
et vindue, så murerne også kunne følge
med i radioens nyhedsudsendelser og

høre om den begivenhed, der blev
starten på 2. Verdenskrig.

Holger afslutter sin skolegang
og bliver konfirmeret

I 1940 kunne man indvie den nye skole, der i store træk ligner skolen som vi
kender den i dag.
Holger kom ikke til at gå i den ny skole. Han var nu kommet til 6. og sidste
klassetrin. Forude ventede konfirmationen. Holger blev konfirmeret i Jungshoved Kirke søndag 31. marts 1940.
Der var fire konfirmander: Keld Hansen, Roneklint, Mogens Hansen, Kohave, Hans Peter Larsen, Togeholt og
Holger Andersen, Jungshoved. Holger
er den eneste af de fire der stadig lever.
Alle konfirmanderne fik til deres konfirmation et skriftsted og en salme som
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de skulle fremsige. Holger spurgte om
jeg ville høre hans skriftsted og salme,
og det ville jeg da gerne. Skriftstedet
lød: ”Salig er den, der hører Guds ord
og bevarer det”. Det var jo godt husket. Der gik et lille øjeblik, og så gik
Holger i gang med at fremsige den
salme, han havde fremsagt til sin konfirmation i Jungshoved Kirke for 73 år
siden. Der var ingen tøven, ingen unødige pauser – alle ordene var på plads.
Her bringes den fulde salme, som Holger fremsagde den:
Hvert et lys i livets nat,
hver en trøst i livets smerte,
hver en glæde i vort hjerte,
hver en sjæls og legems skat,
alt, hvad skønt vort øje skuer,
alt, hvad herligt ånden ved,
alt, hvad mildt i hjertet luer,
skabte, Gud, din kærlighed.
Den er alt det godes rod,
den er alt det sandes kilde,
den udvælder, årle, silde,
i en klar og dejlig flod,
gennemstrømmer livet stille,
gør det frugtbart, smukt og rigt,
lader Himlens stråler spille
på dets blomster yndeligt.
Ja, du store, milde Gud,
du ved faderkærligheden
skaber atter her et Eden,
sletter synd og sorrig ud;
også mig, den store synder,
frelste du i Jesu navn,
liv og salighed forkynder
mig din åbne faderfavn.
W.A. Wexels 1840.

Skolen er slut for Holger –
hvad så?
To dage efter konfirmationen sagde
Holgers far, at Holger nu måtte ud at
arbejde. Der var en plads til ham hos
Hans Peter Hansen på Stavreby Lyng.
Her kunne han få 3 kr. om dagen i løn,
men måtte så bo hjemme det første år.
Arbejdet var fint og bestod af alt muligt forefaldende arbejde på gården.
Det andet år flyttede Holger ind i et
karlekammer på gården. Forkarlen hed
Knud Holm. Han var flink og hjælpsom.
Efter et stykke tid tænkte Holger, at
han måske skulle prøve at få en læreplads. Hos bager Ole Nielsen, Præstø,
kaldet Basse Ole, skrev Holger kontrakt om en læreplads. Arbejdet bestod,
husker Holger den dag i dag, af alt
muligt. Bagning af roulader, flåning af
ål, opgravning af kartofler.
En dag bad bagerens søn Holger om
hjælp med et utæt vandrør. Holger
lavede røret, så det var tæt igen, men
det var bageren ikke tilfreds med. Holger skulle kun lave det mester satte
ham til. Holger sagde herefter op og
fik plads på Vestergård i Bønsvig hos
Kristinus Kristensen. Efter 2½ år her
fik han en god anbefaling og cyklede
en dag i 1946 ind til Ford i Præstø. Her
blev Holger ansat som altmuligmand.
Arbejdet bestod bl. a. i at hente biler til
reparation og nye biler på Fords samlefabrik i Københavns Sydhavn. Når
Holger skulle til København efter en
ny bil, blev han sendt med rutebil til
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Køge. Herefter med tog til Københavns Hovedbanegård.
Mester havde sagt, at han her skulle gå
ud til Frihedsstøtten og stå på sporvogn linje 11.
På fabrikken i Sydhavnen fik man de
usamlede biler i store trækasser fra
USA. Efter samling og montering af
motor, chassis m.m. skulle bilerne videre og have monteret førerhus, karosseri m.m.
De biler, Holger hentede, skulle køres
til Klippinge på Stevns. Det forgik ved,
at Holger sad på en trækasse i den frie
luft
og
kørte bilen
ud af København
ad Køgevej mod

nedlægge forskolen. Man mente, at
elevtallet nu var så lille, at det ikke længere var økonomisk og pædagogisk
forsvarligt at fortsætte med skoledrift
på Jungshoved.
Skolen kunne imidlertid ikke lukkes
straks, hvis et flertal af befolkningen
var imod en lukning.
En folkeafstemning i 1987 eller 88 gav
en kolossal opbakning til en fortsat
bevarelse af skolen. Antallet af stemmer for skolens bevarelse var vist mere
end 90%. Et meget lille elevtal lukkede
imidlertid skolen definitivt kort tid
efter.
Hermed var en skoleepoke på mere
end 250 år med folkeskoler på Jungshoved slut.
En aktiv gruppe borgere
på Jungshoved, en dynamisk skolechef og et
imødekommende byråd
i Præstø gjorde det
imidlertid muligt at drive Jungshoved
Skole videre. Nu som et aktivitetshus
under ledelse af en styregruppe bestående af repræsentanter fra de lokale
foreninger, der benytter skolen.
Bygningens udvendige vedligeholdelse
og driften betales af kommunen. Den
indvendige vedligeholdelse står skolens
brugere for. Indtægterne fra udlejning
til lejrskoler i sommertiden er det økonomiske fundament for denne vedligeholdelse.
Holger og jeg sluttede vores besøg af
på Jungshoved Skole i den østlige lærerbolig, der fra i år lejes ud som ferieovernatningssted.

Stevns.
Værkfører Laursen hos Ford i Præstø
spurgte en dag Holger, om han havde
lyst til en læreplads som mekaniker,
men Holger ville hellere hjem og køre
lillebil på Jungshoved. Sådan blev det
fra 1947 til 1963.

Jungshoved Skoles sidste år
som skole
Skolen fungerede som hovedskole/
centralskole indtil kommunesammenlægningen med Præstø Kommune i
1966. Herefter forblev den forskole
indtil 1989.
Et år eller to år inden lukningen havde
et flertal i Præstø Byråd vedtaget at
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Gennem lejlighedens dør er der et fint
kik ud over JIF´s stadion. Stadion,
siger Holger, kommer jo af stadie*.
Man kan læse om det i Lukasevangeliet
kap. 24 vers 13-15, siger Holger. Her
står der:
Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger
tres stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus; v14 de talte med
hinanden om alt det, som var sket.
v15 Og det skete, mens de gik og
talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog
følge med dem.

Så fik vi også det på plads.
* (Et længdemål brugt i oldtiden, svarende til 600 græske fod oprindelig
løbebanens længde på et græsk stadion
– i Olympia: 192,3 m). Kilde: Den danske Ordbog
Knud Jacobsen, Stenstrup
Artiklen er blevet til med oplysninger
fra: Vordingborg kommune, Næstved
Museum og Lokalhistorisk arkiv i
Præstø. Særlig tak til Holger Andersen,
Bønsvig, museumsdirektør Palle Birk
Hansen, Næstved og Erland Larsen,
Præstø
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JIF's historie 1990-92
Bestyrelsesmøde 12.3.90. Svømning:
Stor tilmelding, søger kommunen om
en ekstra time kl. 20-21 på Tokai, nu 60
medlemmer. Fastelavn: 40 børn og 32
voksne. Alle aktiviteter i skolen stopper
1.4.90. Tommy har snakket med kommunen om at dreje den nye fodboldbane, men det er skippet pga. det nye
byggeri. Der bliver søgt om et nyt
hegn.
Bestyrelsesmøde 9.5.90. Kloakering er
færdig, kulturelt udvalg betaler 30.000
kr. Solveig Christensen går ud af bestyrelsen fra 1.6., idet hun flytter, Mogens
Prip indtræder i stedet. Skolen kan lejes
ud til skoler/fritidsklubber om foråret.
Bestyrelsesmøde 6.6.90. Peter Jensen
refererede fra genbrugsmøde, kommunen betaler 1,05 kr. pr. sæk vi uddeler
til aviser og flasker. Klubhuset er blevet
malet.

Bestyrelsesmøde 19.9.90. Årets JIF'er:
Henning Sofus Hansen. Årets idrætsudøver: Niklas Nielsen.
Bestyrelsesmøde 31.10.90. Ønske om
skilte med "Hundelorte forbudt". Hanne og Mogens har været på svømmekursus 2. Begge har taget diplom.
Tommy refererede fra møde på restaurant "Gertrud" i Præstø, angående festuge i Præstø. JIF og AUIF ønskede
ikke at medvirke. Kenneth Basland har
været på talentskole i oktober. Ingen
interesse for familieidræt ved første
samling, der forsøges en gang mere. Vi
behøver en diskussion om principper
angående tilskud til aktiviteter, idet
økonomien ikke ser for godt ud.
Bestyrelsesmøde 10.1.91. Svømning:
Eksisterende aftale med kommunen
løber sæsonen ud (til sommer). Holdene fuldt besat. Svømmeudvalget har

Jif Seniorhold 9. august 1990. Træner Benni Jørgensen. Billede lånt af Mona Nielsen
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Peter arbejder
videre
ang.
momsfritagelse.
Bestyrelsesmøde 28.5.91.
Poul-Henning
har aftalt med
oldboysholdet
at luge roer,
JIF Puslingehold 91-92. Trænere Mette Madsen og Janni Larsen. Billede lånt af Lise må han låne
Jacobsen
klubhuset 8.6.
til middag/
været til møde hos kommunen for at oldboys-aften? OK, lukket fest.
fastlægge retningslinier/regler. Det bliBestyrelsesmøde 3.10.91. Årets JIF'er:
ver en ”smule” dyrere næste år at leje
Claus Geertsen. Årets idrætsudøver:
svømmehallen. Det er tilladt at være 94
Britt.
i vandet ad gangen, men alle klubber er
enige om at max. 40 er forsvarligt. Pro- Bestyrelsesmøde 26.11.91. Fodboldafblemet med basinvagter er stadig åbent slutning: Alt gik fint, kun oprydningen
gik i fisk – kun Lise og Peter deltog –
men skal afklares inden næste sæson.
hvor var resten af bestyrelsen??? Der er
Ekstraordinær generalforsamling 26.2.
øvet hærværk – ja I hørte rigtigt – hær91. Valg: Jette Madsen, Niels Holger
værk på Prebens bil. Skal vi nu have
Wermuth. Helge Holm ønskede ikke
Vesterbro-tilstande her? Peter taler om
genvalg som revisor, nyvalgt Erland
et evt. klubblad med alle foreninger på
Larsen.
Jungshoved. Peter har købt edb-anlæg,
Bestyrelsesmøde 30.4.91. Åbent hus på men mangler printer. Vi vedtager at
skolen kl. 11-15. Vi mødes fredag aften købe en printer, der afskrives med 500
kl. 16.00 for at "pynte" gymnastiksalen kr. pr. år. Medlemmer i 1991: 288 cpr.
op med diverse sportsrekvisitter. Jane nr. – 405 aktivitetsmedlemmer.
spørger Intersport hvad vi evt. kan låne
Bestyrelsesmøde 15.1.92. Vi undersø– vi påtænker at lave et mini-motionsger muligheden for at sætte HFI-relæ
center m/grøn sundhedsbar. Vi har
op på vores lysanlæg. Vi har besluttet at
haft problemer ang. lukning af Tokai –
deltage i DBU's indsamling af brugt
det er nu klaret – Tokai lukker efter os
fodboldudstyr m.m. til de baltiske lankl. 20.30. Hanne og Mogens venter til
de.
Tokais personale kommer. Peter klager
– vi mangler penge (rykkere er sendt Generalforsamling 29.1.92. Fremmødud og blevet positivt modtaget, penge- te: 21. Lise Jacobsen bød velkommen
ne vælter ind). Solvarmen er sat i bero. og gennemgik året, bl.a.: I forhold til
45

ny koster ca. 11.000 kr.
(Jysk Telefon skal have
4.700 kr. – vi venter til
senere).
Bestyrelsesmøde 11. 8.
1992. Sommerstævne:
Vi laver en ”huskebog”
således at vi altid ved
hvor meget vi skal købe
af dit og dat. Vi prøver
at sælge passive medlemskort med lodtrækning 1.12.1992. Præmie:
Fastelavn i klubhuset 1992. Billede lånt af Lise Jacobsen
1. 1 and + 1 fl. rødvin.
2. ½ fl. snaps. 3. Chokolade m.v. Der
1990 fik vi i 1991 fire nye aktivitetstil- vil være en konkurrence om hvem der
bud: Pigefodbold, mini-volleyball, gym- sælger flest medlemskort. Lise laver
nastik for voksne og billard. Svømning ruter således at ingen bliver besøgt to
er en succes der er kommet for at blive gange. Vinderen får et gavekort (100,– vi har konstant tre hold med i alt ca. kr.).
90 svømmere – i perioder endda helt
Bestyrelsesmøde 22.9.92. Årets JIF'er;
op til 100. Det er sjovt at tænke på at vi
Niklas Nielsen. Årets idrætsudøver: Kaj
med megen spænding og mod lejede
Hansen. Serie 6 holder oprykningsfest
svømmehallen til bare et hold med
3.10.92.
min. 12 svømmere for to år siden –
Erling Larsen
usikre på om vi nu kunne fylde holdet
op.
Bestyrelsesmøde
17.3.92. Hvis vi
fortsat skal låne
billardbordet, skal
der laves en plade,
der lægges på, når
der ikke spilles. Max
Olsen vil gerne lave
en plade. Brev fra
KTAS – mønttelefonen virker ikke
efter 31.12.92 grunde nye 1-kroner, en
Sommerstævne 1992. Billede lånt af Lise Jacobsen
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Fiskeri fra Stavreby Havn
Sortmundet kutling
2008, men siden
er det gået stærkt.
Fra 2009 til 2010
er der sket en
massiv vækst i
områderne omkring Falster og
Sydsjælland. Især
Guldborgsund er
hårdt ramt. Her
har man ikke set
en reje siden kutlingen kom til, og
en fisker melder om en dagsfangst på
1000 kg af sortmundet kutling. Man
regner med at der om 10 år vil være
kutlinger i store dele af de danske farvande. Fisken lever i alle former for
brakvand (fx Østersøen), åer og søer. I
åerne vil den sandsynligvis tage for sig
af ørredynglen. Formeringen foregår
ved at de bygger en rede, som æggene
hæftes på, og hannen forsvarer så området. Flere hunner kan gyde æg hos
den samme han, og det sker fra maj til
september. Hunnerne bliver kønsmodne efter to-tre år, og hannerne efter et
år. Hunnerne bliver tre-fire år gamle,
og hannerne fire-fem. Fisken kan tåle
temperaturer fra -1 til 30 grader C.

Foto fra Wikipedia

Som efterhånden alle fritidsfiskere ved,
er der kommet en fremmed fisk ind i
de danske farvande, nemlig den sortmundede kutling. Fisken er nu blevet
fanget i Stavreby Fjord her i år, men
der er heldigvis kun fanget tre-fire stykker. De er fanget i åleruser, og de kendes fra vores almindelige kutlinger ved
at hannerne er helt sorte i yngletiden,
og ellers har de sort gab. Fisken er normalt 10-20 cm lang, men kan blive 25
cm. Sidste nyt: Der er nu masser af
kutlinger i ruserne ved Degneholmen
og ud mod Sandet!
Fisken er uønsket, fordi den gyder op
til seks gange pr. sæson, og dens føde
er muslinger, rejer og alle former for
småfisk, ja kort sagt alle de fødeemner
som vore ål, skrubber, ørreder, gedder,
aborrer osv. spiser. Kutlingen er kommet hertil fra Sortehavet og det Kaspiske Hav, sandsynligvis med ballastvand
i skibe. Herhjemme blev den første
gang fanget i nærheden af Bornholm i

Hvad kan vi gøre?

If you can’t beat them – eat them!
Sidste nyt er at fiskerne søger om politisk og økonomisk hjælp til at komme i
kontakt med nye markeder i fx Kina
for salg af kutlingerne. Lokale fiskere
kan godt sælge dem, men det er til en
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pris på 2 kr. pr. kg, og den skal i hvert
fald op på 8 kr., før det kan betale sig.
Fisken smager ellers udmærket, og der
er masser af opskrifter på nettet. Kan
fx tilberedes som sild.
I Stavreby Fjord er der fanget utrolig
mange små gedder i ruserne her i foråret, så måske kan denne rovfisk holde
en evt. kutling invasion nede?
Undertegnede vil så lige gøre status
over den forgangne fiskesæson.

tidligt. I år var der rigeligt med fisk til
vores behov. Seks store havørreder
(hver på ca. 3-4 kg) og masser af gedder og aborrer. En nats fiskeri gav tit 56 aborrer og et par gedder. Gedderne
var på ca. 3 kg i snit og aborrerne på ca.
1,0-2,0 kg. Fangsten tager jeg gerne
hjem med det samme (lader ikke fiskene gå i dammen for længe). Hjemme
har jeg et grovkøkken hvor jeg renser
og fileterer fisken. Aborrer er nemmere
at filetere end gedder, og de mange
benfri fileter fryser jeg ned i poser, så
der er til et aftensmåltid. Som jeg siger:
Hvis krisen kradser for meget, så kan
Henny (min hustru) og jeg jo leve af
fjordens fisk og kartoflerne fra haven.
Inden jeg glemmer det, kan jeg lige
nævne at jeg sidste år fangede en 6 kg
multe ude ved ”Nakken”. Der er ikke
fanget multer i området tidligere, men
her i efteråret har ”fisker Gunnar” fanget 2 stk. ude ved Bøgestrømmen. Det
er en super spisefisk, og den er speciel i
og med at den er vegetar og lever af
planter. Når man åbner bugen, ser dens
indvolde helt anderledes ud end på
andre fisk.
Som garnfisker har jeg lært at der gælder helt andre regler end der gør for
stangfiskere. Når man bliver spurgt om
hvor man sætter sine garn, ja så skal
man svare: ”Ude i vandet”. Som stangfisker fortæller man derimod vidt og
bredt om præcis hvor man har fanget
sine fisk.
Vi har i øvrigt fået konkurrenter på
fiskepladserne. En dag da Gunnar røgtede garn, kom der pludselig en kæmpe
havørn som slog kløerne i garnet og

Men først lidt historik:
Jeg er egentlig nybegynder inden for
fiskeri med garn og ruser. Oprindelig
startede jeg som stangfisker i moser på
Midtsjælland efter gedder og aborre. Så
blev det fiskeri i sø og å (Susåen) efter
gedder, aborrer, rimter og bækørreder.
Dernæst blev det fiskeri i Øresund efter
sild, torsk, skrubber, rødspætter, makrel
og hornfisk (min kollega havde en stor
båd liggende i Nivå). Så har jeg dyrket
wadefiskeri fra de fleste kyster i landet.
I øvrigt har jeg fisket i alle de nordiske
lande, også nord for polarcirklen. På
længere udenlandsrejser har jeg fisket
på Island og i Canada. Sidstnævnte gav
en laks på 30 pund.
Forårsfiskeriet fra Stavreby Havn startede med at båden, som er en Kegnæs
470 HE med dobbelt dam og 30hk
Yamaha påhængsmotor, blev søsat fra
bådtraileren, som havde stået opmagasineret i haven vinteren over. Inden da
havde båden fået den sædvanlige gang
bundmaling og voksbehandling.
Jeg startede med at sætte ørredgarn.
Man sætter garnet sidst på eftermiddagen og røgter igen næste morgen –
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trak det op af vandet få meter fra båden.
Mere bekymrende er det at sælerne nu
optræder i meget stort antal, og at de
ødelægger masser af ruser. De er observeret inde i fjorden lige uden for havnen.
Fiskeri med ruser efter ål starter i det
tidlige forår. De første uger er der hård
kamp om pladserne. Fiskeriet er tit
bedst i starten, og første periode går
kun til 10. maj. Den starter så igen 1.
august. Man må fiske med seks redskaber (12 ruser). Mht. garn må man fiske
med max. 135 m (3 stk. a 45 m). Havørred er fredet 16. nov-15. Jan.

Den årlige hornfisketur var jeg desværre ikke med på, men i stedet for at sejle
helt om til Feddet kan man bare fange
dem lige ude i fjorden ved Bøgestrømmen.
Ålefiskeriet har været ok efter 1. aug.,
men her på det sidste har det været
elendigt. Jeg har røget 45 ål, men har
givet lidt rigeligt til venner og bekendte,
så jeg kunne godt tænke mig lidt flere,
så vi har lidt til julen. Henny og jeg
spiser meget gerne røget ål med røræg
om morgenen.
Det var lidt om fiskeri fra Stavreby
Havn – Danmarks mindste fiskerihavn!
Karsten Elm, Stavreby Strandvej 39

Om læsegrupper på Jungshoved
I Carl Olsens skrivelser om livet på
Jungshoved fortæller han om to skolelærere i Roneklint, der tilsammen fungerede i næsten 100 år. Lærer Petersen
kom til skolen i 1827 og fungerede
indtil 1872. Han begyndte allerede i
1827 med at starte en læsekreds på hele
Jungshoved ved at få folk til at købe én
bog hver om året. De indkøbte bøger
skulle så gå på omgang i alle de hjem
hvor der var interesserede læsere. Med
mellemrum samledes man så på Roneklint Skole eller privat for at tale sammen om bøgerne. Nysø Gods gav også
med tiden bøger til hans læsekreds.
Specielt baronesse Astrid Stampe gav i
1860erne børnebogssamlinger og sangbøger til de fire skoler i Stenstrup, Roneklint, Stavreby og Jørgen Degns lille
friskole i Bønsvig.

Da lærer Petersen gik af i 1872, kom
lærer Andersen til. Han fortsatte med
læsekredsen med stor energi. Siden
blev centralskolen i Jungshoved By
bygget i 1923, og læsekredsens og Astrid Stampes bøger blev flyttet til et
lokale på skolen. Her samledes man så
fremover for at drøfte bøgerne. Selve
bogsamlingen blev til stadighed suppleret af folkene fra læsekredsen, og det
blev grundstammen i ”Sognebogssamlingen”. Da havde Jungshoveds læsekreds fungeret i næsten 96 år, fra 1827
til 1923. Den var da den længst levende
læsekreds man kendte til i landet.
Læselysten findes stadig på Jungshoved. I 2009 blev der i Stavreby oprettet
to læsegrupper, idet det lykkedes at
samle ca. 20 læselystne beboere. Man
mødes ca. hver måned på skift hos
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hinanden for at drøfte den læste bogs
indhold og vælger så en ny bog til næste læsemøde. Bøgerne skaffes hjem fra
Præstø Bibliotek til alle. Møderne star-

ter altid med kaffe og dejlig hjemmebag.
Anne Okholm, Stavreby

Mandag 12. november afholdt

grønlandsk, dansk og en enkelt gang på
swahili, så hele gymnastiksalen blev
fyldt af toner og bragte tilhørerne i en
stemning af fryd og fred.
Lise Jacobsen

”Syng-sammen-aften” i skolen
13. november var den første og for-

sangaften.
Stor tak til Mogens Jacobsen for en
dejlig aften.
Lise Jacobsen

foreningen Norden sin årlige skumringsaften på Jungshoved Skole. Eli
Frandsen, Smidstrup har sendt bladet
dette fine billede fra foredraget om
grønlandske skikke, juletraditioner,
mad og drikke, den grønlandske nationaldragt o. m. a.
Foredragsholder var: Jens Anton Nielsen og hans grønlandskfødte hustru,
Judithe.
På billedet viser Judithe Nielsen sin
flotte nationaldragt frem for de beundrende tilskuere. Judithe er medlem af
det grønlandske kor og sang for os, så
englene sang med.
Det var en stor oplevelse at se den lille
dame i sin fine dragt stå og synge på

håbentlig ikke den sidste af slagsen.
Det var en fornøjelse at synge sammen
med Mogens ved klaveret, hans dygtighed og glæde ved musik og sang smittede meget hurtigt til alle fremmødte.
Det var hyggeligt at sidde i stuen på
første sal og synge nye og kendte sange. I pausen var der kaffe og kage og
snak. Vi håber at kunne lave en sangaften igen med plads til mange flere.
Husk hver fugl synger med sit næb, –
har du glæde ved at synge, så kom op
på første sal, næste gang vi inviterer til
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”Ud vil jeg! Ud!” (12)

Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne natur:

En hund efter at gå tur

gange møder vi hunde og søde
mennesker. Mens jeg bader og
snuser, kan mine mennesker
kikke efter flotte sten og måske
finde en lille klump rav.
Som de fleste ved, bliver der
smidt mange dåser og flasker i
naturen. Dem samler mine mennesker op. Hvis jeg ikke har
travlt med min musesøgning
eller andre ting, kan jeg godt
bære dem lidt af vejen hjem. De
skal bare væk, så jeg ikke skærer
mine poter næste gang jeg kommer
forbi.
Hilsen fra Albert
Af racen Menneskets Bedste Ven
Birgit Brønnum, Smidstrup

Jeg er forholdsvis ny beboer på Jungshoved. Har kun boet her fra juli 2011.
Jeg fandt hurtigt ud af at her er fred og
ro, højt til loftet og en rigtig god natur.
Det er på Hovmarken jeg færdes mest,
og der er rigtig meget at se på. Dyr,
blomster, fasaner og andre fugle.
Jeg er meget jagtinteresseret, så
efter at have boet her et års tid
var jeg parat til at udvide mine
jagtmarker, men der er andre
der har jagtretten, så mine
mennesker har sat et hegn op,
så jeg kan se hvor grænsen går.
Nå, men min egen have og
grøftekanterne er også fine.
Nogle gange prøver jeg at grave en mus op, men det lykkes
ikke så tit. De er små og meget
hurtige.
Min bedste tur går til Maderne,
hvor naturen også er fin. Nogle
gange er vi der helt alene, andre
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Torsdag
Lør.-søn.
Søndag
Mandag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Mandag
Onsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
Søndag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Torsdag
Mandag

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

29. nov.
1.-2. dec.
2. dec.
3. dec.
4. dec.
9. dec.
11. dec.
12. dec.
7. jan.
16. jan.
22. jan.
24. jan.
31. Jan.
4. feb.
5. feb.
10. feb.
20. feb.
21. feb.
22. feb.
28. feb.
4. mar.

JUNGSHOVEDKALENDER
Kl. 17.30-19.00. Spiseklub. Jungshoved Skole
Kl. 10.00-15.00. Julemarked. Jungshoved Skole
Kl. 11.00-17.00. Jul i Stavreby
KL. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset
Kl. 15.00. Julehygge i præstegården
Kl. 16.00-19.00. Juletræsfest. Forsamlingshuset
Kl. 12.30. Pensionistforeningens julefrokost. Forsamlingshuset
Kl. 19.00. De ni læsninger med Horbelev koret. Allerslev Kirke
KL. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset
Kl. 19.30. Studiekreds. Allerslev Præstegård
Kl. 19.00 Kulturaften med Henrik Hagemann. Jungshoved Skole
Kl. 17.30-19.00. Spiseklub. Jungshoved Skole
Kl. 19.00-ca. 21.00. Foredrag ”Recepten på et lykkeligt liv”. Jungshoved Skole
KL. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset
Kl. 12.30. Pensionistforeningens fastelavnsfest. Jungshoved Skole
Kl. 13.00. JIF’s fastelavnsfest. Jungshoved Skole
Kl. 19.30. Studiekreds. Allerslev Præstegård
Kl. 19.00. JIF’s generalforsamling. JIF’s klubhus
Kl. 19.00. Strandjagtforeningsns generalforsamling. Jungshoved Skole
Kl. 17.30-19.00. Spiseklub. Jungshoved Skole
KL. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset

2. dec.
9. dec.
16. dec.
23. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
30. dec.
1. dec.
6. jan.
13. jan.
20. jan.
27.jan.
31. jan.
3. feb.
10. feb.
17. feb.
24. feb.
3. mar.
10. mar.

GUDSTJENESTER
Jungshoved
Allerslev
10.30
14.00 Skrift om Allerslev Kirke
10.30
Ingen
Ingen
9.00 Jesper Blomgren
Ingen
10.30
14.30
16.00
11.30
10.00
9.00 Karin Andersen
Ingen
Ingen
10.30
Ingen
11.30
10.30
9.00 Morgenmad kl. 8.15
9.00
10.30
10.30
Ingen
10.30
Ingen
19.00
9.00 Morgenmad kl. 8.15
10.30
10.30
Ingen
Ingen
9.00 Karin Andersen
Ingen
10.30
10.30
9.00
9.00
10.30
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