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torstationer, projekt ”blomsternes
halvø” m.m. Der sker virkelig noget!
Som noget nyt bliver der i det nye år
arrangeret traveture ad de ruter, som
stiudvalget har udarbejdet.
Julen nærmer sig, og snart er året gået.
Vintersæsonens mange aktiviteter er i
fuld gang. Julemarked, juletræsfest og
julehygge i præstegården er bare nogle
af de gode traditioner. I år bydes der
også på gløgg og æbleskiver i den gamle præstegård i Stavreby. Og så er der
som sædvanlig en række fine arrangementer i skolen, i kirken og i præstegården.
Alt dette og meget mere kan du læse
om i bladet. Vi takker for alle de mange
gode bidrag.
Og nu vi er ved julen. Hvis nogen
mangler en god julegaveide, kunne
man jo overveje et årsabonnement på
bladet JUNGSHOVED. Næste år vil
prisen (bl.a. på grund af stigende porto
fra 1. januar 2014) være 150 kr.

Kære læser,

JUNGSHOVED – et sving ud i naturen!
Det er overskriften for de aktiviteter,
der i øjeblikket er i fuld gang for at
bringe Jungshoveds herligheder ud til
et større publikum (se bagest i bladet).
Som led heri har repræsentanter for
lokalrådet, skolen og bladet deltaget i
en konference om cykelturisme på
Østsjælland, primært på KøbenhavnBerlin-ruten. Som nævnt i sidste nummer af bladet, er der allerede lavet en
”sløjfe” til ruten rundt på Jungshoved,
og det gælder nu om at få lokket cykelturisterne (og andre) til halvøen. Læs
mere om hvordan – og om hvordan du
evt. selv kan bidrage.
Det kunne lige så vel være overskriften
for alle os, der bor og færdes i vores
fantastiske natur. For vi skal jo bare
træde ud ad døren for at benytte os af
mulighederne: en tur på stranden for at
kigge efter rav, et smut ned på Stavreby
havn for at se, hvad der er gang i. Vi
kan også alle nyde godt af de mange
tiltag, som lokalrådet har gang i, fx
istandsættelse af gadekær, istandsættelse
og udnyttelse af de gamle transforma-

Herfra ønsker vi alle en rigtig glædelig jul
og et godt nytår!
Redaktionen
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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
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www.jungshoved.net
E-mail: sys_keller@mail.dk
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Mandag 28. oktober havde DMI varslet storm over Danmark. Stormen ramte Jungshoved ved 15-tiden og med
vindstød på op til 40 m/sek. fik den
væltet mange træer og revet tagplader
af. Heldigvis var stormen kortvarig,
men med vindstød på 53,5 m/sek. i
Kegnæs på Als var det den kraftigste
storm, DMI hidtil havde målt i Danmark. Billedet viser et væltet kastanjetræ på Stavreby Strandvej.

får Erik en Rød Aalborg af Holger i
fødselsdagsgave, og i efteråret får Holger en Rød Aalborg af Erik i fødselsdagsgave. Sådan har det været siden
2004. Det bedste er, at det er den samme flaske snaps, der bliver givet som
gave .

***
I dette nummer kan man læse, at både
Jungshoved Kro og Jungshoved Præstegård har haft en god sommer med
mange gæster. Jungshoved Skole melder også om godt besøg. I den gamle
lærerbolig har man i 2013 haft 38 gæster, og i selve skolen har man haft 410
gæster.
***
De fleste kender nok til, hvor svært det
kan være lige at finde på en fødselsdagsgave, når fødselaren ikke har nogle
ønsker. Det problem har Holger Andersen og Erik Nielsen ikke. I foråret

***
En dag i september mødte jeg dette
sære syn med tre køretøjer på Smidstrupvej. Man fortalte mig, at det var
Miljøstyrelsen, som var i gang med lave
4

højdemålinger på Jungshoved! Jeg kom
til at tænke på Grundtvigs sang fra
1820, mens jeg cyklede forbi:
Langt højere bjerge, så vide på jord
man har, end hvor bjerg kun er bakke.
Men gerne med slette og grønhøj i
Nord
vi danemænd tage til takke.
Vi er ikke skabte til højhed og blæst,
ved jorden at blive, det tjener os
bedst

og medbragte et gavekort til foreningen.
***
Fra Nina Balslev, Duevangen har vi
modtaget:
En ny lokal netavis er startet op på
hjemmesiden www.vordingborg.in.
Redaktøren Anders K. Munch er interesseret i at give et levende og varieret
indtryk af stort og småt i Vordingborg
Kommune. Derfor opfordres Jungshoved-bladets læsere til at bidrage med
både dagligdags oplevelser samt informationer om mærkedage m.m. Hvis du
vil være en del af det aktive liv i kommunen, så fat kameraet samt din computers skriveprogram og fortæl om,
hvad der sker i kommunen. Det gælder
både jubilæer, runde fødselsdage, diverse events, noget fra børnehaven – skolen osv. Du behøver at ikke være nogen stor skribent. Et foto og nogle
bemærkninger omkring tid og sted er
fint. Materiale sendes frem til Anders
på red@vordingborg.in
***
På turen 14. oktober med Holger Andersen og Erik Nielsen skulle vi på et
tidspunkt holde en pause og nyde den

***
Lodshuset i Bønsvig Hovedskov har
fået nyt tag og ny skorsten. Det lille hus
med historien om fordums lodsvæsen
er hermed bevaret i mange år endnu.
***
Den årlige Røde Kors-indsamling gav
igen i år et flot resultat på Jungshoved.
Godt 9000 kr. blev der lagt i indsamlingsbøsserne.
***
Jungshoved Pensionistforening kunne
27. september fejre sit 60-års jubilæum.
Bladet Jungshoved deltog i den fine
reception i Jungshoved Forsamlingshus
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smukke natur. Vi blev enige om at køre
til Batterierne ved Roneklint. Her er det
nemt at parkere, og udsigten er fin.
Denne dag var det nu ikke så let at
finde en p-plads, og udsigten mod Fedet var mere eller mindre dækket af 29
biler, men der var helt mennesketomt –
også på stranden til højre og også til
venstre. Hvad mon der foregik ?
***
Ved kommunevalget 19. november
2013 fordelte stemmerne på Jungshoved sig sådan (tallene i parentes er ændringer i forhold til sidste kommunevalg): A 129 (+2), B 18 (+1), C14 (-23),
F 30 (-76), G 1 (+1), I 18 (+18),
O 80 (+16), V 134 (+41), Ø 65 (+43),
Å 18 (+18)
Blanke stemmer 20 (+15) og ugyldige
stemmer 0 (-1 ).
Der blev afgivet 527(472) stemmer af
677(632) stemmeberettigede.

Stemmeprocenten var 77,84% (74,7% )
Kilde: www. kmdvalg.dk
***
Flere har fortalt mig, at bronzealderhøjen, Mislehøj, har strakt sig over et
meget større område, end den gør nu.
Ja, helt ud over det sted hvor vejen går
i dag. Det kan man jo godt fornemme,
når man ser den her fra syd .
Knud Jacobsen

JUNGSHOVEDVISEN
I forrige nummer af bladet bragte vi
visen, Jungshoveds Pris. Vi efterlyste
forfatteren til denne vise. Fra forskellige sider har vi fået at vide, at det må
være Emmy Sørensen, Stenstrup
(Jungshovedvej 32), der har skrevet
denne vise. Emmy var kendt som en
habil sangskriver. Hun tog også ud og
underholdt til private fester sammen
med datteren, Gertrud. Emmy sang, og

Gertrud spillede hertil på harmonika.
Jungshoveds Pris er formentlig skrevet
omkring 1930.
Visen, vi bringer i dette nummer, er
den kendte Jungshovedvise. Den er
skrevet af Ernst Hansen, som boede på
Ambæk Mark (nr. 11) fra o. 1940-o.
1960. Hvis nogen af læserne ved, hvornår visen er skrevet, vil vi være glade
for at høre det.
6

Mel. Der er et land…
Du skønne ø, som hviler i den blanke vove,
hvor plagen græsser ved den åbne strand,
og med en krans af sommergrønne bøgeskove,
som bryder vinden for dit åbne land,
du hæver dig med dal og bakker fagre,
med lyng og krat og blomstervang,
med grønne enge og med gyldne agre,
og lærken synger højt for dig sin sang –
Jungshoved.
Her lå i længst forsvundne fordums dage
en herreborg som var vor grænsevagt,
og folket frygted når de tapre gønger drage
med høvdingen mod Svenskens plyndringsjagt,
her taler slotsruinens dybe grave
om hårde tider for vor ø,
her synger droslen højt i skov og have,
din skønhed og dit folk skal ej uddø –
Jungshoved.
Her kurrer duen sødt i skovens kæmpegraner,
og mågen svæver over land og by,
her spejler sig en flok af silkehvide svaner
i Norets dybe blå, bag kirkens ly,
ved solnedgang når Bøgestrømmen sukke
og hvisker ømt dit skønne navn,
mens hele verden brænder om din vugge,
du hviler dig i Østersøens favn –
Jungshoved.
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Planter på Jungshoved (21)
Benved

Benved i Bønsvighoved Skov november 2012. Foto: Gunvor Asbjerg

November og december måned kan
være meget grå og triste. Der er ikke
meget lys, det er tit regnfuldt, og træer
og buske har mistet deres pragt. Og
dog – pludselig opdager man noget
lyserødt lyse op i skovlysningen eller i
det levende hegn. Det er Benved, Eunonymus europaeus, der stadig har sine frugter på grenene. Frugterne er meget
karakteristiske med 4-rummede, lyserøde kapsler. Når kapslerne åbner sig, kan
man se de orange frøkapper, der omslutter det hvide frø.
Frugterne er et eksempel på, at naturen
kan sammensætte farver, der ikke

umiddelbart er en oplagt farvekombination, i hvert fald ikke for undertegnede. Benved er en stor busk, men kan
under de rette betingelser blive til et lille
træ. Den ynder at gro i lerjord og gerne
kalkholdig lerjord. Den udvikler sig
bedst i fuld sol, men kan tåle en del
skygge. De unge skud er grønne og
trinde, mens de ældre dele af skuddet
har 4 langsgående korklister, der med
tiden giver grenen et buttet firkantet
tværsnit.
Bladene, der er elliptiske, savtakkede og
grønne, bliver i efteråret smukt gule og
røde. Hele busken er med frugter og
8

insektgift og blive brugt som møl- og
lusegift flere steder.
Man lægger oftest mærke til Benved i
efterår og tidlig vinter, når den står med
sine frugter. I sommerhalvåret kan man
også blive opmærksom på busken,
men af en ganske anden årsag. Busken
kan nemlig blive udsat for ganske kraftige angreb af spindemøl, hvis larver
kaldes for snareorme. Larverne lever i
et fællesspind, hvor de ved forstyrrelse
bevæger sig samlet i ryk – et godt forsvar mod fjender. Busken kan blive
fuldstændig indhyllet i larvernes spind,
og larverne kan afløve busken helt.
Busken dør ikke af angrebet, men den
bliver svækket, da det kræver ekstra
energi at sætte nye blade.
Gren med begyndende korklister. Foto: Gunvor
Asbjerg

blade et ”farveorgie” i oktober måned.
Det er på grund af de smukke efterårsfarver, at Benved har været og er en
yndet busk i mange haver.
Benved har fået sit navn efter det
”benhårde”, hvide ved, der har været
brugt (og måske stadig bliver brugt) til
drejer- og træskærerarbejder. Hele
planten og især frugterne er meget giftige. Det er ofte børn, der bliver forgiftet, da de bliver fristet af de farvestrålende frugter, og de tåler kun meget få
frugter. Det siges, at voksne dør efter
indtag af 36 frugter. Der er også historier om, at trædrejere er blevet syge af
at indånde støvet fra Benved. Pulver af
tørrede frugter skulle være en effektiv

Frugter og efterårsløv. Foto: Gunvor Asbjerg
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Benved er en såkaldt mellemvært for
bedebladlus. Dvs. at bedebladlusene
overvintrer på Benved, men uden at
gøre skade på den. Herfra breder den
sig til sine foderplanter, fx bederoer,

om foråret. Af den grund har man tidligere frarådet at plante Benved i markskel.
Gunvor Asbjerg, Bønsvig

De lyserøde frøkapsler og de orange frøkapper. Foto: Gunvor Asbjerg

Man kan fortsat abonnere på bladet
JUNGSHOVED. Det koster 150 kr.
for fire numre i 2014. Bladene vil blive
tilsendt med posten. Er du interesseret
i at abonnere på bladet, skal du blot
henvende dig til redaktionen.
Kender du én, som vil blive glad for at
få et abonnement på bladet JUNGSHOVED – en datter, en søn, en tante,
en onkel, … en gammel skolekammerat, én som vil have fornøjelse af at
følge med i, hvad der sker på Jungshoved? Det var måske en julegaveidé?
10

”Ud vil jeg! Ud!” (16)
Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne natur

Om at samle rav

Ravsmykke, som Niels Holger for ca. 20 år siden har slebet, poleret og monteret – og foræret Birgitte (gift
med Ernst, red.)

En tur til Bønsvig Strand for at kigge
efter rav. Vi kører søndag formiddag,
tidligt forår. Til Bønsvig, ned til Skovhanses Hus og videre til Lodshuset
nede ved stranden. Det har været nordøstlig vind og højvande et stykke tid.
Nu har vandet trukket sig tilbage, og
solen skinner. I solskin, når en klump
rav ligger og bevæger sig sammen med
muslinger og små vanddrukne træpinde, skinner den som guld.
Vi går til venstre og roder i muslinge-

bunker, der er skyllet op. Vi finder engang imellem en lille eller lidt større –
eller stor – ravklump. En stor ravklump kan være på størrelse med en
femkrone – meget sjældent større. Vi
har dog set dem på størrelse med en
barnehånd, men dem har vi ikke selv
fundet.
Vi bevæger os stille og roligt igennem
de opskyllede muslingebunker og undersøger dem grundigt. Og lige meget,
hvor meget vi finder, så ligger der også
11

Turen var jo ikke bare en ravsamlertur.
Vi oplevede andre spændende ting – vi
så samtidig en masse fuglevildt, sæler på
strandengene, rådyr, harer, fasaner og
en ræv. Desværre oplever vi også, at
der driver en masse skidt og møg ind
på stranden. Havet bliver stadig brugt
som losseplads.
En sådan søndags-formiddagstur kan
varmt anbefales. Vi har haft stor fornøjelse af det igennem tiden. Endnu en
frisk tur på Jungshoved.

Ernsts ravsamling

noget til de næste, der kommer. Det er
bedst at være de første for at finde ravklumper med lidt størrelse, men når du
kommer derned, er det hele næsten
altid gennemrodet. Der går andre end
os, men vi finder lidt alligevel.
Før i tiden blev strandengene afgræsset
af bøndernes ungkreaturer. Dengang
var det lettere at færdes der. Da vi når
Sandtofterne, vender vi om og går tilbage langs strandkanten og finder de
små stykker, der ligger i det lave vand.











Ravsamlere på Jungshoved:
Kurt Poulsen, Togeholt havde en bærepose fyldt med rav – ca. 5 kg.
Jim Hansen, Lillebror, har fundet ca.
3000+ stk.
Vi mener, at Axel Røpke, af alle, var
den flittigste ravsamler på Jungshoved.
Niels Holger Wermuth og Ernst Fido Jensen

FAKTABOKS:
Rav. Havets guld – Nordens guld
Forstenet harpiks fra tertiærtidens nåletræer. Gult eller rødbrunt.
Millioner af år gammelt.
Østersøen var engang nåleskov.
I rav findes (ofte) forsteninger af fortidsdyr, insekter.
Meget anvendt som smykkemateriale.
Efter en lang isvinter er der gode chancer for at finde rav. Isen
kradser i havbunden og frigør ravklumper.
I fortiden anvendt som betalingsmiddel (Ifølge Focus: Mineraler,
Bjergarter og Ædelsten II)
Hvis du vil slippe for gigt, skal du have en ravklump i lommen eller
et smykke (en halskæde) på dig (Ifølge Andreas fra Lyngen).
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Degneholmtur
Den 1. september er en dag, de fleste
jægere med længsel ser frem til. Her
starter jagttiden for en række vildtfugle
– gæs, ænder m.v. Traditionen tro samledes derfor medlemmer af Præstø og
Omegns Jagtforening på Stavreby
Havn om morgenen dagen før for at
klargøre alt til overnatningsturen til
Degneholm. Telte, gryder, proviant,
brænde og meget andet blev hurtigt og
med vanlig disciplin stuvet i bådene.
Efter den obligatoriske forfriskning
stævnene fem småbåde ud i rimeligt
godt vejr. Da losningen af alt grej på
Degneholm var klaret, blev fællesteltet
rejst – efter en del kamp med den tiltagende vind. Men belønningen kom:
flot organiseret og hyggelig frokost.
Degneholm er jo en fantastisk, lille

naturperle, som om eftermiddagen i
fulde drag blev nydt af alle deltagere.
Forberedelserne til morgendagens jagt
blev effektueret – lokkeænder og -gæs
placeret på strategisk vigtige steder. Og
så madlavning – bålet i gang. Resultatet:
superb middag med alt og mange gode
historier og snakke. Kl. 4.00 opkald og
en hurtig kop kaffe. Herefter alle i positioner i alt for ”flot” vejr. En del grågæs, gråænder, pibeænder (det var det,
der var) men de fleste træk langt uden
for skudhold.
Herefter samling og sammenpakning.
Afgang mod Stavreby Havn i frisk vind
– ankomst til forventet tid – med gode
fortællinger til alle fremmødte.
Lars
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Et sted på Jungshoved (11)
Halmhuset
Vi boede på Vesterbro og arbejdede i
København begge to. I weekenderne
brugte vi tiden i en lille kolonihave i
Vedbæk, som vi havde lejet af DSB.
Med grunden overtog vi en gammel,
smuk togvogn, som vi brugte som hus.
Det var glæden ved at være der i den
dejlige have med det store kirsebærtræ,
der fik os til at drømme om at komme
helt ud på landet! Vi søgte efter et sted i
et par år, og vi kom længere og længere
væk fra København i vores søgen. En
søndag var vi på Møn og kørte forbi
skiltet mod Jungshoved. Vi drejede ind
for at se området, og blev straks forelskede.
Vi standsede bilen lige nede på Dyremarken og stod og så ud over markerne og på forårsskoven. ”Her vil vi bo! ”
sagde vi til hinanden. To uger senere
var vi igen på Jungshoved, og denne
gang i Bønsvig, hvor en grund med et
helt forfaldent hus var til salg. Da vi så
haven i nr. 1, var vi ikke i tvivl, det var
kærlighed ved første blik!
Huset på grunden var et af de ældste i
Bønsvig, og selvom det havde stået

med at kæmpe hul i taget i ti år, ville vi
gerne bevare det. Men som vi gik i
gang med at arbejde med huset, viste
det sig, at der ikke var så meget tømmer tilbage, som kunne bruges, og
lofthøjden var meget lav. Efter flere
samtaler med arkitekt Flemming Abrahamsen besluttede vi at rive huset ned
og bygge et nyt. Den del af bindingsværket (nordsiden), som kunne bruges,
står nu i Roneklint hos Stefan, så det er
bevaret lokalt.
Allerede lang tid før vi kom til Bønsvig,
ønskede vi at leve et liv med bæredygtighed i nærhed til naturen. Og vi ønskede os at bygge et økologisk hus.
Frank gik på kursus hos Flemming
Abrahamsen fra Fornyet Energi og på
halmbyggekursus hos Steen Møller,
som dengang lige havde bygget hus
sammen med Daimi i en fjernsynsudsendelse. Vores lille hus er bygget på
samme måde som det hus fra fjernsynsudsendelsen.
Det lille hus, som var det første vi byggede, var tænkt som et ”prøvehus”,
hvor vi kunne prøve teknikker og kræfter af. Huset har et pælefundament,
som bærer lodrette, afbarkede granstammer og tagspær af rundtømmer
cedertræ. Det står på 1 m blåmuslingeskaller (et affaldsprodukt fra muslingeindustrien). Halmballerne, som er af
byghalm, ligger direkte oven på blåmuslingeskallerne. Ballerne er pudsede
med ler. Yderste lag er blandet med
hestemøg, de fine fibre og enzymer
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giver lervæggen en god og stærk overflade. Gulvet er lavet af stampet ler
med et lag søgræs som isolering under
gulvbrædderne, som er lavet af genbrugsbrædder. Alle vores vinduer er
også genbrug.
Eksperimentet med det lille hus gik
godt, så i 2002 gik vi videre med at
bygge det store hus! Samme principper, kun taget er anderledes. Træbrædderne udvendigt er af douglasgran malet med linolie og trætjære. Isoleringen
er søgræs. Vores store hus er varmet
op af en masseovn, som også er fuget
med ler. Det er lidt usædvanligt men
fungerer rigtig godt, ovnen brænder
helt rent, og varmer hele huset!
Inde i huset har vi en smuk rundtømmer konstruktion i rå, afbarkede stam-

mer af eg og douglasgran. Det ligner en
lille skov. Det er Stefan fra Roneklint,
der har hjulpet os med at samle den
smukke konstruktion, som er tappet
sammen.
Ninna har lavet tegninger til huset, hun
er uddannet arkitekt fra kunstakademiet. Det var tanken, at huset skulle ligne
sådan et hus, som kunne ligge i en
skovkant, og som kunne tale med naturen! Et venligt og lidt eventyrligt udseende. Et sted, hvor der bor rigtige
mennesker, som saver brænde og holder høns. Alle vores venner har været
her forbi, og de har alle sammen hjulpet os med at bygge. Vi har jo været i
gang i rigtig mange år, og efterhånden
er vores bedste venner rigtig godt inde
i halmhusbygning.
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enheder med planter, som gavner hinanden. Permakulturen er lidt af et studie, men en meget smuk tanke at der
skal være liv på alle niveauer. Og respekt for alle livstyper.
Inde i vores have står nu den gamle
togvogn fra 1868, og foran den har vi
en lille scene. På den har der efterhånden siddet en del storytellere og mange
musikere. I foråret 2014 vil vi åbne
haven op for gæster et par dage om
måneden. Så vil man kunne se halmhuset med egne øjne, og høre storytelling
og musik på togvognsscenen. Og helt
sikkert et par ord om permakultur og
økologi.
Halmhuset er hjem for Morgen og
Orlando på ni år, far Frank som er
lysmester, mor Ninna som er storyteller og arkitekt, 9 får, 2 shetlandsponyer,
7 kaniner, 3 katte, og lidt mange
høns.
Ninna Nygaard

Nu er det haven, vi er i gang med! Vi
håber på at kunne få lavet en selvforsynende have. Vi er i gang med at lave
en permakultur plan. Det betyder, at vi
vil forsøge at lave små, selvbærende
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Nyt fra Jungshoved Pensionistforening

Udsigt fra Bregninge Kirke

Pensionistforeningen havde en tur til
Sønderjylland i august. Vi sejlede TårsSpodsbjerg og nød morgenmaden om
bord. Turen gik til Bregninge Kirke,
hvor vi var flere, der gik op i tårnet –
en fantastisk udsigt, vi var 100 meter
over vandet. Resten af turen kunne vi
se, hvem der havde været oppe i tårnet,
de havde ømme lår, og kunne næsten
ikke gå op i bussen. 97 trin var der op,
og vi skulle jo også ned igen. Derefter
gik turen til Valdemar Slot, hvor vi fik
en guidet rundtur, med en rigtig god
guide. Vi sejlede Bøjden-Fynshav til
Als. Vi blev godt vugget, og der var
nogle, der ikke havde det så godt på
overfarten.

Vi boede i Sønderborg. Næste dag gik
turen til Danfoss Universe, en fantastisk oplevelse. Guiden fortalte om,
hvordan ideen var opstået. Det er en
legeplads for alle generationer, og vi
kunne godt havde brugt mere tid der –
den kan varmt anbefales. Vi var på
guidet rundtur i Gråsten Slotspark og
Kirke, en meget smuk kirke. Selvfølgelig et smut over grænsen, det kunne vi
ikke lade være med.
På hjemturen var vi et smut forbi Kolding Hus, og videre til Odense, hvor vi
spiste æggekage med toppen fyldt med
flæsk. Derefter var vi i "Den Fynske
Landsby". Så gik turen hjem, med masser af oplevelser i bagagen.
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I september havde foreningen 60-års jubilæum. Der
kom mange til vores reception
om formiddagen, og vi fik en
del vin, kaffe og pengegaver.
Det er vi glade for og siger TUSIND TAK til giverne! Det
sparer os for en del penge til
bankospillene, da gaverne bruges til gevinster. Om aftenen
havde vi festaften med ca. 100
deltagende gæster, det blev en
festlig aften med god mad og en
svingom. Bordene var rigtig
smukt pyntet af vores festkomite. STOR TAK TIL KIRSTEN, HANNE OG JETTE M. og TAK TIL SOFUS
for flagalléen op til forsamlingshuset.
Tirsdag 10. december holder
vi julehygge i forsamlingshuset,
hvor vi byder på julebuffet. Prisen er kr. 75,00, og vi vil gerne
have tilmeldinger så hurtigt som
muligt, tak.
Tirsdag 14. januar 2014 kommer der en sygeplejerske og
fortæller om øjensygdomme og
evt. hjælpemidler. Hun har lovet, at det ikke bliver kedeligt.
Det forgår på skolen kl.13.30.
Karen Carlsson

(Fotos fra jubilæumsfesten er stillet til
rådighed af Leif Larsen, Primulavej.)
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retningslinjer som alle andre steder i
samfundet. Lokalrådet tager skarpt
afstand fra selvtægt i forbindelse med
fjernelse af opslagstavlens opslag. Det
er alene lokalrådets bestyrelse, der må
fjerne andres opslag.

Murede transformatorstationer
Nu er de tre gamle transformatortårne reddet. Vi har gennem
kommunens LUP-pulje søgt penge til
restaurering, vi venter svar i slutningen
af året. Vi har også søgt SEAS NVE
om 10.000 kr. i sponsorstøtte. Det får
vi først svar på til marts. Vanen tro har
vi søgt Nordeafonden om penge, og
lokalafdelingen har anbefalet hovedafdelingen, at vi får 15.000 kr. Det håber
vi også, at de synes, er en god idé. Vi
modtager meget gerne sponsorpenge
til istandsættelsen. Man kan kontakte
Lis Pedersen (kasserer), som gerne
oplyser kontonummer m.m. Vi har fået
tilsagn fra pensionistforeningen om, at
nogle af medlemmerne er klar til at
lægge lidt arbejde i projektet. Tak for
det.

Grønne udvalg

I løbet af efteråret og vinteren kommer
kommunens folk rundt og sætter nogle
af vores gadekær i stand. Det bliver
specielt de gadekær, som lokale har vist
interesse for. De skulle gerne blive endnu bedre rekreative områder, end de er
i øjeblikket.

Lodshuset
er lejet ud til et nyt jagtkonsortium, der
har sat det fint i stand. Vi ønsker en lille
tavle, der fortæller historien om huset.
Vi kunne også godt tænke os et skilt,
hvorpå der henvises til huset i lighed
med det, der viser hen til Svend Gønges Hule.

Opslagstavler
Opslagstavlen i Bønsvig er under udarbejdelse, og det er rigtig dejligt. Vi glæder os, til den står klar.
I lokalrådets bestyrelse har vi haft en
generel drøftelse af brugen af opslagstavlerne: Opslagstavlerne er for alle, da
de ejes af lokalrådet, som er os alle
sammen. Man er selv juridisk ansvarlig
for, hvad man sætter op; man har pligt
til at tage det ned igen. Man må ikke
sætte krænkende eller anstødelige opslag på opslagstavlen. Man må ikke
fjerne en andens opslag, fordi man er
uenig eller ikke kan lide, hvad der står.
Her gælder de samme demokratiske

Sankthansaften 2014
Vi har været i kontakt med Bjarne H.
Sørensen fra menighedsrådet, og vi
blev enige om, at vi vil gøre fælles front
mod ”den styrelse”, der med et snuptag har forbudt os at afholde en sankthansaften, som man har gjort i hvert
fald de sidste 70 år her på Jungshoved.
Det kan ikke være rigtigt, at sådan en
skrivebordsafgørelse kan tilsidesætte en
så gammel tradition. Både fru Marianne Holst, Nysø og Vordingborg Kommune støtter os.
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ret huset og anmodet dem om at kontakte COOP Danmark. Vi har ikke
hørt nærmere.

Valg af suppleant

Vi mangler stadigvæk en suppleant, og
I må gerne spørge rundt omkring, om
ikke der er nogen, der er interesseret i
at deltage i lokalrådets mange spændende projekter. Man kan kontakte os for
at høre nærmere. Man lægger lige akkurat det arbejde i lokalrådet, man mener,
man har lyst og kræfter til.

Telebusser og Flextur
Telebusserne forsvinder 15. december
2013. Vi får i stedet tilbud om at kunne
bruge Flextur. Der bliver husstandsomdelt en pjece, der vil fortælle om, hvordan man kan bruge ordningen, og hvad
det koster. I første kvartal af 2014 vil
kommunen afholde et orienterende
møde, så hold øje med avisen om tid
og sted.
Gerda Silke Holm

Brugsen
Lokalrådet blev pålagt at kontakte
COOP Danmark med henblik på nedrivning. Det har vi gjort. Vi har også
kontaktet kommunens folk, der forvalter nedrivningspuljen. Vi har fotografe-

BLOMSTERNES
H A LV Ø

*

*
*
* **

Løg-dagen i projekt ”Blomsternes
Halvø” var den 28. september 2013.
Inden der var gået en time, var der udleveret ca. 3000 løg, og de sidste ca.
1000 blev reserveret og udleveret i den
efterfølgende uge.
Så nu, hvor efterårsvejret raser over os,
har flittige borgere sat ca. 4000 store
flotte påskeliljeløg i vores vejkanter.
Tænk, hvilket syn til foråret og dog, der
er jo stadig plads til flere…
Vordingborg Kommune har givet os et
lille håb om, at de vil støtte vores projekt med nogle løg til foråret, og det vil
vi naturligvis glæde os til.
Tusinde tak til dem, der satte løgene og tak til giverne:

*
*

**

*
*
* * **

Anders Madsen, Tømrermester
Madsen ApS
Ulrik Helles, XL Byg Sydsjællands
Tømmerhandel,
Lokalrådet på Jungshoved
Kim K. Pedersen, Realmæglerne i
Præstø
og tak til
Jane Benson, ep en gros, som har
givet os en god handel.
Blomsternes Halvø er et projekt, som
vil fortsætte forhåbentlig i mange år
endnu, vi har jo rigtig meget plads til
rigtig mange blomster.
Næste tiltag er til foråret, når vi får flere
blomsterfrø fra Nykilde Frø, så glæder
jeg mig til at invitere alle til en frisk tur i
vejkanterne igen. Denne gang forhåbentlig med et bedre resultat, end det vi
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kunne se i den tørre, varme sommer,
nemlig – INGENTING!
I maj måned er der så store udfordringer til alle kreative borgere på Jungshoved, så laver vi plantemarked; der skal
udleveres planter, som vi forhåbentlig
får sponseret, og er der borgere, som
har ”grønne fingre” og for mange
hjemmelavede sommerblomster, er vi
også meget interesseret i dem. Alle

herlighederne skal resultere i, at du får
lavet din egen blomsterkasse til din
egen indkørsel og deltager i konkurrencen

Den Flotteste Blomsterkasse
På Jungshoved.
En blomstrende hilsen til alle,

*

Udvalget for trafik, turisme og bosætning
Jette Ramshøj

Løgplantning i Stenstrup
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Orienteringsmøde om Flextur

Movia Flextur er et godt tilbud til alle, som ikke bor tæt ved en fast buslinje. Med
Flextur får du kollektiv transport lige til hoveddøren på alle ugens dage imellem
kl. 6 og kl. 23.
Fra 15. december 2013 kan alle bestille en tur fra 24 kr.
Jungshoved Lokalråd har inviteret administrationen i Vordingborg Kommune til
at informere om ordningen

15. januar 2014 kl. 19-21 på Jungshoved Skole
Dagsorden:
1. Information om behovsstyret kollektiv trafik i Vordingborg Kommune
(fagleder i VK Bo Kuno Christensen) ca. 30 minutter

Hvad er Flextrafik

Hvad er Flextur

Hvem kan benytte Flextur

Flextur refusionsordning inden for Flex-zoner

Hvordan bestilles en Flextur på telefon, på hjemmeside eller på app
2. Spørgsmål (alle, ca. 30 minutter)
Hjælp til bestilling af 2 Flexture inden for kommunegrænsen, som VK betaler.
3. Tilmelding er nødvendig til Jungshoved Lokalråd til Gerda:
mobil 21 80 92 05 (gerne en sms) eller på mail: marensminde@gmail.com
Da mødet ligger uden for Flextrafiks telefonåbningstid, vil konkret hjælp til bestilling af ture kun kunne gives til digitale bestillinger på Flextrafiks hjemmeside eller
på smartphone med app ’Flextur’.
Der serveres som vanligt lidt at spise og drikke.
Lokalrådet

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 kassen i banken!! – så brug netbank).
På forhånd tak
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Året 2013 på Jungshoved Præstegård
Vi har haft dejligt travlt på Præstegården i 2013. Rigtig mange glade gæster
fra ind- og udland har besøgt os, både
på vores B&B og i ”Frejas Sal”, ligesom lokale har fejret deres mærkedage
her. Hjælpsomme naboer har åbnet
deres døre for vores gæster, så de kunne overnatte og gå til og fra deres arrangement. Det er både vi og vores
gæster taknemmelige for.
Da sneen lå smukt i haven, var Bisca
og Unibrew på kurser her i fire uger, så
efter de havde indtaget frokosten, blev
gummistøvlerne fundet frem, og de
nød en tur til vandet. JYSK NORDIC
lagde også vejen forbi os med nogle
kursusdage i foråret.
Mange glade konfirmander har pakket
deres gaver op her, brudevalsen er blevet danset til mere eller mindre kendte
musikere. Bl.a. har Jimmy Jørgensen
optrådt her, ligesom vores fremragende
lokale musiker Bo Rasmussen & Co.
har sørget for rigtig fin underholdning.
En smuk, ung fløjtenist viste sine talenter, en af Kim Larsens musikere har
varmet en masse glade gæster op, ligesom en ægte sækkepibespiller har fyldt
rummet med flotte toner til et bryllup
fra London.
De delikate retter leveres og anrettes af
lokale samarbejdspartnere og serveres
altid med et smil af nogle af vores 12
deltidsansatte.
Den smukt beliggende Jungshoved
Kirke danner af og til også rammen om
et bryllup, hvor Erik Vognmand ofte
kommer i det fineste skrud, enten i

hans egen lyseblå
Chevrolet eller
Holgers skønne
Ford, som altid
er smukt pyntet
af Frisør Jytte.
Vi afholdt for
første
gang
sankthans arrangement med
fuldt hus. Stor
tak til Mogens
Jacobsen for de musiske indslag og
båltalen v/Anders Stoltenberg. Det var
rigtig hyggeligt, så det kan meget vel
blive en tilbagevendende begivenhed.
Efter vores nye sløjfe på cykelruten
København-Berlin har vi haft rigtig
mange tohjulede gæster fra nær og
fjern – Berlin, Schweiz og sågar fra
Oregon U.S.A. Et par spændende damer fra Los Angeles kørte vores egn
tynd for at finde deres rødder, ”The
Larsens” .
I skrivende stund gøres der klar til uddeling af Erhvervsprisen 2013, som
bliver afholdt her.

INVITATION

Søndag 8. december kl.14.30 sker der
noget helt særligt i ”Frejas Sal” på Præstegården, idet vi på denne dag gerne
vil invitere ALLE, som måtte have lyst,
til Gløgg & Æbleskiver. Vi glæder os til
at se dig/jer til en uformel sammenkomst.
På gensyn!
Anette & Filip
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Jungshoved Kro sommeren 2013
I skrivende stund er oktober
måned ved at slutte, efterårsvejret er sat ind, men vi skal
slet ikke klage over det pragtfulde vejr, vi har haft hele
sommeren, og som vores
gæster har nydt i fulde drag.
Kroens sæson starter rigtig
op om foråret med afholdelse af konfirmationsfesterne.
Konfirmationsfesterne er reserveret op
til to år frem i tiden, så i disse måneder
er vi sikre på, hvad vi skal foretage os
om søndagen.
Kroen har nu været åben i syv år, og i
den perioden har vi holdt mange fester
for rigtig mange mennesker. Vi er utroligt glade for, at mange gæster vender
tilbage for at reservere kroen til deres
fest. Sankthansaften og mortensaften
er der også mange af gæsterne, der er
stamgæster. Vores åbne fredags- og
lørdagsaftner er nu lukket ned for denne sæson, og vi forventer at åbne op på
disse aftener igen ved påsketid næste år,
men hvis man ønsker at spise hos os,
er det altid muligt at bestille bord, dog
skal der være en bestilling på minimum
15 personer.
Igen i år har vi leveret en del
mad ud af huset, ja selv mad
til juleaften og nytårsaften er
forudbestilt – der er stadig
mulighed for at bestille mad
til juleaften, som dog skal
afhentes senest kl. 17.00.
Værelsesudlejningen i denne
sommer har været den bed-

ste, vi har haft. Der er rigtig mange,
som har haft lyst til at overnatte på
Jungshoved. De fleste gæster, som
overnatter hos os, kommer fra udlandet. Vi har haft gæster fra 18 forskellige
lande over hele verden, som har boet
hos os en enkelt eller flere nætter. Her
har vi også gæster, som vender tilbage
år efter år, selv om vi ikke kan tilbyde
den store tv-pakke, jacuzzi spa eller
stort fitnesscenter, men vi tilbyder en
god seng at sove i, ro og frisk luft samt
god dansk morgenmad.
Vi ønsker alle en rigtig god jul et godt
nytår!
JungshovedKro@hotmail.dk
www.jungshovedkro.dk
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Foreningen Norden på Jungshoved Skole

KULTURAFTEN

Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00
FORENINGEN NORDEN PRÆSTØ
i samarbejde med skolens styregruppe

RUNER – SKRIFT OG MAGI

på Jungshoved Skole, Jungshovedvej 46, 4720 Præstø
Tidligere lektor Bjørn Falck-Petersen causerer med ord og billeder over runerne,
deres historie og anvendelse.
I omkring 1000 år – fra oldtiden og godt op i middelalderen – har vore forfædre
brugt runer, når de skulle udtrykke sig skriftligt. Ikke blot samfundets øverste
magtelite lod sætte mindesmærker for egne bedrifter og fortræffeligheder, men
som den nyere arkæologiske forskning har dokumenteret, har runerne også været
anvendt blandt ganske almindelige mennesker til eksempelvis at markere ejerforhold og andre praktiske forhold i dagligdagen.
Vi står stadig i dag med mange ubesvarede spørgsmål i forhold til vore runeindskrifter. Således ved vi ikke med sikkerhed, hvordan, hvor eller hvornår disse
særnordiske skrifttegn er opstået, ligesom vi heller ikke ved, hvorfor runealfabeterne har fået netop det udseende, som de har. Men vi ved, at vi med de nordiske
runeindskrifter har fået overleveret et enestående autentisk materiale til forståelse
af vor fortid og ikke mindst af vort sprogs udvikling.

KOM OG VÆR MED til en interessant aften –
ALLE ER VELKOMNE
Foredrag, kaffe/te/kage/frugt: 45 kr.
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Nyt fra Jungshoved Skole
folk i arbejdstøj og med spand og klud
over armen. Der blev virkelig arbejdet
ihærdigt. Skolegården er flottere end
længe, klasseværelserne er skuret og
skrubbet, gymnastiksalen fri for edderkopper og støv, nye ”kontakter” er sat
på bruserne, toiletterne er rengjorte, der
er malet lofter og vægge i gangen, pudset huller på trappeopgangen, vinduer
er blevet kittet, der er ryddet op i køkkenskabe, renset ovne, ordnet køleskab, hele køkkenet dufter af brun sæbe, gardinerne er vasket m.m.

Efter et solrigt efterår med mange udlejere er vintersæsonen startet for alle os,
der bor her hele året.
Allerede inden 1. oktober havde et
arbejdshold sat nye lydabsorberende
lofter op i køkkenet. Det ser rigtig fint
ud – og det allerbedste er, at det virker!
Tusind tak til jer, der mødte op med
skruemaskiner, save og god energi.
Sæsonens første arrangement var en
spændende foredragsaften om Siriuspatruljen. Rasmus Rohde var en dygtig
fortæller og viste flotte billeder og filmklip fra Grønland. Lokalet var fyldt
med 40 personer, der fik en rigtig god
oplevelse med grønlandsk musik og
sang, kaffe og kage i tilgift. En bedre
sæsonstart kunne man ikke ønske sig.
Foreningen Norden byder på Skumringsaften 11. november. Efter jul
kommer der en aften om Runer, skrift
og magi 26. februar og højst sandsynlig også en aften om det sidste nye om
Jelling og familien Harald Blåtand
18. marts. Herom info efter jul på
hjemmesiden, på maillisten og i opslagsskabene.
Lørdag 5. oktober var der traditionen
tro arbejdsdag i skolen. Lidt før kl. 9
myldrede det ind ad døren med friske
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Alle knoklede og fortjente lidt frokost,
inden vi gik hjem og holdt weekend.
Det er altid en hyggelig dag – der bliver
snakket, mens der arbejdes, og mange
nye ideer opstår. Nu bliver man glad
straks, man kommer ind ad døren. Der
dufter rent og af maling, og nu kan
man rigtig se, hvor flot en bygning arkitekt Tidemand-Dal har tegnet for 90 år
siden. Tak til alle, der kom og gav en
hånd med.
På www.jungshoved.net kan du se billeder fra arbejdsdagen.
Efter arbejdsdagen blev der lige malet
to vinduer mod gården, og de sidste
syv mod gården skiftes i denne måned.
De nye vinduer pynter og sparer mange penge på varmeregningen. Godt, at
vi, som bor i et af kommunens yderste
hjørner, ikke bliver glemt.
Den 13. oktober var der fortælledag
i skolen for børn og voksne, og vi er
spændte på at læse og se deres historie

her i bladet. Stor tak til Jopie, som vil
bruge et par søndage i selskab med
halvøens børn.
I år kan vi byde velkommen til nye
brugere i skolen, nemlig væveholdet.
I lokalet bag biblioteket er der blevet
malet, sat nye og gamle væve op, og
der er så småt ved at komme noget på
vævene. Det er dejligt med nye tiltag.
Det er det gode ved skolen – nogle ting
hører op, men der kommer straks noget nyt. Så går du med en ide til en aktivitet, så henvend dig til styregruppen. I
sidste blad efterlyste jeg ideer til kommende kulturaftener og har allerede
fået to tilbud, som vi forsøger at indbyde til efter jul.
Biblioteket bruges flittigt – af læsere,
men også til udvalgsmøder o.l. Og det
er sjovt at opleve, hvor hurtigt snakken
går om bøgerne på reolen. Også i pauser i diverse aktiviteter søger folk ind i
det hyggelige bibliotek og snakker om
læseoplevelser.
Og aktivitet er der masser af, 26 gymnaster fylder
salen om torsdagen, der
strikkes og væves om onsdagen, der kniples om
torsdagen, der laves mad
mandag og onsdag, der
”spændes af” om mandagen, der bindes blomster
om torsdagen, der spilles
petanque og kort om tirsdagen, der er spiseklub én
torsdag i hver måned, der
spilles billard om torsdagen, der spilles badminton
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ugens første fire dage, og der var syng
sammen-aften 22. oktober med
mange sangglade deltagere. Du kan nå
at være med to gange efter jul, 16. januar og 11. marts. Når fiskesæsonen
er slut, kommer rusesyerne om tirsdagen. Og så er der jo alle møderne i lokalråd og diverse udvalg. Godt, at det
gamle hus bliver brugt.

Snart er der julemarked, og det glæder
vi os til. Det er en god tradition, og jeg
tror, rigtig mange synes, at det først
rigtigt bliver jul, når man har været til
julemarked på skolen og købt nisser,
gløgg og æbleskiver. Tak for 2013, glædelig jul og på gensyn i et godt 2014.
Lise Jacobsen
Styregruppen for Jungshoved Skole

Nyt fra Jungshoved Idrætsforening
JIF – fodbold

har burgere, pølser, kaffe og kage til
Jungshoveds bedste priser.
Hvis der er nogle, der har lyst til at blive en del af "foldboldeventyret", er
man meget velkommen til at kontakte
undertegnede, for som det ser ud nu,
mangler der ikke mange, for at vi kan
stille med to hold.
Alle ønskes en god jul og et godt nytår
og på gensyn i 2014.
Bjørn Tlf. 29315894

Så blev vi færdige med foldbold for i år
med vores "nye hold", der blev samlet
efter nedrykning til serie 6.
For første gang i de sidste par år har vi
haft spillere, der alle har udvist en utrolig vilje til, at vi også næste forår kan
spille med helt fremme, og måske endda rykke op.
Hver uge har der været træning med
min. 9-13 spillere, hvor der er blevet
gået til stålet. Det kunne også ses i de
sidste kampe, hvor der blev spillet rigtig
god bold. Så god, at flere af vores faste
tilskuere :-) er af den mening, at det er
længe siden, der er blevet spillet så godt
på stadion. Vi kan kun takke de nye
kræfter Jimmy og Jesper for den store
indsats, både med helt nye ansigter og
overtalelse af et par af de gamle.
Vi glæder os til foråret og håber, at de
gode takter fortsætter, så der måske
også kommer flere tilskuere til hjemmekampene (der er ikke mange i øjeblikket). Det ville også glæde Merete i
kiosken, som på hver kampdag altid

JIF – Svømning

JIF slutter svømning i uge 49 og holder
juleferie i uge 50-1 (begge inkl.). Vi
starter op igen mandag 6. januar 2014.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et
godt nytår og glæder os til at se jer igen
i uge 2!
JIF er i samarbejde med DGI vært ved
et mikrostævne på Bosei søndag 26.
januar 2014, så sæt allerede nu kryds i
kalenderen.
Connie Dalsgaard
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JIF – Svømning

gik i dyb koncentration, men også med
grin og kamplyde 
Efter frokost var der lagt op til et utraditionelt stævne i svømmehallen, hvor
det at deltage var det vigtigste. Efter
stævnet havde trænerne arrangeret
forhindringsbaner i
vandet. Disse blev
gennemprøvet indtil
flere gange, før man
gik over i fri leg.
Som afslutning på
dagen kom forældrene for at hente
de unge mennesker.

Så blev JIF’s jubilæum fejret endnu
engang. Det foregik på Bosei søndag 6.
oktober 2013. Denne gang var det
svømmerne, der var ”på banen”. Der

mødte ca. 30 unge mennesker op til en hyggedag på
Bosei. Der var arrangeret
undervisning i kampsport
om formiddagen. Det fore-

Her var der fælles komsammen med kaffe og
Meretes gode hjemmebagte kager. En rigtig god
dag med hygge på tværs
af de sædvanlige hold og
alder.
Connie Dalsgaard
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Indkaldelse til
GENERALFORSAMLING I JUNGSHOVED IDRÆTSFORENING
Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før
på mail: corinna.refsgaard@web.de.
Der serveres kaffe/te, øl/vand.
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. Det er meget vigtigt at møde op, da vi kommer til at mangle
bestyrelsesmedlemmer. Det er en stor gave, og en stor oplevelse at være en del af
bestyrelsen.

Vi håber, at se nye ansigter til bestyrelsen

og glæder os til et stort fremmøde.
PÅ GENSYN FRA BESTYRELSEN I JUNGSHOVED IDRÆTSFORENING

Traktortræk på Jungshoved

I september i år blev der igen afholdt
traktortræk på Jungshoved. Det løb af
stabelen for 9. år i træk. Vi var heldige
med vejret, og der kom da også ca.
1350 gæster i løbet af weekenden. I år
var der udstilling af 25 truckere og veterantraktorer. Der blev afholdt danske
mesterskaber i gardenpulling, der var
20 ”børn” i alle aldre, som dystede med

deres havetraktorer, og selvfølgelig de
store traktorer, som er et stort trækplaster.
Tre af vores lokale vandt en førstepræmie: Frederik True med sin havetraktor
i 0-400 kg, Andreas Wermuth med sin
havetraktor i 401- 500 kg og sidst Jesper True med sin traktor i vægtklassen
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op til 3400 kg. Et stort tillykke til dem
alle tre, skal lyde fra JIF.
Som sædvanlig støttede de lokale fra
Jungshoved op og hjalp til, hvor der
var behov. Tusind tak til alle, som bare
altid siger ja, når vi kalder. Vi glæder os
allerede til næste år, hvor det jo så bliver 10. gang.

Vi vil gerne takke alle, der har været
med til at gøre 2013 til et særligt år. Vi i
bestyrelsen er stolte over, at JIF stadig
er en aktiv idrætsforening trods det, at
vi har passeret de 100 år.
Glædelig jul og godt nytår til alle.
Maibritt Nielsen

Fastelavnsfest
på Jungshoved
søndag 2. marts 2014.
Vi vil igen i år afholde
fastelavn på
Jungshoved Skole.
Vi starter kl. 13.00, det er gratis at deltage.
Der er mulighed for at købe kaffe, kage, øl og juice.
Vi håber, der møder en masse flot udklædte børn og
voksne op.
Med venlig hilsen,
Jungshoved Idrætsforening
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JULETRÆSFEST for børn
i Jungshoved Forsamlingshus
Søndag 15. december
2013
kl. 16.30 - 19.30
Mød nye eller nuværende legekammerater – netværk er vigtigt på landet, så mød op!
Som traditionen byder, afholdes der juletræsfest for børn
på Jungshoved, store som små.
Vi danser om det store juletræ, og julemanden kigger forbi.
Der er levende juleband, sjove lege og amerikansk lotteri
med flotte præmier for både store og små.
Risengrød, boller med pålæg, pølser, øl, vand, kaffe, te
og kage kan købes til billige penge.
Entre for alle: 30,- kr.
Vi glæder os til at se jer –
tilmelding senest torsdag 10. december til en af nedenstående
Henrik 22 39 44 78
Helle 26 87 26 87
Sabine 24 81 92 07
Tine
24 23 50 53
Med venlig hilsen,
Juletræskomiteen
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Kirkenyt

GUDSTJENESTER
December 2013-marts 2014
Jungshoved
Allerslev
1. s. i advent, 1. dec.
9.00
10.30
2. s. i advent, 8. dec.
Ingen
9.00 Jesper Bo Blomgren
3. s. i advent, 15. dec.
9.00
10.30
4. s. i advent, 22. dec.
10.30
Ingen
Juleaften, 24. dec.
16.00
14.30
Juledag, 25. dec.
10.00
11.30
2. juledag, 26. dec.
Ingen
10.30
Julesøndag, 29. dec.
Ingen
9.00 Jesper Bo Blomgren
Nytårsdag, 1. jan.
11.30
Ingen
Helligtrekongersdag, 5. jan.
9.00
10.30
1. s. e. h3k., 12. jan.
10.30
Ingen
2. s. e. h3k., 19. jan.
Ingen
9.00 Jesper Bo Blomgren
3. s. e. h3k., 26. jan.
9.00
10.30
4. s. e. h3k. Kyndelmisse, 2. feb.
Ingen
19.00
Sidste s. e. h3k., 9. feb.
10.30
9.00
Septuagesima, 16. feb.
9.00 Jesper Bo Blomgren
Ingen
Sexagesima, 23. feb.
Ingen
10.30
Fastelavn, 2. mar.
10.30
9.00
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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 handlinger.
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
Dan Taxi Vordingborg, 70 25 25 25 eller
88 70 06 40
Med venlig hilsen,
Jungshoved Menighedsråd
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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. Blanketten kan man hente på www.personregistrering.dk – hvor man også kan få god besked i vejledningen bag på blanketten.

DÅB

Et barn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen enten ved dåb i kirken
eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, henvender man sig til den præst i
hvis sogn, man ønsker sit barn døbt.
Ved en dåb skal der være en gudmor eller -far samt mindst to faddere ud over evt.
forældrene. Forældrene må gerne være skrevet op som faddere. En fadder er dels
et vidne til dåben og dels en person, som – hvis forældrene dør, før barnet bliver
myndigt – påtager sig forpligtelsen til, at barnet ”oplæres i den kristne tro”, som
det hedder i faddertiltalen i kirken ved dåben.
Ved navngivning afleverer man blanketten udfyldt og underskrevet hos den lokale
sognepræst.
Dåbsattest: kan rekvireres hos den nærmeste sognepræst eller nærmeste kordegnekontor, uanset om man er døbt et helt andet sted.

VIELSE

Vielse aftales med præsten. Inden vielsen skal man henvende sig til den lokale borgerservice og bede om en prøvelsesattest.

DØDSFALD

Besked om dødsfald sker ved henvendelse til sognepræsten. Eventuelt kan man få
bedemanden til at give præsten besked.
Bisættelse og begravelse aftaler man med præsten. Desuden er der mulighed for, at
afdødes aske kan spredes over åbent hav.
Vigtigt ang. blanketter: Blanketter om fødsel, omsorgs- og ansvarserklæring,
navngivning og navneændringer kan alle findes på
www.personregistrering.dk, hvortil der er gode vejledninger. Eller man kan rette 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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Jule- og nytårshilsen
I skrivende stund midt i november på
en fantastisk solskinsdag kan man sidde
indenfor og kigge ud ad sine vinduer
og se, hvordan bladene falder ned på
græsset, markerne, vejene, fortovet.
Det er smukt, og det er tillige et vidnesbyrd om, at det efter en fantastisk sommer og sensommer nu uigenkaldeligt er
blevet efterår.
Når dette blad udkommer, er der ikke
flere blade på træerne. Vi er på vej
imod julen og al dens travlhed, dens
hygge og kalenderlægning, for hvis tur
er det nu til at have besøg af svigerfar,
og skal børnene denne juleaften være
hos papfar og mor, eller er det hos far
og papmor?
Dernæst er der alle arrangementerne i
børnehaven og skolen, hvor forældrene
sidder og klipper julehjerter, mens ungerne render rundt på gangene og leger, og de gamle skal i klubben, og vi i
kirken har vores arrangementer og
koncerter.
I Allerslev og Jungshoved har vi oplevet god opbakning til vores arrangementer, koncerter, udflugter og teaterture her i det gamle år. Ved gudstjenesterne har vi været glade for de trofaste
kirkegængere, og vi har endnu engang
oplevet, at danskerne også her på disse
kanter gerne kommer i kirken, særlig
når de har en anledning: ved dåben,
konfirmationen, brylluppet, begravelsen, og i højtiderne.
I vores to sogne håber vi, at vi i menighedsrådene gennem vore forskellige

aktiviteter i og omkring kirkerne kan
være med til at give folk en ”anledning”.
Og hvert år er julen en af de bedste
anledninger: Historien om Josef og
Maria og drengebarnet – ham, de kaldte en konge, ham de sagde skulle bære
verdens synder, og at han ville love os
fred og barmhjertighed i Guds navn.
Og det på trods af at verden går, som
vi mennesker lader den gå. Men julen
fortæller os, at Gud har gang i en endnu større historie. En historie, som
både er gammel og ny. Eller med et
andet ord: en historie med evig gyldighed.
Velkommen til advents- og juletidens
gudstjenester.
Hermed ønskes alle en glædelig jul og
et godt nytår, samt et tak for det gamle
år.
Torben Møllenbach
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Advents- og julemøde, Præstegården
tirsdag 3. december, kl. 15.00

Stina og Torben Møllenbach byder
denne dag velkommen til en eftermiddag, hvor vi skal synge nogle af alle de
gode julesange og salmer. Torben
Møllenbach vil læse en julefortælling,
og der er julekager og kaffe til alle.
Derudover vil der være en lille optræden med kirkens organist Elena Stilling, der spiller på det gamle russiske
strengeinstrument domraen, og Elena
Grishina på klaver. De vil sørge for, at
alle kommer i den rette julestemning.
Vi glæder os til at se alle, der har lyst og interesse, og håber på et par gode og fornøjelige timer i hinandens selskab.
Alle er velkomne. Kaffe/te og kager koster 20,00 kr.

De 9 læsninger under medvirken af Sct. Peders Kirkes
Pigekor fra Næstved
Allerslev Kirke, tirsdag 10. december, kl. 19.00

Sct. Peders Kirkes Pigekor fylder 125 år i år. Koret blev stiftet i 1888 og regnes for
et af landet ældste pigekor. Koret ledes af kirkens organist, Christian Kampmann
Larsen.
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Det er efterhånden en tradition, at vi her i Allerslev Kirke op mod jul holder disse
musikgudstjenester efter engelsk skik, hvor menigheden læser ni stykker fra Bibelen om skabelsen og frem mod frelse og genløsning i Kristus.
Sct. Peders Kirkes Pigekor vil synge for til fællessalmer og vil også synge kormusik
fra den klassiske julemusik, herunder bl.a. engelske carols.
Efter musikgudstjenesten er menighedsrådet vært ved et traktement i Allerslev
Kirkes tårncafé. Alle er velkomne.

En aften med Ludvig Holberg
Allerslev Præstegård
Onsdag 19. februar 2014, kl. 19.30

I anledningen af forårets teatertur – Ludvig Holbergs ”Den stundesløse” – indbyder Stina og Torben Møllenbach til en aften i Holbergs selskab.
Aftnen er tænkt som en introduktion til Holberg og hans tid, og ved hjælp af billeder/tegninger/malerier fra tiden og med musikeksempler, vil vi gerne tegne et
billede af den verden, som var Holbergs og hans landsmænds – også dem i teaterstykkerne.
Arrangementet er for alle interesserede i almindelighed og for deltagerne i teaterturen i særdeleshed.
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Roneklint Fyrtårn: Fugle og Fyr blev formidlet!

Natursekretariatet afholdt lørdag 5. oktober et formidlingsarrangement om
fugle krydret med historier om Roneklint Fyrs historie. På dagen blev en ny
formidlingsplanche om fyrets historie fra 1874 til i dag præsenteret. I alt 30
personer var mødt op til arrangementet.

Niels Østergaard fortæller om lokalhistorien

Naturrum Præstø Fjord ved
Roneklint

Fyrets spændende historie
På selve dagen blev der præsenteret en
ny formidlingsplanche, som er opsat i
madpakkerummet i underetagen. Planchen er lavet i et samarbejde med og
efter idé af Niels Østergaard, der ejer
den gamle fyrpasserbolig og har skrevet
bogen om Roneklint ”Fra Fæste til
Fritid”. Niels redegjorde kort for de
seneste 200 års historie på stedet, og
for hvordan fyret har skiftet funktion
gentagne gange. Illustrationerne til
planchen er udført af Charlotte Clante,
som også var til stede ved arrangementet.

Arrangementet startede med en kort
gennemgang ved Carsten Horup fra
Natursekretariatet. Carsten fortalte om
den forvandling, det lille fyrtårn har
gennemgået de seneste par år. I forbindelse med det tværkommunale formidlingsprojekt Naturrum Præstø Fjord er
fyret blevet restaureret, der er etableret
formidlingsplancher, underetagen er
indrettet til madpakkerum, og der er
etableret bænke på fyrtårnet. Endvidere
er der skabt mulighed for primitiv
overnatning i et bådshelter ca. 300 meter fra fyrtårnet. Efterfølgende har Natursekretariatet overtaget vedligeholdelsen af parkeringspladsen og nærområdet.

Fugletrækket ved Roneklint
Fyr
Herefter overtog den lokale ornitolog
Sune Madsen ordet og fortalte om fugletrækket ved Roneklint, som er meget
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Sune Madsen beretter om fugletræk

spændende. Roneklint ligger på
trækruten for mange rov-, ande-,
og småfugles trækruter forår og
efterår. Om vinteren er området
også et besøg værd, da mange
fugle raster i området. På dagen
blev der set en række forskellige
arter bl.a. bramgæs, strandhjejler
og de sidste landsvaler. Naturvejleder Elise Hvelplund havde efterfølgende underholdning for
den unge del af de fremmødte i
form af fugle-trækspil og ”gemTurens yngste deltager finder fugle
me”-fugle konkurrence.

Besøg Roneklint Fyr

Så hvis du mangler inspiration til en efterårs- eller vintertur, venter Roneklint-området med fantastiske naturoplevelser kombineret med muligheden for ly og læ i den
kommende tid.
Carsten Horup
Vordingborg kommunes natursekretariat
Trækfuglespil
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Mælkemanden i Jungshoved

Fra Astrid Larsen, Frederiksværk har vi modtaget følgende fine beretning og herlige fotografier.
Astrid Larsen er gift med den ældste af mælkemandens børn, Frank Larsen.
ligvis var det omkring 1935. Biler og
hest + vogn var hans egne, men det
var Jungshoved Mejeri, der leverede
mælken – derfor navnet på bilen.
Dengang kom mælken fra bønderne,
som kørte på skift til mejeriet. Frederik
kørte til mejeriet ved ottetiden.
Nu praler mejerierne af, at mælken er i
forretningerne inden for 24 timer, efter
den er malket. Dengang, for 60–70 år
siden, var mælken kun fire timer gammel, når Frederik startede turen. Det er
nu i 2013, at mejerierne skriver på mælkekartonerne: Kun 24 timer fra gård
til butik.
Så det var meget bedre dengang.

Frederik Larsen født 14. april 1895 i
Broskov ved Baarse, død 1974 i Jungshoved og hans kone
Ingeborg Larsen (f. Jensen) født 6.
oktober 1907 i Jungshoved, død 1996 i
Jungshoved.

Frederik Larsen (til venstre) og de tre
mejerister fra Jungshoved Mejeri ved
Storstrømsbroens åbning i 1937
Denne Ford T kørte Frederik, fra han
startede og indtil 1940, hvor man på
grund af krigen ikke kunne få benzin.
Efter krigen købte han en Chevrolet,

Mislehøjvej 12 Jungshoved
Mælkemand Jens Frederik Larsen
(kaldet Frederik) og familie boede i
dette hus på Mislehøjvej 12 i Jungshoved.
Hvornår Frederik begyndte at køre
mælk, vides ikke præcist, men sandsyn41

kendte turen udenad, og den var vant
til at stoppe ved hvert eneste hus på
vejen, så Frederik måtte bare følge hestens rute.

som han kørte i til ca. 1951, hvor den
blev skiftet ud med en Peugeot.

Frederik i kane ved Roneklint forskole
under krigen ca. 1943-1945

Familiebillede ved hjemmet, foto ca.
1942
Fra venstre Mormor Kristine Marie
Jensen (født Jacobsen) født 1878, død
1942. Derefter Frank, moster Marie,
Erna, Frederik med familiens hund
”Molly” i skødet, Ingeborg, med Nina

Frederik Larsen med familiens hest
Rosa
En dag skulle Frederik et ærinde i
Præstø, men det varede lang tid, inden
han kom hjem igen. Hesten Rosa
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og moster Asta og hendes ældste datter
Elly. Forrest sidder Haakon.

Haakon (t.v.) og Frank på københavnerUnder krigen var børnene med ude i tur med morfar, Niels Chr. Jensen (født
1877, død 1957)
mosen og samle tørv.
Ingeborg med børnene Frank, Haa- Foto ca. 1944
kon, Erna, og Nina. Den mindste af
pigerne er måske Helle?
Foto ca. 1943-45

Familiebillede ca. 1943
Bagerst fra venstre: Moster Dagny, Ingeborg, Hardy, Albert
med sin første kone, han holder familiens hund ”Molly”
Forrest fra venstre: Frank f. 1932, Haakon f. 1934, Nina f.
1938, Helle f. 1941, Dagnys datter Winnie f. 1936 og Erna f.
1936.
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HISTORIEN OM SARA OG ELEFANTEN
Fortalt sammen med børnene på Jungshoved Skole af Jopie von
Horn.
brev til hende, kom postbuddet slet
ikke derud.
Sara havde ingen legekammerater, og
hun gik heller ikke i børnehaveklasse,
for der var lang vej ind til byen, og der
kom ingen busser den vej forbi hendes
hus.
Bedstemor fik varer fra købmanden én
gang om ugen. Hun kunne ikke selv
komme til byen og købe ind, for hun
havde ingen bil – kun en gammel cykel,
men den kunne hun ikke mere køre på.
Hun kunne ikke holde balancen.
Bedstemor læste historier for Sara.
”Når du bliver lidt større, skal jeg lære
dig at læse og regne” sagde hun. ”Ja
Bedstemor, men jeg vil da gerne i skole
ligesom alle andre børn. Kan jeg ikke
komme det?” ”Nej,” sagde Bedstemor.
”Jeg kan ikke komme ind til byen med
dig. Men jeg kan selv lære dig det hele.
Er det ikke godt?”
Men Sara synes ikke, det var godt nok,
for hun havde ingen børn at lege med.
Hun begyndte at kede sig og ønskede
allermest af alt i hele verden, at hun
kunne komme i skole hver dag. Men
hun holdt meget af sin bedstemor og
ville ikke gøre hende ked af det, så hun
sagde det aldrig til hende.
En dag, da hun legede uden for huset,
hørte hun en mærkelig lyd. Den kom
henne fra det store træ. Pludselig så
hun en lang snabel stikke frem – og lidt
efter kom hele elefanten ud, for det var

Der var engang en lille pige på seks år,
der boede ude i en stor skov sammen
med sin bedstemor. Pigen hed SARA.

2.
Hendes far og mor var blevet påkørt
sidste år, fordi en bil kørte alt for stærkt
ind i deres bil. Så havde Sara pludselig
ikke nogen forældre mere. Hun havde
heller ingen søskende. Kun sin gamle
bedstemor, der boede ude i skoven.
De boede helt alene i et gammelt hus,
og den eneste person, de så, var postbuddet, der kørte ud hver dag med
breve og aviser.
Men bedstemor holdt ikke aviser, for
det kostede så mange penge, og hvis
der heller ikke var nogen, der skrev
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sådan én, der stod og gemte sig bag
træet.
”Hvem er du elefant?” spurgte hun
”Og hvad laver du her? Du gjorde mig
helt forskrækket.”

komme i skole, for vi har ingen bil, og
der går ingen busser.”
”Hvor ligger skolen da henne?” spurgte elefanten. ”Den ligger inde i byen,
men der er lang vej. Man kan ikke bare
gå derind.”
”Nåh”” sagde Bongo og stak sin lange
snabel ned til Sara. ”Kom, så skal jeg
ride dig i skole, hvis du gerne vil.” ”Jah,
det vil jeg gerne!” sagde Sara, og så tog
elefanten hende om maven med sin
snabel og satte hende op på ryggen. Og
så red de af sted til byen.

3.

”Du skal ikke blive bange for mig. Jeg
hedder Bongo. Hvad hedder du?” ”Jeg
hedder Sara,” sagde hun.
Så fortalte Bongo: ”Jeg kommer fra
Zoologisk Have. Og der var slet ikke
sjovt at være. Vi kunne aldrig komme

4.

ud fra buret, så en dag, hvor dyrepasseren havde glemt at lukke døren rigtig,
skyndte jeg mig at løbe min vej. Herude i skoven er meget dejligere at være,
synes du ikke?”
”Nej, det er ikke særlig sjovt for mig,”
sagde Sara, ”for jeg har ingen at lege
med, og jeg kan aldrig nogensinde

Da de kom til skolen, løb alle børnene
ude i skolegården og legede, og Sara
blev så glad, da hun så dem. Så satte
elefanten hende ned på fortovet. ”Nu
skal du bare gå ind – så kommer jeg og
henter dig, når du skal hjem.” ”Jamen
du ved da ikke, hvornår jeg skal hjem”,
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sagde Sara. ”Jo, du kalder bare på mig
så højt, du kan. Så hører jeg det. Jeg har
jo meget store ører.”
I det samme ringede en høj klokke i
skolegården, og alle børnene løb ind til
deres klasseværelser. ”Hvor er børnehaveklassen?” spurgte Sara en lille pige,
der var på vej ind ad døren. ”Der går
jeg; så du kan bare gå med mig.” sagde
hun, og det gjorde Sara.
”Hvem er du?” spurgte læreren forbavset. ”Jeg hedder Sara og bor ude i skoven hos min gamle bedstemor. Jeg vil
så gerne gå her. Kan jeg det?”
”Ja, det kan du da godt. Men hvorfor
kommer du alene? Og hvordan er du
kommet her?”
”Jeg er kommet på min elefant!” sagde
Sara.
”Din elefant? Du har da en god fantasi,
hvad?” sagde læreren og lo højt. ”Men
jeg må nok tale med din bedstemor.
Du må bede hende komme og snakke
med mig, ikke? Og så kan du sætte dig
ned ved siden af Mette.” Hun pegede
på en plads ved siden af en pige, der
hed Mette, som sad henne ved vinduet.
Det var så sjovt at være i skole – og
masser af børn at lege med, og i frikvarteret fortalte hun, at hun blev hentet af sin elefant, når hun skulle hjem.
Det var der ingen, der troede på. De
grinede bare og sagde, at hun var sjov.
Da hun skulle hjem, stillede hun sig ud
på gaden og råbte: ”BONGO – BONGO!” – og et øjeblik efter kom Bongo
galoperende hen i mod hende og løftede hende op på ryggen med sin lange
snabel.

Så red de hjem. Da hun kom hjem,
spurgte Bedstemor, hvor hun havde
været henne. Hun havde været så bange for hende. Sara fortalte det alt sammen, og sagde, at nu skulle hun i skole
hver
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dag, for hun kunne jo bare ride på sin
elefant. Og læreren ville gerne snakke
med Bedstemor.
Bedstemor kiggede ud af vinduet og så
Bongo stå og vente udenfor. ”Er han
ikke sød?” spurgte Sara. ”Han kan også
tage dig på ryggen. Så kan du komme
ind og snakke med læreren.”
”Tror du virkelig, den kan det?” spurgte Bedstemor. ”Ork ja, Bongo er meget stærk!”
Næste morgen kaldte hun højt på Bongo, og straks kom han løbende og tog
både Sara og Bedstemor op på ryggen,
og så red de i skole. Bedstemor var lidt
bange for at sidde på den høje elefant,
men han stak snabelen op til hende, så
hun kunne holde fast i den, og så gik
det fint.
Sara og Bedstemor gik ind i klassen, og
læreren hilste venligt på hende, og sagde leende: ”Dit barnebarn har en god
fantasi. Hun fortalte, at hun kom i skole på sin elefant.”
”Jamen, det er rigtig nok. Her til morgen sad vi begge to på ryggen af den,
for ellers kunne vi slet ikke være kommet. Se, den står og venter udenfor,”
sagde Bedstemor.
Og så kiggede alle ud af vinduet – og
ganske rigtigt. Der stod Bongo tålmodigt og drak vand af en vandpyt.
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Men efter skoletid ringede læreren, der
hed Karen, til Zoologisk Have og
spurgte, om de ikke manglede en elefant.
”Jo, i høj grad!” sagde Zoologisk Have.
”Dyrepasseren har glemt at lukke buret, og nu er der en elefant, der er forsvundet. Den hedder Bongo. Hvis I ser
den, må I endelig give os besked, så vi
kan fange den ind igen.”
”Ja, men det er netop derfor, jeg ringer,” sagde Karen. Og så fortalte hun
om elefanten, der kom med Sara og
Bedstemor på ryggen – og hentede
dem igen efter skole.

også sultne, og det er kun hjemme i
Zoo, at du kan få alt det mad, du kan
spise. Tror du ikke, det er bedre, du
kommer hjem igen, Bongo?”
”Joh..” sagde Bongo og begyndte pludselig at græde store elefanttårer. ”Og
ved du hvad, Bedstemor – jeg savner
også alle mine søskende og min mor.
De bor alle sammen i Zoologisk Have
– og dyrepasseren, som hedder Carsten, er den sødeste dyrepasser i hele
verden. Han giver mig alt det mad, jeg
kan spise.”
Men hvorfor skynder du dig så ikke
tilbage til Zoologisk Have med det
samme?” spurgte Sara.
”Nej, for nu er de vrede på mig. Så jeg
tør ikke gå hjem.” Og så gik både Bongo og Sara og Bedstemor sultne i seng.
Næste morgen tog de igen på ryggen af
Bongo ind til skolen. Men i samme
øjeblik, de stoppede foran skolen, kom
der en bil med dyrepasser Carsten i.
Han stoppede op og kaldte på Bongo.
Han sagde: ” Bongo – jeg kommer for
at hente dig hjem igen!”

6.

”Det var da fantastisk. Tak for hjælpen.
Når den kommer i morgen igen, står vi
parate og fanger den. Tusind tak!”
Zoologisk Have var meget glade.
I mellemtiden var Bongo blevet så
sulten, for en elefant spiser jo temmelig
meget hver dag, og han spurgte Sara og
Bedstemor, om
de ikke havde noget mad i huset, for
nu havde den helt ondt i maven af sult.
Der var ikke rigtig noget i skoven, han
kunne leve af.
De kiggede i brødkassen og gav ham
alt deres brød, men det slugte han i én
mundfuld. Så havde de ikke mere brød.
”Har I ikke noget andet?” spurgte han.
Så kiggede de i køleskabet, og gav ham
alt, hvad de havde på hylderne. Også
det forsvandt på et øjeblik, og Bongo
havde stadigvæk ondt i maven af sult.
”Det går ikke det her,” sagde Bedstemor. Nu har vi ikke mere mad, så vi er

7.
”Jamen, er du da ikke sur på mig?”
”Nej, jeg har bare savnet dig rigtig meget, og det har din familie også. Og du
er vel også en lille smule sulten, så du
kunne tænke dig lidt mad, måske?”
”Sagde du MAD?” spurgte Bongo, og
så gik han pænt og roligt efter bilen
hele vejen ud til Zoologisk Have. Men
alle børnene vinkede til ham, og Sara
lovede at besøge ham rigtig mange
gange og takkede for hans hjælp.
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Men nu kunne Sara og Bedstemor ikke
komme hjem igen, så Karen fik ordnet
med kommunen, at der kom en bil
hver dag og kørte hende i skole – og
hjem igen til Bedstemor, for det kunne
jo ikke nytte, at der var nogen børn, der
ikke kunne komme i skole, bare fordi
der ingen busser gik.

Bongo var glad, da han kom hjem igen
og så sin familie, som også havde savnet ham, og Sara kom og besøgte ham
så tit, hun kunne.
Sådan endte historien om Sara og elefanten.

Barndommens land (11)
Af Gunner Hansen, Stevns
Opvokset Stavreby Strandvej 19, der dengang var købmandsforretning

Nu er det ikke sådan, at jeg kan huske
min fødsel, men tro det, om I vil, jeg er
sikker på, at jeg kan huske min lillebrors (Børge). Da dagen kom, hvor
Børge skulle fødes, blev jeg fulgt over

til Alfred og Rasmus, som boede lige
overfor, der hvor min legekammerat
Gunner Rasmussen boede, Stavreby
Strandvej 8. Da jeg kom hjem, fik jeg
at vide, at storken havde været der med
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en ny broder. Jeg har været omkring to
år.
På det tidspunkt, i 30erne-40erne, var
der mange børn i Stavreby. Jeg mener,
vi var omkring 13-15. Vi kunne altid
finde noget at lege med, for det meste
lavede vi det selv. Det var slangebøsser,
som vi skød mange gråspurve med.
Svaler skød vi ikke. Jeg husker dog en
dag i efteråret, vi var nogle drenge, som
havde fundet på at kaste nedfaldsæbler
mod svaler – vi ramte naturligvis ikke.
Så skete det, at præstens Erik kom tilfældigt forbi, tog et æble, kastede det
op mod de mange svaler og ramte én,
som faldt ned. Så gik han igen og sagde
”sådan skal det være”.
Vi lavede også tærskeværk af træ plus
en cykel på hovedet med en rem af
bindegarn. Den holdt dog ikke så længe, idet den brændte, men vi havde
gode timer med fremstillingen.
Der var også tid til drengestreger. Det
kunne ikke undgås, at der blev smadret
nogle ruder med slangebøssen. Og der
blev fremstillet fyrværkeri, som bestod
af en malerdåse med låg og et hul i
bunden, så en klat karbid, en spytklat
samt en tændstik – så kom der et
knald, og låget sprang af med et skrald.
På det tidspunkt havde vi ikke så mange midler. Efter der var høstet, fik vi
lov til at samle aks på marken, som for
det meste blev brugt til at fodre høns
med. Næsten alle havde høns og kyllinger, vi fik altid kyllingesteg med nye
kartofler til pinse. Ellers levede vi meget af ål i mange afskygninger samt den
gris, som vi havde gående i udhuset.

Det havde de fleste, og der blev altid
slagtet i december, så vi havde fersk
kød til jul. Resten af grisen blev lagt i
saltkarret.
Vi gik i forskole hos Fr. Kristiansen.
Jeg husker, at jeg en dag skulle have
friske ål med til Nils Peter Gundersen,
Over Lyngen 1. Han sad i sognerådet
sammen med min fader. Da skete det,
at jeg kom lidt for sent til at aflevere
ålene før første time, så de blev lagt i
forgangen, som havde stengulv. Jeg
havde meget travlt med at få samlet
dem op igen og løb så ned til Gundersen med dem – pyh-ha.
Jeg var næsten hver dag oppe hos Arne
og Karl Børge, Stavreby Strandvej 37.
De havde nogle spændende ugeblade –
Fantomet, Jens Lyn m.fl. Der blev også
brugt meget tid på Stavreby havn, hvor
vi fiskede hundestejler og løjer. I præstedammen fangede vi karusser, som vi
ristede over bål på kanten af gadekæret.
Om vinteren gik vi til gymnastik og om
sommeren til fodbold. Gymnastiklærer
var Andreas Hansen fra Fyrgården i
Bøget. Vi gik til dans i forsamlingshuset, hvor min fader underviste og spillede violin. Det var de aktiviteter, der
var.
Som før nævnt havde vi ikke mange
økonomiske midler, men vi er aldrig
gået sultne i seng. Det skulle da lige
være, hvis vi havde fået kærnemælksvælling – det kunne jeg ikke fordrage.
Der blev spillet fodbold næsten hver
dag. Der var ikke råd til fodboldstøvler,
så vi spillede på bare tæer til en fodbold, som vi selv havde lavet af gamle
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aviser og blade indbundet med bindegarn.

Det var dengang.
Gunner Hansen, årgang 1934

Spiseklubben på Jungshoved Skole
traditionen tro risalamande med mandelgave!
Prisen for et måltid
mad er 45 kr. pr. voksen og 20 kr. pr. barn
(4-12 år). Børn under
4 år gratis.
Til maden serveres
vand.
Øl, sodavand og vin kan medbringes.
Deltagerantallet er max. 30 personer pr.
gang.
Formålet med spiseklubben er forsat at
give alle aldersgrupper mulighed for at
mødes på skolen til en hyggelig snak,
ofte til lidt musik og sang, mens man
får aftensmaden serveret. Et evt. overskud i spiseklubben tilfalder Jungshoved Skole.
På gensyn.
Venlig hilsen Kurt og Knud
Tilmelding til:
Knud Jacobsen, Ambæk Mark 10,
tlf. 55 99 92 56/ 22 21 55 25
eller
pr. e-mail til: knudjacobsen@privat.dk
Husk tilmelding i god tid. Tilmelding
foregår igen efter først til mølleprincippet.

Så er vi igen kommet godt i gang med
den åbne spiseklub på Jungshoved
Skole. Der har været fuldt hus med nye
og gamle gæster. Den 21. november,
hvor Birgitte Escherich fra Præstø
MadMarked er gæstekok, har vi undtagelsesvis udvidet til 40 gæster.
De fire næste gange bliver: 5. december, 23. januar, 20. februar, og sidste
gang i denne sæson bliver 20.
marts. Alle dage er torsdage. Man kan
komme og spise fra kl. 17.30 til kl.
19.00. Køkkenet lukker kl. 20.00.
Torsdag 23. januar har Huong fra
Bakkely i Stenstrup lovet at være aftenens gæstekok. Huong vil denne aften
lave vietnamesisk mad. Det glæder vi
os til.
Merete Larsen, Duevangen, har
lovet at være dessertkok et par gange
mere i spiseklubben. Hun er på banen
med en dessert 5. december. Det bliver
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Pia Prehns opskrift
Lidt til hyggelige søndage i advent
½ tsk. salt
Blande, blande, blande og hælde, hælde
op i smurt form.
Bage, bage, bage ca. 45 min. v/175
grader.
Til aftensmaden, når du er godt mæt af
kage og gløgg, laver du leverpostej af:
50 g mel og
50 g smør til opbagning
tilsæt 1 l mælk
1 tsk. allehånde
1 revet løg
5 hakkede ansjoser
700 g hakket kalvelever
200 g hakket spæk
3 æg
Bages ca. 45 minutter v/170 grader.
Hertil herlige rødbeder af:
1 kg rødbeder, der koges møre, pelses og skæres i skiver.
Lage af:
1/4 l balsamicoeddike
1/4 l rødvin
250 g sukker
1 kanelstang
1 laurbærblad
4 nellike
1 stjerneanis
Lagen koges op, og de skivede rødbeder koger med i 2 minutter
Hældes på rent skoldet glas.
Hertil bagerens bedste eller dit eget
hjemmebagte rugbrød!
Glædelig advent!
Hilsner Pia

Hvid Gløgg 4 personer

1 fl. hvidvin eller rigtig cider
1 dl brun rom
2 stjerneanis
2 skiver ingefær à 2 cm
1/4 revet muskatnød
10 peberkorn
1 kanelstang
2 allehånde
½ tsk. hel koriander
1 nip laurbærblad
skræl af ½
citron
rørsukker
evt. gule rosiner
Opvarm krydderier & citronskræl med
5 dl vand, og kog stille i ½ time, lad
trække til næste dag. Sigt! Vin/cider og
ekstrakt varmes til kogepunkt, smag til
m/sukker & rom.

Saftig & nem ingefærkage

4 dl muscovadosukker
300 g groftrevet græskar
1 dl lyse rosiner
10 cm revet ingefær
1 dl grofthakket pekannød eller valnød
1½ tsk. bagepulver
2 æg
100 g hvedemel
50 g speltmel
1 tsk. allehånde
1 tsk. kanel
1 dl olie (husk at vælge en smagsneutral eller evt. valnøddeolie)
revet skal & saft af 1 appelsin
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Med Holger på farten (19)
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.
Med på denne tur er også vognmand Erik Nielsen, Jungshoved.
Foto: Susanne Øhrgaard

Da Holger i foråret var færdig med
optagelserne til Søren Ryges udsendelse om ”Holger Lillebil”, aftalte vi, at
vores næste tur skulle handle om nogle
af de gamle bondegårde på Jungshoved. Holger sagde straks, at så måtte vi
have Erik med igen. Det var en rigtig
god ide, da Erik jo er kommet på mange af gårdene i sin egenskab af lastbilvognmand, og fordi Erik, lige som
Holger, har en fantastisk hukommelse
og en stor viden om hele Jungshoved.
Lidt om baggrunden for artiklen:
Mange af de gårde, der tidligere summede af liv fra staldene og af aktiviteter
på gårdspladsen, står i dag som monumenter over en svunden tid. De fleste
af gårdene har fået solgt det meste eller
al jorden fra, og stuehusene bruges nu
til beboelse, ofte for nye ejere. Gårdenes tidligere staldlænger benyttes i reglen til helt andre formål, end det de
oprindeligt var bygget til, og på nogle
af de tidligere gårde har man valgt at
rive en eller flere af staldlængerne ned.
Efter at vi havde været på vores første
tur til gårdene (14. okt.), ringede jeg til
Erik og spurgte ham om, hvor mange
selvstændige landbrug der havde været
på Jungshoved i årene omk. 1960. Jeg
var selv nået frem til ca. 30, men det,
mente Erik, var alt for lidt. Der gik

nogle dage, så ringede Erik tilbage og
fortalte, at han og Holger var nået frem
til, at der var 51 gårde på over 20 tdl.
på Jungshoved i den periode, vi havde
talt om. I dag er der så 2-3 fuldtids
landbrug tilbage. På landsplan har faldet i fuldtidsbedrifter været fra 200.000
i 1960 til ca. 12.000 i 2012. (Kilde: Store
Danske og Fakta om erhvervet).
Efter turen kontaktede jeg også Michael Nielsen på Bakkely i Stenstrup og
Jytte Nielsen, Jungshoved. De har begge givet mig vigtige oplysninger, som
indgår i denne og de kommende artikler (Michael om Bakkely, og Jytte om
Østergård i Bønsvig).
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Holger og Erik henter mig som aftalt i
Stenstrup, mandag 14. oktober kl.
10.00 i Holgers grønne Mercedes årgang 56. De kommer som altid helt
præcist!
Efter at vi har kørt små hundrede meter, gør vi det første stop. Det er ved
Bakkely i svinget i Stenstrup. Navnet
har gården sikkert fået, fordi den ligger
med ryggen mod en bakke – ja, faktisk
er det mod sognets højeste punkt, 18
meter over havet. ”Den gård havde
altid nogle flotte gardiner”, siger Holger, og Erik nikker bekræftende. Gårdens marker ligger på den modsatte
side af vejen og strækker sig helt ud til
forsamlingshuset og det tidligere mejeri.

vejen hed dengang (nu Jungshovedvej).
Fodboldbanen blev senere flyttet ud til
Skovvangsgården på det område, hvor
det årlige traktortræk nu afholdes. På
Bakkely var der tidligere malkekøer,
heste og grise, og på markerne blev der
dyrket korn og roer. Ikke sukkerroer,
kun foderroer, så vidt Holger husker.
Gården havde som regel en karl ansat.
Pladsen på gården var kendt som en
god plads – et godt madsted! Gårdejer
Lars Jensen købte gården med de 40
tdl. i 1894. Han var en dygtig landmand og blev også hurtig en velhavende mand. I 1913 rev han det eksisterende stuehus ned og byggede et nyt.

Lars Jensen var i mange år sognets
snefoged. Det var hans opgave hver
vinter at samle folk til at grave sognets
veje fri for sne. Det var et utaknemmeligt job, siger Erik. Folk mødte først op
hen på formiddagen, når de havde
klaret alt arbejdet hjemme på gårdene.
Reglen var, at enten stillede man med
en mand eller en hest. Hver mand
medbragte en mugeskovl (også kaldet
en kolortskovl!). Det vigtigste var at
holde vejene åbne for mælkevognen til
mejeriet og for posten, som kom på

Holger fortæller, at denne gårds jorde
altid har været nogle af sognets bedste.
De skråner mod syd, så solen falder
lige ind, og man har altid høstet godt
på dem. Jeg kan godt se det for mig.
Havde det været i Frankrig, havde man
nok dyrket vin på dem, tænker jeg.
Holger fortæller videre, at på gårdens
jorde lå Jungshoveds første fodboldbane. Den lå ca. midtvejs mellem Stenstrup og mejeriet ud til Fævejen, som
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cykel fra Præstø. ”På trappen her stod
mælkejungerne”, siger Holger.

En tid var det Hans Christian fra Solbakken, der kørte mælkeruten her, og
efter at han havde hentet mælken fra
Bakkely, var det nemmest for ham at
fortsætte med at køre i venstre side af
vejen ind i Stenstrup by til Toftegård.
Men en dag gik det galt. Holgers far
kom på sin motorcykel fra Øen Smidstrup, og i svinget mødte han så Hans
Christian i sin lastbil, som kom kørende imod ham i samme side af vejen.
Bang! Et sammenstød var uundgåeligt.
Ved sammenstødet blev Holgers far
væltet af sin motorcykel. Heldigvis
skete der kun materiel skade, og via
politiet i Præstø fik man løst problemet.
I 1933 sker der en frygtelig ulykke på
gården Bakkely.
Avisen skrev dagen efter om ulykken :
Desværre var Carl blevet så ilde tilredt,
at han døde af sine kvæstelser få dage
efter. Han blev begravet på Jungsho-

ved kirkegård. Gravstenen fra den nedlagte grav står stadig på kirkegården i
hjørnet ned mod roehavnen.
Det var ellers planen, at Carl skulle
have overtaget gården efter sin far,
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men efter den tragiske ulykke blev det
Carls søster, Rasmine, og hendes
mand, Hans Chr. Nielsen, der flyttede
ind på Bakkely. De var blevet gift i

umodne, når de via Antwerpen i Belgien kom til Danmark. Holger havde løst
problemet med at modne dem ved at
hænge dem op i det lune rum under
kølerhjelmen i Chrysleren. I mange år
efter huskede Egon og Holger, at turen
til brylluppet i Valby havde været med
bananer i bilen!
Egons mor, Rasmine, blev efter Hans
Chr.’s død boende på gården. I den
store snestorm i 78-79 var hun så uheldig at falde og brække sit ben. Hun
blev kørt til Næstved Sygehus i en af
de, i denne vinter, uhyre kendte
PMVer. Folk i Stenstrup husker stadig,
hvordan stilheden i byen blev brudt, da
køretøjet fra Gardehussarregimentet i
Næstved sneg sig ind byen langs de
levende hegn mellem Stenstrupgård og
Vangsgården.
Dansk landbrug var i 50erne inde i en
stor omvæltning. Marshall-hjælpen
havde gjort det muligt, også for de
mindre danske landbrug, at anskaffe en
traktor og en plov. Overalt i Danmark
blev det den lille grå Ferguson, der
kom til at præge billedet. Hermed var
det inden for få år slut med at bruge
hesten som trækkraft i det danske landbrug, og samtidig måtte mange af de,

1924 og boede nu i København. Hans
Chr. Nielsen var uddannet tømrer, og
Rasmine arbejdede i en bagerforretning. Det må have været en omvæltning for de to at forlade København
og starte op som det nye gårdejerpar på
Bakkely. En ting var, at Rasmine var
barnefødt på gården, men Hans Chr.
var håndværker og måtte lære landbrugserhvervet helt fra bunden.
Da han døde i 1956, overtog deres søn,
Egon, og svigerdatter, Ellinor, gården.
Holger husker, at han havde kørt for
familien fra Bakkely til parrets bryllup i
Ålholm Kirke i Valby i 1952. Holger
havde den gang en Chrysler 38 Royal
Limousine. En meget herskabelig bil,
som han havde købt af købmand Anton Petersens arvinger i Præstø. Den
var så rummelig, at hele Jungshoveds
sogneråd kunne være i den.
1952 var året, hvor de første bananer
kom til Danmark efter krigen. De
stammede fra Belgisk Congo, og var

Egon og hans svigerfar på høstarbejde
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der før havde haft landbruget som
erhverv, til at finde ny arbejdsopgaver.
Ved kommunalreformen i 1970 blev
der oprettet 14 amter. I begyndelsen af
70erne fik Egon arbejde i det nye Storstrøms Amt som vejmand, og han
forpagtede herefter gårdens jord ud til
Ejnar Hansen i Smidstrup. Efter
Egons og Ellinors død har deres ældste
søn, Michael, overtaget gården. Jorden

er forpagtet ud til Nysø Gods. Michael
har i mange år boet i Vietnam, men
bor nu med sin kone Huong og deres
datter Catherine på gården. Catherine
er hermed 5. generation af samme familie, som bor på gården Bakkely.
Fra Bakkely i Stenstrup går turen videre mod Østergård i Bønsvig.
(Fortsætter i næste nummer)
Knud Jacobsen

Bryllupsbillede fra Bakkegården
I forbindelse med artiklen om gården
”Bakkely” i Stenstrup (se Med Holger
på farten) har redaktionen fra Præstø
Lokalarkiv modtaget nedenstående
flotte fotografi fra et bryllup i Stenstrup
(Bakkely), (Jungshoved Kirke) 26. juli
1924.
Lokalarkivet har endvidere vedlagt en
liste over de navne, som arkivet har
kendskab til, og hører vældig gerne, om

nogen af bladets læsere eventuelt kan
genkende nogen af de bryllupsgæster,
der ikke er sat navne på. Oplysninger
om de ukendte bryllupsgæster kan gives til Knud Jacobsen på
tf. 55 99 92 25, mobil 22 21 55 25, eller
på e-mail-adressen
knudjacobsen@gmail.com.
Præstø Lokalarkiv venter spændt på
vores tilbagemelding.

81. Hans Peter Hansen, Vangsgården, f. 13/12
1978
86. Emilie Kirstine Jensen, f. 19/6 1904
88. Karl Valdemar Jensen, f. 29/3 1900
90. Peter Vilhelm Jensen, f. 24/2 1880
94. Karen Jensen
95. Dorothea Hansen, Vangsgården
97. Ane Marie f. Hansen
99. Thora Olsen, Stenstrupgård
101. Kristine ?
102. Ane Margrethe Jensen, f. 1867
103. Helga Christine Johansen
106.? Niels Jensen, f. 1857
110. Lars Jensen, f. 4/2 1863
111. Jens Jensen, f. 1861
114. Inger Sofie Nielsen, f. 14/4 1866
115. Hans Christian Nielsen, f. 8/9 1896
116. Rasmine Kathrine Jensen, f. 25/4 1896
117. Ane Kathrine Jensen, f. 24/2 1870
119. Carl Alfred Hansen, f. 23/11 1896
121. Lars Larsen, gårdejer, f. 26/1 1882, Smidstrupgaard
Theodor Olsen
Ida Hansen

122.
123.
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Axel Røpke – en vellidt original

Aksel Røpke fotograferet ved Jungshoved Mølle af Holger Andersen. 1958

”Jeg har ingen uvenner. Og jeg ved, at Vorherre vil kendes ved Axel, siger den gamle skrothandler, der trækker rundt med sin vogn på de
idylliske, små, krogede sydsjællandske landeveje”.
Sådan indledes en artikel i Præstø Avis i
1962 om Axel Røpke.
Axel Peter Emil Røpke, som var hans
fulde navn, blev født i Roneklint 7. oktober 1891 og boede hele sit voksenliv
på Jungshoved. Hans barndomshjem
var huset på Roneklintvej nr. 17.
Axel var svag ved fødslen, og han blev
derfor hjemmedøbt 15. oktober af lærer Andersen og senere, 27. december,
fremstillet i Jungshoved Kirke. Han var
barn nr. 4 ud af en søskendeflok på 12.
Hans forældre var Marie Olsen, født på
Jungshoved, og smedesvend Georg
Christian Røpke, født i København.

Georg Røpke arbejdede på Præstø
Jernstøberi i Adelgade. På jernstøberiet
fremstillede man kakkelovne og forskellige støbejernsemner til landbruget.
Axels far var barndomsven med den
tidligere statsminister Thorvald Stauning, og når Stauning var på Sydsjælland, mødtes de to barndomsvenner
ofte.
Efter skolen kom Axel Røpke i lære
som smed hos smeden i Lekkende.
Det viste sig dog hurtigt ikke at være
noget for Axel. Axel kunne bedst lide
at passe sig selv og færdes i naturen.
Han havde svært ved at tilpasse sig et
normalt liv.
Holger Andersen fortæller, at Axels far
sagde om sønnen, at han havde bragt
ham sorg ved ikke at leve et almindeligt
liv. Helt fra barnsben tilbragte Axel
58

mange timer med at gå langs vandkanten ved stranden i sin søgen efter rav.
Og han fandt meget. Holger husker, at
Axel Røpke en dag viste ham en klump
rav, som han havde fundet. Den var så
stor som et barnehoved, fortæller Holger.
På sin ture gik Axel ofte med en trækvogn efter sig. I den kunne han opbevare alle de ting, han fandt på sine ture.
Ofte var han også heldig at finde flinteøkser. Nogle af dem solgte han til lærer
Nørskov på Jungshoved Skole.
Foruden rav og flinteøkser samlede
Axel Røpke på gammelt jern. For ham
var gammelt jern at sammenligne med
det ædleste metal. Når han fandt noget,
som var lidt ud over det sædvanlige, en
kniv eller gaffel, kunne han godt finde
på at forære det til folk, som havde
givet ham et måltid mad eller husly.
I hele sit voksenliv havde Axel Røpke
ikke nogen fast bopæl. Han fandt husly
rundt i lader og stalde på Jungshoved.
Carsten Larsen Præstø, tidligere Hovmarken, fortæller:
Axel havde 4-5 opholdssteder på
Jungshoved: Mislehøjvej 16 hos Else.
Huset kaldte vi "Rappenborg". Her
holdt han til i et rum, som tidligere var
blevet brugt til brændeopbevaringsrum.
Jungshovedvej 40B hos Kristine &
Johannes Nielsen, hvor han boede i
laden (red.: I en periode Axels vinteropholdssted).
Bønsvigvej hos Valborg & Åge Jensen
(den ejendom, hvor familien Hein bor i
dag).

På et tidspunkt boede Axel Røpke også
på Holgers ejendom i Bønsvig. Det var
efter, at Holger havde købt ejendommen af sin morbror, og inden han selv
flyttede ind på den. Holger fortæller, at
Axel havde fyldt det meste af stuen op
med brænde, og der var kun lige et
hjørne fri, hvor Axel kunne sove.
En dag, Holger besøgte ham, ville Axel
vise ham en speciel jagtpatron. Efter at
han havde vist patronen frem, kunne
han pludselig ikke finde den igen. Holger havde den ikke – og Axel heller
ikke! Mysteriet blev opklaret ved et
brag fra brændeovnen, da patronen
eksploderede. Eksplosionen var så
kraftig, at ovnen revnede, siger Holger.
På sin fine, gamle vandpost på ejendommen i Bønsvig har Holger et minde om Axel Røpke. Det er en dansk
kanonkugle, som Axel Røpke har fundet ude fra Batterierne ved Roneklint.
Nu er den en dekorativ del af pumpearmen.
Ernst Jensen, Stavreby, fortæller, at Axel også ofte overnattede hos hans
forældre, Margit og Aage Jensen, i Roneklint Skov (nu Dyremarken 8). Her
sov han i kalveboksen, og om morgenen havde han det som et fast ritual at
ryste sine sokker godt igennem ude i
det fri, inden han tog dem på igen.
På sin trækvogn havde Axel Røpke et
bækken, som han stegte æbler i. De
stegte æbler delte han rundhåndet ud af
til de børn, han mødte på sin vej.
Ernst husker Axel Røpke som en glad
og venlig vildmand. Han var en del af
Jungshoved.
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Holger husker, at når folk var trætte af
at give Axel Røpke husly, så satte de
ham bare til at arbejde. Næste dag kunne de være sikre på, at han var pist væk!
I artiklen i Præstø Avis fra 1962 fortæller Axel om sit liv som skrothandler.
På hans trækvogn er der denne dag: en
gammel primus, tre halve gummistøvler, en gammel grammofon med tragt,
en uniformskasket, en jerngryde, hanken fra en natpotte, en pose med afgnavede ben og en masse ubestemmelige ting.
Han har slæbt tonsvis af jern sammen
på sine ture. Han har fået en skæv skulder af de mange løft.
Han funderer over, om han er købmand eller grosserer, men når frem til,
at han er en slags overgrosserer, da han
står for leverancerne af jern til Stålvalseværket i Frederikssund.
Han kan godt komme lidt i tvivl, om
de nu bruger det til kanoner og raketter
og siger, at hvis han opdager, at de bruger det på den måde, så er det slut med
leverancer fra Axel Røpke.
I 60erne kom mange folk fra København til Jungshoved. Det får den gamle
Axel Røpke til at fundere over, hvorfor
de søger lykken og freden i et gammelt
faldefærdigt bindingsværkshus på landet, når lykken efter hans mening er
helt gratis, hvis ikke de var så forjagede
i deres osende biler!
Journalisten fra avisen spørger Axel
Røpke, om han betaler skat. Det ved
Axel ikke. Det ordner de på kommunekontoret i Jungshoved. Det er det, vi

har den slags folk til, siger Axel Røpke.
Carsten Larsen, Præstø fortæller videre
om Axel Røpke:
”Jeg husker ham som en gammel,
rar mand, der tit stoppede op ved
skolen og så på os legende skolebørn, smilede, rystede lidt på hovedet og gik så videre på egen
færd.
I 1950erne og først i 1960erne
havde Jungshoved Brugs en lille,
separat slagterbutik i butikken,
hvor man dagligt fik kødvarer leveret fra Slagteriudsalget i Præstø
med rutebilen (Axel Frederiksen).
Her yndede Axel Røpke at købe
en røget grisekæbesnitte, som han
spiste med stort velbehag på låget
af skarnkulen (butikkens affaldskasse), som lå bag butikken ved
siden af tjæretønder m.m.
Jeg kan ligeledes huske, at Brugsen
fik sennep hjem i store blikdåser,
hvorfra man så kunne få fyldt sit
sennepsglas op. Disse tomme dåser (som store kagedåser) tilfaldt
Axel, som brugte dem som opbevaringsbokse til alverdens ting.
En af Axels yndlings øl var Dortmunder eller Faxes daværende
Gønge Bryg, som vel svarede til en
elefantøl i dag, men jeg har aldrig
set Axel sidde og drikke sammen
med andre. Han nød sin pilsner i
sit eget selskab.”
De skrotting, Axel samlede sammen,
solgte han inde i Præstø til Tromsholt,
som boede på hjørnet af Adelgade og
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Strandvejen i den bygning, hvor der nu
er bogantikvariat.
Holger Andersen fortæller, at han en
dag blev bestilt af Axel Røpke til at
køre et læs skrot til Skibinge. Som Holger husker det, fik Axel 1 kr. og 75 øre
for hele læsset, og turen kostede 8 kr.
Han fik evighedskredit, siger Holger!
Det skete af og til, at Axel forlod sognet i sin jagt efter skrot. En sen aften,
hvor Holger var ude at køre lillebil,
mødte han Axel på Præstø Overdrev.
Axel genkendte ikke Holger i starten,
og Holger gjorde derfor sin stemme
ekstra dyb og sagde: ”Hvad laver sådan
en som dig så sent herude”, og Axel
svarede: ”Jeg har fået lov af politiet, de
ved godt, at jeg går her”. Herefter gav
Holger sig til kende.
En anden gang gik det værre til, husker
Holger. Axel var kommet i kløerne på
nogle folk ude i Allerslev, som havde
drukket ham fuld og stjålet hans ting.
Holger blev tilkaldt og kørte Axel ind
til politiet i Præstø, hvor han anmeldte
hændelsen.
I 1963 døde Axel på Fakse Sygehus
efter kort tids sygdom. Han blev begravet i familiegravstedet på Jungshoved
kirkegård.

Billedet er venligst udlånt af Ole E. Hansen

Tak til Holger Andersen, Ernst Jensen, Erland Larsen og Carsten Larsen samt Præstø
Lokalhistoriske Arkiv for oplysninger til
artiklen. En særlig tak til Carsten Larsen,
som gav mig ideen til artiklen.
Knud Jacobsen
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Årets gang på Staureby Havn
tilladt at anvende krogliner i perioden
1. maj til og med 30. september.

Fiskeri
Ål

Rejer

Fiskeriet efter ål var ret godt lige efter
starten 1. august, men så ”fladede det
noget ud”. Her i efterårsmånederne
september og oktober har der kun
været gevinst i de mørke perioder, altså
når der ikke er måneskin. Ål elsker
mørke og er ikke meget for at svømme
ind i ruserne om natten, når månen
lyser kraftigt. Et sæt åleruser består af 2
ruser, som hver har 7 ringe, som bliver
mindre og mindre ud mod enden.
Imellem ruserne er der en såkaldt rad,
som er ca. 8 meter, hvis det ikke er en
”københavner,” som har kortere rad
og færre ringe. Ålen svømmer ind i
raden og søger så enten til højre eller
venstre, hvor ruserne venter. I rusen er
der kalve imellem ringene, og de forhindrer, at ålen svømmer tilbage til
friheden. Det er tilladt at have seks sæt
ruser i et såkaldt stræk. Sættene er bundet sammen, så de danner en sammenhængende række. Der er dog ”huller”,
der hvor sættene er bundet sammen.
Der indgår således 12 enkeltruser i et
stræk.
Man kan også fange ål med krogliner,
men der er ingen, der gør det i øjeblikket fra Stavreby Havn. Man må have 6
krogliner á 100 kroge, og det er ikke

Der er fanget en del fjordrejer her i
efteråret, men det er ikke noget at råbe
hurra for. Fjordrejer er mindre end de
gængse rejer, man ellers køber, men de
smager til gengæld bedre. De dyre rejemadder i Tivoli er fjordrejer.
De fanges oftest i en rejepæleruse, som
består af en rad på max. 10 m og 2
arme på max. 2 m samt selve rusen. En
rejepæleruse skal anmeldes til Fiskeridirektoratet med dens nøjagtige placering. Når man har rejer i rusen, skal de
sorteres, da der tit er hundestejler imellem. Når man koger dem, skal man
ikke komme salt i vandet, da rejerne så
bliver vanskelige at pille. Rejerne skal
straks tages op, når vandet koger, og de
er blevet røde. De dygtige rejepillere
bruger kun to tag når de piller en reje.
For ikke så mange år siden tjente fiskerne fra Stavreby rigtig gode penge
på fjordrejer, men nu snakker vi kun
om, at dagens fangst lige kan give til to
rejemadder.

Skrubber
Et par stykker har her i efteråret været
ude for at fange skrubber ovre ved
62

Viemose skoven, men det har ikke
været det helt store. En enkelt har dog
været helt nede ved Kalvehave, og det
var en stor succes.

Sild
Hvis man skal fange høstsild, skal man
sejle helt ud til Bøgestrømstønden, og
det er der ingen, der har gjort i år.

Gedde
Der er masser af små gedder i ruserne,
og vi genudsætter dem naturligvis. Vi
er også et par stykker, som har fanget
store, flotte gedder, som nu ligger i
fryseren.

kan gedderne og aborrerne få overtaget. Der er fanget aborrer med kutlinger hængende ud af gabet, men stadigvæk formerer kutlingerne sig ca. 6 gange så hurtigt som sine fjender. Nogle
folk fra Stavreby har prøvet at spise
dem, og de siger, at de er ok, nærmest
som ålekvabber mht. ben og som sild i
smagen. Der er i øvrigt startet en eksport fra Guldborgsund til Italien. Man
har fået 1,5 millioner kr. til et projekt.
Kutlingerne laves endvidere til fiskemel
samt ensilage til svinefoder. Man fanger
30-40 tons om året!

Aborre
Der er dukket nogle fine aborrer op, og
de smager faktisk bedre end dem om
foråret, da de er federe og ikke så overfyldte med rogn.

Ørred
Her i efteråret har der ikke været ret
mange havørreder indtil nu (nov.
2013). Vandet skal være under 10 grader, før de rigtig kommer ind for at
gyde oppe i vandløbene. Efter 15. november er det ikke lovligt at fange de
farvede fisk (yngledragt). Forbuddet
gælder indtil 15. januar.

Vandstand

Sortmundet kutling

Alarm: Denne fisk er i forrygende
fremgang i Bøgestrømmen og Stavreby
Fjord! Der er ofte 5-10 kutlinger i hver
åleruse, og det ser ud til, at fremgangen
fortsætter. Vi smider kutlingerne ud til
mågerne, da de dør meget hurtigt, når
de er hældt ud af ruserne. Det er endnu
for tidligt at sige, om den helt vil
”overtage farvandet” og fortrænge alle
de andre fisk samt ål og rejer? Måske

Vandstanden i havnen kan svinge med
ca. en hel meter. Der er opsat et bræt til
aflæsning af vandstande ved indsejlingen. Det røde mærke markerer ca. dagligt vande. De helt store udsving er
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gerne om efteråret, når det har stormet
meget i lang tid. Ved kraftig vestenvind
bliver vandet i den vestlige Østersø
presset op i den østlige del for så, når
vinden lægger sig, at vende tilbage med
”kæmpe” højvande i Stavreby Havn.
Når vi har lavvande, dukker der ”store
øer” op i fjorden. Faktisk er det mest
risikobetonet at sejle der, hvor man
tror, det er dybest fx midt i fjorden.
Ligeledes er der også nogle store sten,
som man skal være opmærksom på
ved sejlads, og det gælder i øvrigt både
ved høj- og lavvande.

ved kirken og videre ind i noret, hvor
så beskydningen starter, og det går ikke
stille af, nærmest som jordens undergang.

Efterlysning

Jagt
Blishønejagt

Hvem mangler en grågås, som er faldet
død ned i Stavreby pramhavn?
Karsten Elm, Stavreby

Jagten her i efteråret blev aflyst pga. for
megen blæst samt kirkelige handlinger
(Jungshoved Kirke). Blishønsene jages
af sejlende skydepramme ind i fjorden
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Om at bruge sin tid i en genbrugsbutik
Da jeg gik på efterløn, syntes jeg, at
tiden skulle udfyldes med noget, også
noget med mennesker. Det blev så
Folkekirkens Nødhjælps genbrugsforretning. Den lå i Torvestræde i Præstø,
en lille forretning. Det var Ejgil og Karen Møller, der satte den i gang sammen med Vibeke og Ove. De tog sig af
det meste af det tøj og de ting, vi fik
ind. Butikken startede på denne tid for
20 siden, 3. november 1993.
Arbejdsgangen var to i forretningen
om formiddagen og to om eftermiddagen. Det var hyggeligt. Fra mit arbejde
som hjemmehjælper kendte jeg mange
folk, som begyndte at komme i forretningen, men der var også nogen, der
ikke syntes, at man kunne gå i brugt tøj.
Men tiderne har heldigvis ændret sig, så
nu er det jo fint at kunne sige, at ”jeg
har købt denne flotte jakke i ”Genbrugen”, eller ”jeg fik nogle fine glas,
som jeg manglede til dem, jeg havde”.
Det er en dejlig fornemmelse at kunne
hjælpe andre her i landet. Men at hjælpe i udlandet er også godt, når man
ved, hvad pengene bliver brugt til.
Kvinder i ulande får i stigende grad
tildelt penge til at kunne forsørge deres
familier i form af systuer, butikker og
jord, så de kan dyrke korn og grøntsager, som de kan sælge på markedet.
Der bliver også gjort et stort stykke
arbejde med at rydde miner, og for at
børn kan komme i skole.
Hvert år har Folkekirkens Nødhjælp en
uge på Silkeborg Højskole – et meget
dejligt sted, hvor Kirsten Petersen og

jeg har været to gange. Forstanderfruen, Helga, er med i Folkekirkens Nødhjælps hovedkontor. På skolen er der
foredrag af unge, der har været ude i
ulande og boet der et halvt eller et helt
år. Det er meget interessant at høre,
hvad de bliver udsat for – det kan både
være at ligge på et stampet lergulv og gå
sulten i seng, fordi der ikke har været
penge til mad. Der er mange børn i
familierne. Fisken (i Folkekirkens Nødhjælps logo, red.) er symbol på mad.
Jeg vil sige, tag et blad med hjem, næste
gang, du går i ”genbrugen”. Der står
mange gode ting i bladet, og støt en
god sag. Bladet er gratis.
Med venlig hilsen
Gurli Larsen
Lærkevej 20
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Jungshoved – et sving ud i naturen
Alle er velkomne, og er der lyst og interesse for flere ture, fortsætter vi ad nye
ruter, som meddeles på Jungshoveds
hjemmeside og i bladet Jungshoved.
På stiudvalgets vegne på gensyn og
venlig hilsen
Lise Jacobsen

Vil du med på travetur?

Vi følger de ruter, Jungshoveds stiudvalg har udarbejdet (se mere på
www.jungshoved.net under menupunkt Vandreture). Meld dig til på mail
lisejacobsen1@gmail.com eller på sms
24 45 31 47.
Vi gennemfører turen med alt fra én
tilmelding. Tag tøj og sko på, der passer
til vejret.

TUR 1:

Søndag 12. januar 2014 kl. 13.00:
Hovmarken, max. 5 km, mødested:
Stenstrup gadekær.

TUR 2:
Onsdag 22. januar 2014 kl. 13.00:
Slotsbanken og det åbne land max.
6 km, mødested: Jungshoved Kirke

TUR 3:

Onsdag 5. februar 2014 kl. 13.00:
Roneklint, max. 4 km, mødested: Batteriet ved Roneklint

66

Jungshoved – et sving ud i naturen
NYT FRA LOKALRÅDETS UDVALG VEDRØRENDE TRANSPORT, TURISME OG BOSÆTNING
Tirsdag 5. november afholdt lokalrådet borgermøde på skolen om turisme
og bosætning på Jungshoved. Alle beboere, grundejerforeninger, fritidsforeninger og erhvervsdrivende var indbudt til at deltage.
Udvalget havde taget udgangspunkt i
LUP for Jungshoved (den lokale udviklingsplan) og bad deltagerne byde ind
med, hvad de hver især selv kunne
bidrage med eller havde ideer om. De
21 fremmødte arbejdede i mindre
grupper, som fremlagde til sidst. Her
var masser af energi og gode ideer. Alt
er samlet i et referat og desuden tilføjet
til LUP’en. Det sidste er vigtigt, for det
er nemlig sådan, at Vordingborg Kommune har afsat en pulje til tiltag i lokalområderne, og eneste betingelse for at
søge er, at det er foreneligt med LUP’en. Referat og LUP kan ses på
www.jungshoved.net
Tirsdag 12. november deltog Jette og
Ruth fra lokalrådet, Lise fra skolen og
Knud fra bladet i en konference på Fed
Camping indbudt af Østdansk Turisme
om cykelturisme på Østsjælland, specielt på og omkring Berlin-Københavnruten. Der er afsat 9 mio. kr. til dette
projekt i en toårig periode.
Der arbejdes på at forbedre ruten, tilføje panoramaruter, forbedre pakkeløsninger, forbedre skiltning og informati-

on etc. Der er til dato lavet 6 af 12 panoramaruter, og vi er stolte over at
være blandt de første – som tidligere
fortalt i bladet.
Det var en meget inspirerende dag med
mange forskellige aktører langs Berlinruten, 125 deltagere, hvoraf flere fortalte om netop deres tilbud. Der mangler
cykelstier på ruten bl.a. langs Præstø
Fjord, der mangler cykeludlejere, overnatningssteder og serveringssteder, så
det er bare om at gå i gang, hvis man
har lyst og mod på at lave ”Bed og
Bike”-sted, kaffeservering, isbod o.a.
For at blive et ”Bed and Bike”-sted skal
man kunne tilbyde en overnatning,
mulighed for at få tørret tøj, cykelreparationssæt/værktøjskasse, kort og morgenmad.
Torsdag 14. november holdt udvalget
sit første møde med turisme på dagsordenen og besluttede at gå i gang med
følgende opgaver:
 At udarbejde og opsætte en infotavle ved indkørslen til Jungshoved til gavn for turister.
 At lave en folder, der svarer til
tavlens info.
 At opdatere kortet på skolens gavl
samt optimere hjemmesiden.
Der tages kontakt til kommunen vedr.
infoplads, og der arbejdes på tekst til en
folder. Desuden er stiudvalget tæt på at
fabrikere info-skabe om halvøens vandreture, unikke landsbyer og gadekær.
På udvalgets vegne,
Lise Jacobsen
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JUNGSHOVEDKALENDER
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Mandag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Mandag
Onsdag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Tirsdag
Onsdag
Søndag

2. dec.
3. dec.
5. dec.
8. dec.
10. dec.
15. dec.
6. jan.
12. jan.
14. jan.
15. jan.
16. jan.
22. jan.
23. jan.
26. jan.
3. feb.
5. feb.
8. feb.
9. feb.
19. feb.
20. feb.
21. feb.
25.feb.
26. feb.
2. mar.

Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Jungshoved Forsamlingshus
Kl. 15.00. Advents- og julemøde, Allerslev Præstegård
Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole
Kl. 14.30. Gløgg og æbleskiver. Præstegården, Frejas sal
Kl. 12.00. Pensionistforeningens julefrokost. Forsamlingshuset
Kl. 16.30-19.30. Juletræsfest for børn. Jungshoved Forsamlingshus
Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Jungshoved Forsamlingshus
Kl. 13.00. Travetur fra Stenstrup
Kl. 13.30. Pensionistforeningen. Øjensygdomme og hjælpemidler. J. Skole
Kl. 19.00-21.00. Orientering om Flexture. Jungshoved Skole
Kl. 19.00-20.30. Syng sammen. Jungshoved Skole
Kl. 13.00. Travetur fra Jungshoved Kirke
Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole
Kl. 13.00. JIF. Microstævne på Bosei
Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Jungshoved Forsamlingshus
Kl. 13.00. Travetur fra Batterierne, Roneklint
Kl. 10.00. Degneholmsmøde. Klublokalet, Jungshoved Skole
Kl. 11.00. Fortælledag v/Jopie Von Horn. Jungshoved Skole
Kl. 19.30. En aften med Ludvig Holberg, Allerslev Præstegård
Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole
Kl. 19.00. Generalforsamling. Strandjagtforeningen,. Jungshoved Skole
Kl. 12.00. Pensionistforeningen. Fastelavnsfest. Jungshoved Skole
Kl. 19.00. Kulturaften. Runer, skrift og magi. Jungshoved Skole
Kl. 13.00-15.00. JIF. Fastelavnsfest. Jungshoved Skole

GUDSTJENESTER

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

1. dec.
8. dec.
15. dec.
22. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
29. dec.
1. jan.
5. jan.
12. jan.
19. jan.
26. jan.
2. feb.
9. feb.
16. feb.
23. feb.
2. mar.

Jungshoved
9.00
Ingen
9.00
10.30
16.00
10.00
Ingen
Ingen
11.30
9.00
10.30
Ingen
9.00
Ingen
10.30
9.00 Jesper Bo Blomgren
Ingen
10.30
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Allerslev
10.30
9.00 Jesper Bo Blomgren
10.30
Ingen
14.30
11.30
10.30
9.00 Jesper Bo Blomgren
Ingen
10.30
Ingen
9.00 Jesper Bo Blomgren
10.30
19.00
9.00
Ingen
10.30
9.00

