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Kære læser
Et ualmindelig smukt efterår går på
hæld. Vi var heldige, at blæsten ”holdt
vejret” i en periode, så de smukke gule,
røde og brune farver fik lov at lyse fra
træerne i lang tid. Selvom temperaturen
i skrivende stund stadig er mild, går vi
mod vinteren, og det har vel også har
sin charme. Først og fremmest står
julen for døren og dermed hygge og
traditioner af enhver art – julefrokoster,
arrangementer i kirken og præstegården, juletræsfest osv. Se hvor og hvornår her i bladet.
Om ikke længe går vi ind i et nyt år, og
så er det tid til at kigge både lidt tilbage
og lidt frem. En af de ting, der har optaget mange her på halvøen i det forløbne år, er skolens fremtid. Det ser ud
til, at der nu omsider er fundet en rigtig
god løsning, og det står der mere om
her i bladet. En anden ting, der vil berøre rigtig mange er overgangen til fibernet. Takket være en ihærdig indsats
fra lokalrådets side, lykkedes det at få
projektet på plads. På Fibias hjemmeside kan man nu bl.a. læse, at gravear-

bejdet er planlagt til at starte allerede i
uge 48 og forventes at være færdigt i
løbet af uge 52. Også det kan man læse
mere om inde i bladet.
Som de fleste vil have bemærket, fulgte
der med sidste nummer af bladet en
folder om kirkens aktiviteter. Det er en
folder, som menighedsrådet selv udgiver, og som også omdeles i Allerslev
sogn og til andre interesserede. Fremover bliver det derfor sådan, at kirkens
arrangementer kun omtales kort i bladet, og folderen omdeles sammen med
bladet, i det omfang der er udgivet en
ny, når bladet udkommer. Gudstjenesteliste, adresser, nyt fra menighedsrådet m.v. vil fortsat være at finde på
bladets midtersider.
Her i redaktionen har vi igen i år kunnet glæde os over, at så mange fortsat
er parat til at bidrage med gode og
spændende artikler. Vi siger mange tak
og ønsker alle
Rigtig glædelig jul og et godt nytår!
Redaktionen

KONTAKT:
Jungshoved Lokalråd
Gerda Silke Holm
21 80 92 05
Jungshoved Menighedsråd
Eli Frandsen
55 99 91 99
Styregruppen for Jungshoved Skole
Lise Jacobsen
24 45 31 47
Vicevært for skolen
Niels Holger Wermuth
55 99 94 02
Jungshoved Idrætsforening
Bjørn Refsgaard
29 31 58 94
Strandjagtforeningen
Morten Larsen
24 83 97 76
Pensionistforeningen
Tonny Vang
21 92 75 12
Amatørfiskerforeningen
Gert Jensen
55 99 80 24
Forsamlingshuset
Morten Larsen
24 83 97 76
Sognets hjemmeside
www.jungshovedkirke.dk
Forsamlingshusets hjemmeside
jungshovedforsamlingshus.dk
Lokalrådets hjemmeside
www.jungshoved.net E-mail: sys_keller@mail.dk
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Ved den årlige landsindsamling til Røde Kors blev der i år indsamlet
10.482,50 kr. på Jungshoved.
***
I spiseklubben på Jungshoved Skole
5.11. spillede og sang MC Hansen fra
Stenstrup sin fine nye Jungshovedsang
(se blad nr. 4 2014). MC Hansen er
netop blevet nomineret til to priser i
Danish Music Awards Folk 2015 i kategorierne: Årets Udgivelse og Årets
Sangskriver. Vi ønsker Mads tillykke
med nomineringen. Den endelige afgørelse offentliggøres ved en prisfest i
København 28.11.

Glade fiskere på Jungshoved fortæller,
at mængden af ål i ruserne i eftersommeren har været langt ud over det normale. I ruserne har der også været
mange småål. Det tegner godt for de
næste års ålefiskeri. Sommeren har
også givet gode rejefangster .

***
Søren Ryge Petersen har udgivet en ny
bog, ”Leif den stadig Lykkelige og andre historier”. Et af kapitlerne handler
om Holger Andersen fra Bønsvig. Søren Ryge skriver bl.a. ”Da jeg besøgte
ham første gang, var jeg solgt med det
samme. Stedet, huset, urene, værkstedet, bilerne, svalerne, selv den lille
grimme hund (pekingeser) gik lige i
hjertet, og da ordene også begyndte at

Foto: Morten Fog

***
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strømme, var den hjemme. Den gode
historie om et ganske almindeligt menneske med et ualmindeligt liv.”
***
På den store kulturdag i september
fortalte museumsinspektør Dorthe
Wille-Jørgensen i et spændende foredrag i Rejsestalden om Jungshoved
som en lille brik i spillet om Østersøen
og om udgravninger i og omkring
Jungshoved Slotsbanke. Dorthe WilleJørgensen vil i næste nummer af bladet
fortælle om emnet. Hun skrev bagefter,
at hun havde været glad for at møde så
mange engagerede mennesker, heraf
flere som havde fulgt tidligere udgravninger på og omkring slotsbanken.
Bladudklip, Politiken juli 1980

***
Den nu 90-årige Holger Andersen har
denne remse om alder:
10 år. Et barn med mod.
20 år. Et fyrigt blod.
30 år. En rask mand
40 år. – som alting kan.
50 år. På bakken står
60 år. – mod dalen går.
70 år. Siger verden farvel.
80 år. Udsætter himmelen sin sjæl.
90 år. En åndelig helt.
100 år. En viking vælt (af fineste,
bedste slags)
***
I Jungshoved by holder man stadig fast
i den gode tradition med æresport for
sølv- og guldbrudepar. Den 30. oktober rejste byens borgere denne flotte
æresport for guldbrudeparret, Bella og
Kurt Andersen.

***
Sofus Hansen har nu taget Jungshoveds 15 fuglebænke og et enkelt bordog bænkesæt ind til vinteropbevaring
på Enggården i Stavreby .

Knud Jacobsen
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Spiseklubben på Jungshoved Skole
Den 5.11. havde
vi fornøjelsen af
at have Jimmy
Duevang fra
Duevangs Deli
& Bistro i Præstø
som gæstekok.
Der var igen
fuldt hus, og vi
nød alle den gode mad, som Jimmy
havde tryllet frem til os.
De 3 næste gange bliver: 14.1., 25.2., og
31.3. Alle dage er torsdage.
Man kan komme og spise fra kl. 17.30
til kl. 19.00. Køkkenet lukker kl. 20.00.
Vi glæder os til at se nye som gamle
gæster.
Den 25.2. har vi igen den glæde at byde
Per Sellebjerg velkommen som gæstekok. Per vil denne aften lave forskellige
retter af hjortevildt.

Prisen for et måltid mad er alle de
nævnte dage 50 kr. pr. voksen og 25 kr.
pr. barn (4-12 år). Børn under 4 år er
gratis.
Nogle gange serveres foruden hovedretten også en dessert af dessertkokken
Merete Larsen.
Til maden serveres vand. Øl, sodavand
og vin kan medbringes.
Deltagerantallet er max. 52 personer
pr. gang.
På gensyn.
Venlig hilsen, Kurt og Knud
Tilmelding til: Knud Jacobsen, Ambæk
Mark 10, tlf. 22 21 55 25 el. pr. e-mail
til: knudjacobsen@gmail.com
Husk tilmelding i god tid. Tilmelding
foregår efter først til mølle-princippet.

Nyt fra Biblioteksfronten
Vi får stadig
nye bøger ind
til vores bibliotek på skolen,
så husk at kikke ind. Der er
åbent, når skolen er åben, dvs. mandagfredag fra om morgenen, til skolen

lukker ved 22-tiden. Her kan du være
heldig at finde de bøger, som de måske
ikke har på de offentlige biblioteker.
God jagt!
Anne Okholm og Torben Stade Nielsen
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JULETRÆSFEST for børn
I Jungshoved Forsamlingshus
Søndag 13. december 2015
Kl. 15.30-19.00

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 julemusik og sjove lege.
Amerikansk lotteri med flotte præmier for både store og små.
Risengrød, pølser, øl, vand, kaffe, the og kage kan købes til billige penge.
Entre for alle: 30,- kr.
Vi glæder os til at se jer – tilmelding senest
Torsdag 10. dec.
til en af nedenstående:
Ann Helen 24 45 85 81
Henrik
22 39 44 78
Carina
25 84 85 14
Tine
24 23 50 53
Susanne
28 90 45 33
Med venlig hilsen,
Juletræskomiteen

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
7

Planter på Jungshoved
Kvalkved
Kvalkved (Viburnum) er en slægt med
ganske mange arter (over 150) hovedsageligt buske men også enkelte træer,
der er vidt udbredt på den nordlige
halvkugle.
I Danmark findes en enkelt vildtlevende hjemmehørende art, og det er busken Alm. Kvalkved (Viburnum opulus). En forvildet og naturaliseret art
Pibe-Kvalkved (Viburnum lantana) fra
Syd- og Mellemeuropa ses også i det
danske landskab. At den er blevet naturaliseret, betyder, at den har tilpasset sig
de danske forhold og kan overleve
uden for haver og planteskoler. Derudover findes der en havevariant af
Kvalkved, der har kugleformede blomsterstande og kaldes Snebolle.
Alm. Kvalkved kaldes ofte bare for
Kvalkved, men kaldes af og til også for
Ulvsrøn/Ulfsrøn. Navnet Kvalkved
stammer fra det bornholmske kvalkentræ, -torn, -bær, som skulle referere til
ord som kværke, kvalme, kvæle, dvs. at
være dårlig (men ikke syg). Det har
sandsynligvis rod i, at frugterne og hele
planten er giftig for mennesker, og spiser man en større mængde frugter, kan
man få kvalme og opkastninger. Navnet Ulvsrøn henviser sandsynligvis til,
at frugtstanden kan minde om røn,
mens forleddet ulv anvendes nedsættende om frugterne1. Ofte anvender
man dyrenavne om plantearter, der
ikke umiddelbart har nytteværdi for
mennesker fx Hestekastanje, der ikke
1 Vagn J. Brøndegaard, Folk og Flora

kan spises, modsat Ægte Kastanje, der
godt kan spises.
Alm. Kvalkved kan blive op til 5 m høj
og har en åben, stivgrenet vækstform.
Den har lappede blade med 3-5 grofttandede lapper. Bladene er modsatte,
hvilket vil sige, at de sidder lige over for
hinanden på grenen.

Kvalkved med de lappede blade og de flade blomsterstande med store randblomster og indre små
blomster. Foto: Gunvor Asbjerg

Blomsterstandene, der ses i juni, er
indrettet lidt specielt, da der er to blomstertyper i blomsterstanden. Randblomsterne i den flade, op til 10 cm
store blomsterstand består af ca. 2 cm
store, hvide, iøjnefaldende – men sterile
blomster. De midterste blomster er ca.
8 mm små gullighvide, krukkeformede,
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fertile blomster. De inderste blomster
indeholder honning, og blomsterne
bliver bestøvet af insekter.
Randblomsterne fungerer formentlig
som ”blikfang”, der skal lokke de bestøvende insekter til. Havevarianten
Snebolle har kun ”blikfangsblomsterne” og er derfor steril. Den får derfor
heller ikke frugter og kan kun formeres
ved stiklinger.
Veddet er hårdt og stærkt og har været
brugt til skomagerpløkke, tobakspiber
og andet trædrejerarbejde2. De rette,
stærke grene har før i tiden været brugt
til strikkepinde og pile.

jorde, er dens hovedudbredelse klart
østlig. Den tåler en del skygge og træffes ofte under Ask og Rød-El, der gerne står fugtigt. For at blomstre kræver
den dog en del lys, så vil man finde
blomstrende buske i en skov, skal man
lede i fugtige, lysåbne lavninger. Derudover træffer man arten i læhegn, skovbryn og i haver.

Røde og gule efterårsfarver sammen med de røde
frugter i oktober måned. Foto: Gunvor Asbjerg

Kvalkved får knaldrøde, kuglerunde,
lidt glasagtige, bærlignende frugter med
ét frø i. Frugterne modnes sent, dvs.
først i slutningen af september/
begyndelsen af oktober. Både frugter,
bark og blade er giftige for mennesker,
men ikke for fugle. Det ser dog ikke ud
til, at frugterne er fuglenes favoritspise,
da de kan blive siddende på buskene til

Kvalkved i Store Hestehave i september måned.
De knaldrøde frugter lyser godt op i det grønne.
Foto: Gunvor Asbjerg

Kvalkved findes overalt i landet, men
den ynder frodig og gerne fugtig bund.
Da den ikke trives godt på lette sand2 Vagn J. Brøndegaard, Folk og Flora

4
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langt hen på vinteren. Men på trods af
det er artens spredningsform fuglespredning. Med et videnskabeligt ord
kaldes denne form for spredning endozoisk (”inde i dyr”). Frøene bevarer
deres spiringsevne efter at have passeret gennem tarmen på dyr. Fugle som

drosler, silkehale og dompap spiser
frugterne, så man kan være heldig at se
en flok silkehaler tage for sig af retterne
i januar, hvor der er ved at være tyndet
ud i ”spisekammeret”.
Gunvor Asbjerg, Bønsvig

Silkehale. Foto: Gunvor Asbjerg

Kvalkved, der stadig i januar måned står og lyser
op med de røde frugter. Foto Gunvor Asbjerg

Bladet kan købes i løssalg i
Præstø Boghandel,
Jungshoved Kirke og i bladkassen
på Jungshoved Skole.
Pris pr. blad 20 kr.
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NATURPROJEKT PÅ JUNGSHOVED
Sydgården i Roneklints arealer og Bøndernes Egehoved
Friluftsrådet afholdt et såkaldt seminar
på Sydgården i Roneklint 4. oktober,
hvor arbejdsgruppen havde lejlighed til
at dele viden og gode ideer med to
andre projekter, som Friluftsrådet følger.
Fra arbejdsgruppen deltog Svend Erik
Jensen, Knud Jacobsen og undertegnede. Det var spændende at høre om de
andres projekter – ét i Tåstrup og ét i
Vejle – om deres udfordringer og baggrund.
Dagen sluttede med en lille travetur i
det dejlige naturområde på Sydgården.
Lise Jacobsen

Sidste nyt vedrørende projektet, som blev beskrevet i sidste
blad:

Arbejdsgruppen vedrørende ovennævnte projekt har fået tilsagn fra Friluftsrådet (Udlodningsmidler til friluftsliv) om, at de vil støtte projektet med
100.000 kr. Det var en god begyndelse.
Vi venter stadig på svar fra LUPmidlerne (Lokal udviklingspulje i Vordingborg kommune, som kan støtte
projekter, som er forenelige med den
lokale udviklingsplan, udarbejdet af
lokalrådet) og 15. Juni Fonden.

Foto: Svend Erik Jensen
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Nyt fra Jungshoved Pensionistforening
Så er efteråret kommet, og med det er
vores vinteraktiviteter gået i gang.
Men først lidt om vores udflugt til Rügen 17. august. Vi var 36 glade mennesker, der tog af sted, og det var en rigtig
god tur med Åge som en dejlig guide.
Han kender Rügen rigtig godt, så det
kunne vi nyde godt af. Hotelværelserne
var meget forskellige, og det var ikke
godt nok, da vi havde betalt samme
pris for dem alle sammen. Jeg har talt
med Ørslev Turist, som beklager, men
ikke rigtig kan gøre noget ved det. Men
en god tur alligevel.
Vi havde høstfest 25. september – og
hvilken fest. Johnny spillede, som han
plejer, og har lovet at komme igen til
næste år – dejligt. Vi havde søgt Lions
Club om et tilskud til festen, og der
blev bevilget 4000 kr. fra dem – skønt.
Jeg blev ringet op af præsidenten for
Lions Club, Fladså, der spurgte om,
hvordan vores fest skulle foregå, og om
de måtte komme to mand fra klubben
og fortælle om deres virke. De var selvfølgelig meget velkomne, og de spurgte, hvad vi drak til sådan en fest, og da
vi skulle have varm mad, kom de med
ti flasker rødvin. Michael fortalte levende om deres arbejde lokalt og globalt.
Det var virkelig interessant, og jeg tror,
mange blev overraskede over de store
tal, han nævnte. Pengene, de donerede,
betød, at vi kunne nedsætte prisen for
deltagelse ved festen. En stor tak til
Lions Club!
Bankospillene er startet; vi har justeret
kortpriserne lidt, så vi slipper for de

skæve beløb, men samtidig har vi også
hævet beløbene til gevinster. Gymnastikken og tirsdagshyggen er også startet, og nu ser vi frem til vores julefrokost 11. december, hvor Lise Ness
kommer og underholder.
Den 14. december har vi planlagt juletur til Rostock med Ørslev Turist. Prisen er 199 kr. Der er mange, som var
trætte af Lübeck, så nu prøver vi Rostock.
Jeg har været i Kalvehave og se på Langebæk Pensionistforenings krolfbaner.
Det er en blanding af golf og kroket,
det er for alle aldre og ser meget spændende og hyggeligt ud. Jeg ser det som
et alternativ til at spille petanque. Jeg
har tænkt mig at søge Vordingborg
Kommune om at etablere baner på den
nedlagte fodboldbane, da den i det
mindste så bliver brugt til noget. Jeg vil
gerne høre, om der er nogen, der kunne være interesseret i at spille krolf, så
ring til mig på 21 92 75 12.
Vi skal nu i gang med at tilrettelægge
vores program for 2016. Hvis I syntes,
det var en god tur, vi havde til Bakken,
så giv os et praj, så kan vi måske arrangere sådan en tur igen. I vil få et program i lighed med det fra i år, så kan I
jo prioritere og sætte kryds ved de ting,
I vil deltage i.
Foreningen Norden v/Torben og Linnet Dinesen er ved at arrangere et foredrag med en bekendt fra England, dr.
Carsten Saunte, der som læge har arbejdet i otte forskellige specialer. Vi er
12

blevet spurgt, om vi ville være med,
hvilket jeg har sagt ja til. Arrangementet, der foregår tirsdag 2. februar, annonceres andetsteds her i bladet.
Husk julefrokosten 11. december. Der
vil være sildebord og lune retter. Til-

BLOMSTERNES
H A LV Ø

melding til Jette på tlf. 27 29 14 76, eller
Tonny på tlf. 21 92 75 12.
God jul og godt nytår til jer alle fra
pensionistforeningen.
Tonny

*VI HAR FÅET STØTTE FRA
* **
*
*
*
*
*
*
* *
*
* * *

Nu er alle pengene fra Vordingborg Kommunes Frivilligpuljen blevet brugt.
Der er rigtig mange rare mennesker, som har fået jord under neglene og måske lidt
ondt i ryggen, for det er ikke ”bare lige”, det med at arbejde i vejkanterne, for der
vokser noget genstridigt græs – og ukrudt, som kræver mange kræfter.

Vejkantsblomster
I foråret fik vi sået 8 kg frø i vejkanterne.
Nogle steder kom der mange blomster, og
andre steder kom der ikke så mange, men vi
må håbe, at der er nogle frø, som spirer og
blomstrer til sommer.
Konklusion: Blomsterfrø i vejkanten er en svær
disciplin!!
Men se bare her, et af de ”gode steder” i Stenstrup.

Påskeliljerne

Her i efteråret er der blevet sat mere end 3500 løg på halvøen, nogle af dem er betalt af private, og jeg glæder mig
meget til at se resultatet til foråret.
Så må vi se, hvad der sker, når Fibia kommer forbi!

Blomsterkummerne

Jeg har fået at vide, at Vordingborg Kommunes blomster til sommer bliver i varme gyldne og brændte farver, så begynd allerede nu at tage stiklinger, så frø og gem
de ting, du vil have i blomsterkummen til sommer.

Ideer til en evt. konkurrence er meget velkomne!!
Jungshoved Lokalråd
Udvalget for trafik, turisme og bosætning

Jette
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Vi har holdt det første
borgermøde i september, og I kan gå ind
og se referatet på
www.jungshoved.net.
Siden sidst har frivillige borgere været
rundt og grave endnu flere påskeliljer
ned, så vores skønne halvø kommer til
at fremstå endnu mere blomstrende
end sidste år.
Selve renoveringen af transformatortårnene er i fuld gang, og vi regner med, at
alle reparationer er færdige inden nytår,
så tårnene fremstår smukt renoverede.
Det er tanken at de skal fungere som
små informationshuse for turister. Men
derudover håber vi, at vi kan få nogle
kunstnere til at lave noget ”liv” inde i
husene, så man kan gå lidt på kunstudstilling i dem; men det bliver nok først
efter nytår.

Bekræftelserne fra Fibia er begyndt at
komme ud til os. Fibia er ikke færdige
med udsendelsen af alle bekræftelser
endnu; men de kommer. De begynder
først at grave inde i det nye år.
Foreningen ”Stavreby Vandværks Venner”, i daglig tale kaldet Værket, har
søgt Nordea fonden om 12.000 kr. til
et nyt telt, specielt til brug i Stavreby
Havn ved forskellige arrangementer.
De penge har vi fået, så nu glæder vi os
til at tage det nye telt i brug.
Julen nærmer sig, og skolens store arrangement er på nuværende tidspunkt
nok vel overstået, men der vil være
forskellige ”julestuer” rundt omkring
på Jungshoved, som også er et besøg
værd.
Lokalrådet ønsker jer alle en glædelig
jul og et godt nytår.
Gerda

SIDSTE NYT om fibernet

På Fibias hjemmeside http://www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/
jungshoved/#seneste-nyt kan man nu bl.a. læse følgende om fibernet på Jungshoved:
”Fibia har nu bekræftet alle tilmeldingerne til fibernet i jeres område. Har du tilmeldt dig tidligere, men mod forventning ikke modtaget en bekræftelse på dette
samt dit produktvalg, må du meget gerne kontakte os på 7029 2666.”
”Vi starter gravningen i uge 48 og forventer at være færdige i løbet af uge 52. Tilslutning af kunder bliver påbegyndt i løbet den første uge af 2016 og vil vare nogle
uger frem. I kan løbende holde jer orienteret om eventuelle ændringer i planen her
på siden.
Vi glæder os til at komme i gang med gravearbejdet.”
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Mit yndlingssted på Jungshoved (5)
at komme ned til fårene og deres lam,
som blev tilset med ædelse to gange
om dagen. Men det var ikke nok, for
han sagde midt på dagen, “jeg synes
fårene må være frygtelig sultne”, så
måtte han nøjes med en kæle-klappetur!
De lange roekuler langs vejsiden hvert
tredje år var en herlig klatreplads for
alle børnene. Piletræerne langs vejen
har altid været et samtaleemne. Mon en
ugle kunne sidde i det lille runde hul i
træet, som vi kan se fra køkkenet? Heksen i H.C. Andersens ”Fyrtøjet” boede
da bestemt i det piletræ, der nu er næsten flækket i to.
Rønnebærtræerne i den anden ende
blomstrer skønt i foråret, og der er ikke
noget smukkere syn end at kikke op
gennem de røde bær til en blå, blå september himmel. Længere ude kan man
skimte Noret, Svend Gønges Eg og
Oremandsgårds skove.

“Vores” lille vej blev kaldt Gøngevejen,
da vi fik børnene. Vi var jo Gøngerne
for familien og vennerne. Der kommer
mange minder frem for mig, når jeg går
eller kører på vejen. For alle vores fem
børn var den lille vej mellem Gøngegårdens marker den
første tur, de fik i barnevognen, tit med de flotteste solnedgange. Siden
har alle elleve børnebørn fået ture i den
samme barnevogn, med
vores forskellige hunde
ved siden af.
Mange sjove minder er
der også. Vores ældste
barnebarn var på ryggen
af vores yngste søn.
Han var meget glad for
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Aspargesplanter skulle vokse op fra
Sankt Hans. Der kom en skov af fine,
strunke planter, hvor fasaner og andet
vildt kunne gemme sig, fouragere og
tage sandbad. Om efteråret var arealet
fyldt med røde bær. Mange steder i
byen voksede små aspargesplanter under tagskæggene, så flere familier fik et
lille bed af de lækre planter.
Om vinteren fra altanen står Jungshoved Kirke oplyst ved enden af vejen.
Det var ikke så få biler, der sad fast i
sneen i det laveste punkt på vejen.

kom med trækvogn med kaffe og
hjemmebagt morgenbrød, da vi havde
søde barnepiger i aspargestiden. Nogle
dage var der frost på toppen af de hyppede bede. På de stille dage kunne vi
høre morgenklokkerne fra Jungshoved,
Allerslev og Skibinge kirker. Det var
meget stemningsfuldt tidligt på dagen,
hvor der kunne være flotte tågebanker
ved piletræerne og i de flade enge. Det
var også i aspargesbedene, at jeg fandt
mine første to fine pilespidser.
Den lille vej var også den første, børnene cyklede på og den første, de krydsede, når de
skulle over til vores dejlige
naboer gennem 37 år for at
vise noget nyt frem eller
for at få en lille snak. Vejen
blev også krydset hvert år
den 1. april. Det blev til
mange besøg, og hvis der
vankede noget lækkert, var
det altid pakket ind, så at
det ikke blev spist før efter
aftensmaden.
Det er også fra denne vej, jeg mange,
mange gange har skullet vinke farvel til
min familie. Vi tog op på loftet og vinkede med et lagen, så vi kunne se hinanden lidt længere…
Årstidernes skiften og afgrødernes
vækst bliver fulgt med spænding hvert
år. Hvis der var en viberede, var den
altid markeret med en pind, så man
undgik at køre lige der. Der kommer
heldigvis stadig viber hvert år. Nattergalen triller trofast hver sommer i krattet ved engene. Svalerne flyver hertil

Traktoren har tit trukket biler fri, og vi
satte et primitivt skilt op for at advare
bilisterne. Markerne ved siden af vejen
kunne børnene bruge til at kælke på, og
alle byens børn fik lov at skøjte på åens
frosne overløb i naboens mark, når der
endelig kom skøjtemuligheder.
De mange år, vi dyrkede asparges, var
travle men herlige år. Vores gode medarbejdere mødte trofast op og var altid
parate, sol eller regn, når vi begyndte at
stikke klokken fem om morgen. Festligt, gult regntøj gav alle et godt humør
og arbejdslyst. Det skete tit, at børnene
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hvert forår, og jeg ser dem fange insekter i festlig luftakrobatik. Vi nyder orkideerne og de farverige lupiner, som
vokser i brakmarken, hvor der før var
asparges. Sidste år i oktober var der
pludselig masser af måger, som fløj i
tusindvis og lavede en slags sølvsol
over markerne på begge sider af den
lille vej. Vi optog dem på film og med
billeder. Det var ufattelig smukt at se
på, og skuet varede flere minutter.
Der er også minder om natteture med
kaffe og madpandekager. Det kunne
være koldt på de første åbne traktorer
og mejetærskere. Hvis man kunne nå
mere, og der var udsigt til regn, blev
man bare ved. Så skulle der noget til at
holde køreren vågn og frisk. Jeg har tit
været ud med mad til far og sønner i
forårstravlhed og i høsttiden i august,
hvor der mange gange var en stor,
mørk, gulorange høstmåne at beundre.
Når det blev sent og mørkt, lyttede jeg
tit længe efter lyden af traktor eller mejetærsker på vejen.
Mælkevejen er tydelig fra den lille vej.
Nogle frostnætter virker den ufattelig
stor, klar og intens. Den er heldigvis
aldrig forstyrret af gadelys. Vi har oplevet utallige stjerneskud i årenes løb. Ét
husker jeg især. Vi havde været sammen med nogle venner på Amager.
Sidst på aftenen fortalte de, at børnene
havde røde hunde – den næste nat, vi
oplevede med stjerneskud, var det et
fælles ønske, og vort barn fejlede heldigvis ikke noget. Men forskrækkede,
det var vi blevet.
Når en familie har en festdag, er der fin
tradition i Smidstrup for, at alle flag

bliver hejst. Det er et flot syn, når man
kommer kørende hjem efter barnedåb,
konfirmation eller bryllup, at hele
landsbyen har tænkt på at gøre dagen
festlig. Det varmer også meget på livets
triste dage.
Grøftekanterne på den lille vej er spændende hele året. Der kommer utrolig
mange blomster hele sommeren igennem. De allerførste følfod titter frem,
så vokser der lidt kodriver, de er dog
slet ikke magen til de store gule plamager på den store vej. Siden glædes man
over almindelig røllike, vejbred, filtbladet kongelys, kulsukker, lægeoksetunge,
døvnælde, rødkløver, musevikke,
mjødurt, hyrdetaske, kornvalmue, almindelig syre, ferskenpileurt, cikorie,
perikon og mange flere. Lige indtil rabatterne bliver slået om efteråret, kan
man finde en smuk markbuket. Dem
har jeg fået rigtig mange af – og bliver
altid meget glad for. Nu er der plantet
påskeliljer i hundredvis, som de skønneste forårsbebudere, inden naturen
tager over med sin mangfoldighed.
Vi har lavet både hyldeblomstchampagne, efter min mors gamle opskrift,
og hyldebærsaft til brug om efteråret og
i vintermånederne fra hyldebærtræerne
ved piletræerne. De fine, sure rønnebær
har fundet vej til lækkert brød og gele
til vildtet. De fine tækkerør er gode til
borddekorationer på jagtbordet. Rejnfan har holdt længe i år, og jeg har
plukket mange buketter af dem. Selv
boysenbær dukker op hvert år, men de
er nok lidt for tæt på bilos til at spise.
Jeg elsker synet af de store fugleflokke,
som tit samles over vejen fra tre eller
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fire formationer. Traneflokke trompeterer højt, både på turen nordpå og
sydpå. Gæs og ænder har hver deres
lyde. En gang sidste år, da vi gik tilbage
mod Øen Smidstrup, løb en hare over
vejen efterfulgt af to harer. De tre harer
løb ind på den lange mark. Lige i midten af marken sluttede sig endnu to
harer til selskabet. Til sidst løb de alle
fem i en lang række langs skellet og
forsvandt. Det havde været sjovt at
have haft mulighed for at filme deres
optrin.
Jeg tænker tit på Prosperos ord til sin
datter Miranda i Shakespeares ”The
Tempest” (Stormen). Jeg må have hørt
dem tit i min barndom: ”We are such
stuff as dreams are made of, and our
little life is rounded with a sleep” (Vi er
sådanne ting, som drømme er lavet på,

og vores lille liv er afrundet med en
søvn).
Det er, synes jeg, helt fint, at denne lille
vej har fået et historisk navn, som optræder i en markbog fra 1682 – Klindse
Hoved Vej. Det sætter vores eget liv i
perspektiv. Selvom der kun har boet to
familier her i 101 år, er det kun en kort
periode i tidshorisonten. Vi er alle kun
en lille brik i historien og en endnu
mindre del af menneskehistorien. Den
lille, stille og smukke vej har altid betydet meget for mig. Vi brugte den på
den tungeste tur, vi har haft, men jeg
har også brugt den på utrolig mange
glade ture med minderige oplevelser,
morgen, middag, aften og nat, forår,
sommer, efterår og vinter gennem
snart 50 år.
Linnet Dinesen

Foto: Knud Jacobsen
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Nyt fra Jungshoved Skole
vi herude var klar til at kæmpe for det,
vi har og kan. Det har i hvert fald betydet, at sagen blev behandlet på ny, og
at en aftale nu er i hus.
For Jungshoved Skole betyder aftalen
følgende:
Skolen beholder sit navn, men er nu et
”egnshus”.
Vores vedtægter og formål er stadig
gældende.
Skolen administreres fortsat af en styregruppe sammensat af repræsentanter
for brugerne.
Skolen skal selv klare alle udgifter til
drift og vedligeholdelse, men modtager
fremover et driftstilskud fra Vordingborg Kommune, som det første år
(nedsættes lidt de næste år) omtrent
svarer til de udgifter, vi har til el, vand,
varme, renovation, et tilskud til vedligeholdelse af skolegården og et mindre
tilskud til den udvendige vedligeholdelse (klimaskærm). Til større vedligeholdelsesprojekter kan der søges om hjælp
til medfinansiering hos kommunen og i
fonde.
Alle brugere skal registreres som en
forening eller en anden frivillig-gruppe i
kommunens foreningsportal, sidstnævnte kunne fx være et blomsterværksted eller en madlavningsgruppe.
Det skal bl.a. ske for at sikre, at brugerne er berettiget til et lokale, og at ingen
brugere under folkeoplysningsloven
opkræves penge for lokale. På Jungshoved Skole er der p.t. ingen af de lokale-

Ny aftale med Vordingborg
Kommune
Et meget langt forløb vedrørende skolens fremtidige eksistens er ved at være
ved vejs ende. Det bliver forhåbentlig
en såkaldt ”happy end” efter 10 måneder med usikkerhed, mange skriverier,
mange møder og forhandlinger og
mange forhold at tage stilling til. Styregruppen har nu underskrevet en aftale
med Vordingborg Kommune, som vi
tror og håber, bliver til glæde for os alle
herude på halvøen.
Sagen begyndte allerede i slutningen af
2014, hvor udvalget for Kultur, Idræt
og Fritid bad administrationen om at
finde en harmoniseret løsning for seks
kommunale huse. Det blev i begyndelsen af januar 2015 til et tilbud til brugerne om at købe huset for en krone
og fortsætte uden driftstilskud. Svarfristen var ultrakort. Sagde vi nej til tilbuddet, ville skolen blive sat til salg til
anden side. Heldigvis blev Jungshoved
Skole bakket op af de lokale borgere,
som med ca. 700 underskrifter opfordrede kommunen til at lade skolen
fortsætte som et kommunalt foreningsog kulturhus. Og hvor var det godt, at
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berettigede, som betaler, hvorfor det
ikke vil give problemer.
Fremover foregår booking af lokaler i
vinterperioden via et centralt bookingsystem i kommunen, men alle bookinger skal godkendes af styregruppen. I
praksis betyder det, at styregruppen
som tidligere på et møde før ny sæson
fordeler lokaler ud fra brugernes ønsker og lægger dem ind i systemet, så
andre kan se, hvornår et lokale evt. er
ledigt til en ny aktivitet.
Det vil fortsat være muligt at leje skolen og lærerboligen til overnatning.
Som nu vil folkeoplysningsaktiviteter
og frivilliggrupper have første prioritet i
skolen i perioden 1.10. til 1.5. og
”lejrskoler” på overnatning have første
prioritet 1.5. til 1.10. Lærerboligen lejes
fortsat ud til overnattende gæster hele
året. Der har været meget tale om udlejning til private, og om det var lovligt.
Det er lovligt, og skolen kan frit leje ud
til private efter takster fastsat af kommunen. Dvs. styregruppen har selv
foreslået priserne, som vi forventer,
bliver godkendt af kommunen. Men
det er værd at hæfte sig ved, at skolens
formål og vedtægter stadig er gældende, og at det er styregruppens holdning,
at vi fortsat ikke lejer ud til arrangementer, der har karakter af selskab –
det har vi bl.a. forsamlingshuset til.
Den nye aftale giver os mulighed for at
få flere familier på overnatningsture,
flere turister i lærerboligen og måske
andre nye tiltag, der kan skabe den indtægt, vi får hårdt brug for.

Booking til overnatning og private arrangementer foregår stadig direkte til
skolens booking-ansvarlige. Styregruppen er glade for, at der stadig bliver en
mulighed for direkte kontakt med brugere/lejere for at værne om skolen og
brugernes ejerskab for huset.
Når kommunen har returneret aftalen
med deres underskrift, bliver den
hængt op på skolen tillige med prislisten.
Så alt i alt blev det vist en ”happy end”
– meget bedre end at købe skolen for
en krone. Og efterfølgende har vi i
flere situationer set, at engagementet
herude på halvøen ikke er blegnet.
Tænk bare på kulturdagen, som beskrives andetsteds i bladet. Tak til alle, som
tog en tørn for at bevare vores dejlige
skole.

Arbejdsdag i skolen 3. oktober
Det var ikke sjovt at være edderkop
den lørdag! Kl. 9 myldrede det ind ad
døren med friske folk med koste, span-
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de, klude, trillebør m.m. Faktisk kom
der 27, to-tre fra hver brugergruppe,

Det var en fornøjelse at være med og
se, hvor meget man kan nå,
når man er mange om opgaven. Og så er det en fornøjelse at komme i gang med en
ny sæson i et rent hus.
Tak for hjælpen, og undskyld edderkopper!

Vintersæsonen er i fuld gang

Alle er i gang igen med hver deres aktivitet, og der er altid mange biler i gården og på Brugsens p-plads.
I år har vi budt velkommen til et herreyogahold, og vi ved, at de er glade for
at være på første sal og gerne vil fortsætte efter jul. Der har allerede været
foredragsaftener, bageskole, spiseklub
og en velbesøgt sangaften. Og mange
flere tilbud venter – følg med i bladet,
på opslag, på hjemmesiden, eller få
mails via lokalrådets mailliste (det sker
ved at tilmelde sig på hjemmesiden
www.jungshoved.net
eller direkte til formanden for lokalrådet: Gerda Holm, på
gerda.marensminde@gmail.com)
Har du en god idé til en ny aktivitet, er
der stadig plads til mere. Et børnehold i
gymnastik, rytmik, musik og sang? Et
volley-hold? Kreative sysler, studiekredse, læsegrupper, skakspil, kagebageri, italiensk for begyndere eller …?
Vi har nok et lokale til formålet. Snak
med én fra styregruppen, eller ring til
Lise 24 45 31 47 og fortæl om din idé.
På skolens vegne Lise Jacobsen

som i løbet af de næste fem timer fik
ordnet skolegård og fortove, fik gjort
hovedrent i alle rum, fik spartlet og
slebet vægge og vinduer i vestlokalet, så
de var klar til maling, fik taget alle gardiner ned, som siden er blevet vasket
og strøget og hængt op igen.
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Frivilligt arbejde (4)
Da Knud spurgte mig, om jeg ville
skrive i bladet om mit frivillige foreningsarbejde, måtte jeg langt tilbage i
tiden, faktisk helt tilbage til, da jeg boede på Fyn. I skolen var jeg meget glad
for idræt, hvilket bevirkede, at jeg blev
medlem af den lokale idrætsforening,
og pludselig var jeg træner for et drengehold i gymnastik. Jeg var så heldig, at
der fem kilometer hjemmefra var et
friluftsbad – selvom det var midt på
Fyn. Det åbnede altid på grundlovsdagen, så hele sommeren blev tilbragt
der. Det var idrætsforeningen, der ejede det. På et tidspunkt spurgte bademesteren, om jeg ville tage den store
livredderprøve, så det gjorde jeg, og
derefter hjalp jeg til, senere – da jeg
blev ældre – passede jeg selv friluftsbadet.
Da mine forældre flyttede ind til en
lejlighed i Odense, var det på tide at
prøve noget nyt, og det blev så Præstø i
første omgang. Det var i efteråret 1970.
Niels Holger og Sofus inviterede mig
med til fodboldafslutning i forsamlingshuset, hvor jeg mødte Maja, som
var kasserer i JIF, så jeg blev hurtigt
involveret i foreningen. Da det rygtedes, at jeg havde ledet et drengehold i
gymnastik, var jeg pludselig leder af et
hold i Jungshoved.
Det ene med det andet, og i 1973 afløste jeg Peter Madsen som formand og
var det til og med 1975, men på det
tidspunkt var jeg begyndt at spille fodbold i Jungshoved. Så begyndte det
store træk med ny fodboldbane og

klubhus. Benni Jørgensen og undertegnede lavede tegninger til det nye klubhus, som stod færdigt i 1980. Det var
nogle hårde år, hvor Mogens Prip,
Poul Anker og jeg trak det store læs for
at få det færdigt. I mellemtiden var jeg
igen blevet formand for foreningen, og
da der manglede en fodboldtræner til
herresenior, tog jeg lige det med også.
Så trængte jeg lige til en pause, men så
blev vores datter Stine sendt en tur til
Italien af Lions Club, og da hun kom
hjem, blev jeg spurgt, om det ikke var
noget for mig at komme med i Lions
Club. Det sagde jeg ja til, det var dengang, de havde loppemarked i staldene
på Egebjergvej, så der var nok at se til.
Ind imellem var jeg også i bestyrelsen
for vores vandværk, og vores daværende brugsuddeler Helge spurgte, om det
ikke var noget for mig at spille dilettant.
Det sagde jeg også ja til, og så blev det
til 20 år med det.
Så kom jeg i bestyrelsen for forsamlingshuset, og da vi skulle have ny formand, blev jeg valgt. Så stoppede jeg i
Lions Club, da jeg hellere ville bruge tid
og kræfter i forsamlingshuset. Det blev
nogle gode år, hvor vi fik lavet meget
på huset, igen med frivillig hjælp. Jeg
glemmer ikke, da vi skulle male indvendigt. Der mødte en stor styrke op fra
pensionistforeningen – igen et udtryk
for den store frivillige hjælp, der findes
her på Jungshoved.
Nu er det så pensionistforeningen,
hvor jeg er blevet formand og samtidig
medlem af styregruppen for Jungsho22

ved Gamle Skole, hvilket igen har betydet arbejde – bl.a. i forbindelse med
nye lofter, reparation af skabslåger og
sådan nogle småting.
Det er så nu, jeg tænker på, at jeg faktisk altid har været involveret i noget,

som indebar frivilligt arbejde. Jeg kan
nok ikke lade være med det, men det
har givet mig så meget i mine år her på
Jungshoved, så hvornår jeg stopper, det
ved jeg ikke endnu.
Tommy Vang

Høslætfolk gav blomsterfloret en hjælpende hånd
Høslæt andet år i træk på
strandeng med Salep Gøgeurt
I slutningen af august mødtes en flok
engagerede høslætfolk på en strandeng
ved Bønsvig Hovedskov, hvor der bl.a.
vokser den sjældne orkidé, Salep Gøgeurt. Efter aftale med lodsejeren, Ole
Falck, bliver arealet slået med le én
gang årligt i sensommeren.
Høslæt med le på arealet påbegyndtes i
2014, og i år er der sat kreaturer på
arealet, som skal bidrage med naturplejen. Kreaturernes afgræsning har ikke
fået græsset på arealet helt i bund, og
derfor var der stadigvæk behov for at
gå det efter med le og rive, hvor Salep
Gøgeurten vokser.
Efter knap to timer var det afslåede
plantemateriale revet sammen i sekssyv store bunker parat til at blive fjernet. Mens høslætfolket svingede leerne
i lydløs takt, kom der flere flokke af
gæs flyvende i kileformationer ind over
skoven. Indimellem blev der holdt
pause for at nyde udsigten over vandet.
Aftenen sluttede af med et let måltid
mad på engen, og høslætfolket gik tilbage med le-udstyret over skuldrene
gennem skoven..

Høslætfolket i fuldt sving før det bliver mørkt

Bunker samlet sammen, Bønsvig
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Ræveholmsmose – en ny høslætlokalitet

en-to gange årligt for at hjælpe rigkærets blomsterflor.

Senere i september mødtes høslætfolket igen til fyraften for at slå slæt på et
mindre rigkærsareal i Ræveholmsmose.
Høslætlauget har fået mulighed for at
pleje dette unikke areal i Ræveholmsmose efter aftale med Oremandsgård
Gods og jagtlejerne, som er positive
over for idéen med at slå slæt på arealet

Aftale med gods og jagtlejere
Det lille rigkær i Ræveholmsmose ligger godt skjult, når man er gået langs en
sti/vej gennem skoven. Ræveholmsmose er ejet af Oremandsgård Gods,
og efter aftale med godsejeren, August
Hage, er der givet tilladelse til høslæt på
arealet til gavn for planterne. Jagtlejerne

Høslætfolket i gang med dagens slæt
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i Ræveholmsmose har også givet grønt
lys til høslæt-aktiviteten og vil gerne gå
ind i et samarbejde omkring slåning af
tagrør i området.

Gøgeurt, som er arter karakteristisk for
et kalkrigt kær. Hvas Avneknippe vokser på våd, kalkholdig dyndbund og er
en vigtig indikator for et vådt, kalkrigt
kær. Leverurt hedder på svensk

Leverurt

”slåtterblomma”. Det er en lavtvoksende plante, som netop har gavn af, at
der bliver slået slæt på arealet og/eller
afgræsning. Leverurt er temmelig sjælden i Nordjylland og det nordlige Østjylland – ellers sjælden eller meget sjælden. Den er gået meget tilbage i takt
med ødelæggelsen af de græssede
kalkkær. Den tåler ikke meget tilgroning.
Leverurt til venstre og Djævelsbid til
højre.
For at tagrør ikke breder sig i rigkæret
og tager over, er det en god idé at slå
slæt sent på sommeren, når de fleste af
planterne er afblomstrede for herved at
undgå tilgroning og samtidigt fjerne
næring fra arealet ved fjernelse af det
afslåede plantemateriale.
Elise Hvelplund Brink
Naturvejleder

Djævelsbid

Nu har høslætlauget fået mulighed for
at kaste sig over et nyt, spændende
areal: et rigkær i Ræveholmsmose og
pleje det en-to gange om året med le.
Der blev taget godt fat den 21. september og pænt slået udenom Leverurt,
som stadigvæk stod i blomst flere steder næsten skjult af de høje græsser.
Det afslåede plantemateriale, som primært var tagrør og forskellige græsarter, blev båret et godt stykke væk fra
området med de forskellige rigkærsarter og lagt i nogle bunker i rørskoven.

Unik naturlokalitet

I Ræveholmsmose vokser der bl.a.
Hvas Avneknippe, Djævelsbid, og Maj25

SYNG SAMMEN AFTENER
Kan du lide at synge sammen med andre?
Vi synger lystige viser, højskolesange, salmer, nye viser, årstidssange m.m. Mogens Jacobsen spiller til.
Der er mulighed for at købe kaffe/te og kage i pausen, 25 kr.
Alle er velkomne i Jungshoved Skole, i tegnestuen på 1. sal.
Tirsdag 26. januar kl. 19.00-20.30 og torsdag 10. marts kl. 19.00-20.30

Tegning af Lene Christensen

Kære abonnent
Hvis du fortsat vil modtage bladet pr. post eller med
bud i 2016, er prisen 150 kr. for årets fire numre.
Beløbet bedes indsat på bladets konto i Møns Bank:
6140-0004064737 senest d. 1.2. 2016
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Kirkenyt

GUDSTJENESTER
December - marts 2015
Jungshoved
9.00 Jesper Bo Blomgren
9.00

Allerslev
Ingen
10.30
19.00 De ni læsninger
Ingen
14.30
11.30
Ingen
9.00 Jesper Bo Blomgren
Ingen
10.30
9.00
10.30
9.00 Jesper Bo Blomgren
Ingen
19.00
10.30
9.00
9.00 Jesper Bo Blomgren

2. s. i ad., 6. dec.
3. s. i ad., 13. dec.
15. dec.
4. s. i ad., 20. dec.
10.30
Juleaften, 24. dec.
16.00
Juledag, 25. dec.
10.00
2. juledag, 26. dec.
10.30
Julesøndag, 27. dec.
Ingen
Nytårsdag, 1. jan. 2016
11.00
Helligtrekongers søndag, 3. jan.
9.00
1. søndag e. H. 3 k, 10. jan.
10.30
Sidste søndag e. H. 3 k, 17. jan.
9.00
Septuagesima, 24. jan.
Ingen
Sexagesima, 31. jan.
10.30
Kyndelmisse, 2. feb.
Ingen
Fastelavn, 7. feb.
Ingen
1. s. i fasten, 14. feb.
10.30
2. s. i fasten, 21. feb.
Ingen
3. s. i fasten, 28. feb.
9.00 Jesper Bo Blomgren
Midfaste, 6. mar.
Ingen
9.00 Jesper Bo Blomgren
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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
Regnskabsfører Anne-Lise Nielsen
Faxe Ladeplads
24 25 11 51
ALLERSLEV
Graver Leo De Jong
55 99 61 68
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Tove Grundtvig
55 99 60 92
Kirkeværge
Rita Larsen
55 99 60 30
JUNGSHOVED
Graver Poul Hansen
55 99 90 99
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Eli Frandsen
55 99 91 99
e-mail: elifrandsen@yahoo.dk
Kirkeværge Bent Pedersen
24 80 08 32
http://www.jungshovedkirke.dk

Kirkebil

I begge kirker har vi det sådan, at der
altid er mulighed for at få en kop kaffe
(eller te) og en snak efter højmessen.
Kirkebilen kører til alle højmesser, dvs.
gudstjenester kl. 10.30. Er der kun én
gudstjeneste i pastoratet (Allerslev og
Jungshoved sogne), kører kirkebilen til
denne uanset tidspunkt. Kirkebilen kan
også bestilles til alle kirkelige 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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Praktiske oplysninger
Ved fødsel: En fødsel skal meddeles til
kordegnen/sognepræsten i det sogn,
hvor moderen har bopæl. Det er jordmoderen, der sørger for at sende beskeden videre hurtigst muligt efter
fødslen.
Er forældrene ikke gift, skal faderen
desuden gennem borger.dk give kordegnen/sognepræsten besked via en
”Omsorgs- og ansvarserklæring” inden
14 dage efter fødslen. Har kordegn/
sognepræst ikke modtaget denne erklæring inden 14 dage, bliver spørgsmålet
om faderskab sendt videre til statsforvaltningen til endelig afgørelse.
Ved dåb eller navngivning: Et barn
skal have et navn inden for seks måneder. Det sker enten ved dåb i kirken
eller ved navngivning.
Ønsker man sit barn døbt, henvender
man sig til den præst, som hører til det
sogn, hvor man ønsker sit barn døbt.
Man behøver således ikke at få sit barn
døbt dér, hvor man bor. Det vælger
man selv efter nærmere aftale med den
pågældende sognepræst.
Ved en dåb skal der være en gudmor
eller gudfar samt mindst to og højst fire
faddere. Forældrene kan godt noteres
som faddere.
En fadder er dels et vidne til dåben og
dels ham eller hende, som efter aftale
med forældrene påtager sig forpligtelsen til at oplære barnet i den ”kristne
børnelærdom” i tilfælde af forældrenes
død. I forbindelse med dåben udleveres en fødsels- og dåbsattest.
Ved navngivning retter man henvendelse til kordegn/sognepræst i sit bo-

pælssogn om, hvilket navn man ønsker
til sit barn, hvorefter man får udleveret
en fødsels- og navneattest.
I øvrigt: En fødsels- og navneattest og
en fødsels- og dåbsattest udleveres på
forlangende og kan fås hos nærmeste
kordegne- eller præstekontor, uanset
hvor man er døbt/navngivet.
Vielse: Vielse aftales med sognepræsten. Inden vielsen henvender man sig
til borgerservice og udfylder en blanket
med anmodning om giftermål.
Dødsfald: Besked om dødsfald retter
man til kordegn/sognepræst, eller man
får bedemanden til at gøre det. Det skal
ske til bopælssognet. Bisættelse eller
begravelse/jordfæstelse aftaler man
med sognepræsten det sted, hvor man
ønsker den kirkelige handling foretaget,
uanset om det er i bopælssognet eller et
andet sted. Har afdøde skriftligt udtrykt ønske om at få sin aske spredt
ud over åbent hav, skal det efterkommes. Afdødes ønske skal således skriftligt kunne dokumenteres.
Vigtigt ang. blanketter: Blanketter
om faderskab/omsorgs- og ansvarserklæring, om navngivning, om navneændring, anmodning om bisættelser/
begravelser osv. kan alle findes på personregistrering.dk. Efter reglerne skal
de kun bruges ”i særlige tilfælde”. Særlige tilfælde er bl.a., når man ikke har en
computer, hvilket stadig ikke er et lovkrav.
Man kan altid få hjælp og vejledning
hos kordegnen/sognepræsten.
Henvendelse:
Sognepræst Torben Møllenbach
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Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø
Tlf.nr.: 55 99 60 17,
e-mail: tom@km.dk
Træffetid: Alle hverdage efter aftale.
Mandag: Fridag for præsten og kirkens øvrige personale. Kirken er derfor
lukket for kirkelige handlinger.

Glædelig jul
Måske er der nogle af læserne, som i
deres skoletid læste Leif Panduros
”Rend mig i traditionerne”. Det er en
munter roman fra 1958, en satire over
en tid, som var stivnet i alt det almindelige, det ”man plejer”, det som er det
”normale”.
Romanen var som en forudanelse af,
hvad der senere kom – nemlig ungdomsoprøret ti år senere. Her var der
virkelig oprør for alle pengene imod alt
det, ”man plejer”, det etablerede samfund. Det var, som om en hel generation skreg ”Rend mig i traditionerne”,
for det var det, man gjorde.
Meget blev ændret, kvinderne kom ud
på arbejdsmarkedet, ingen sagde mere
De til hinanden, man gjorde grin med
autoriterne, faderfiguren i kernefamilien osv., osv.
Men noget holdt alligevel, bl.a. julen.
Hverken dengang eller i årene, der
kom, var den til at udrydde. Folk gik
ganske vist ikke i kirke, men de gjorde
det – og gør det – til jul. Til julen er det
de færreste, som siger ”Rend mig i traditionen”.

Den fejrer vi fortsat med uformindsket
styrke. I skrivende stund – midt i oktober – har julelækkerierne traditionen
tro allerede holdt deres indtog på hylderne i supermarkederne.
For det har julen også altid været, nemlig lidt af et gedemarked. En blanding
af gøgl, forbrug, rigelig med mad af den
fedeste slags – og de fleste elsker det –
af salmesang og højtid, kirkegang, familieballade, for hos hvem skal det holdes
i år. Vi fortravler os, for vi køber ind,
giver gaver, og et par dage senere bytter
vi det hele.
Alt dette er næppe mere rammende
beskrevet, end det bliver hos rapperen
M. C. Ejnar i hans ”Jul, det cool” fra
1988. Rapsangen indledes således:
Det skete i de dage i november engang,
at de første kataloger satte hyggen i
gang.
Det jul, det cool, det nu man hygger
sig bedst.
Det er julebal i Nisseland, familiernes fest.
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Med fornøjet glimt i øjet, trækker
folk i vintertøjet,
til den årlige folkevandring op og
ned af Strøjet.
Der bli'r handlet pakket ind, og der
bli'r købt og solgt,
tøsne snot i næsen det er pissekoldt.
Det er vinter, man forventer vel lidt
kulde og sne;
men det' er da klart at så'n en sag
kommer bag på DSB.
Intet vrøvl har de forsvoret, det de
helt sikker på;
men ved den første rim på sporet
går møllen i stå.
Folk de tripper, skælder ud, ser på
deres ure,
og sparker efter invalide, ynkelige
duer.
Der er intet man kan gøre og de
sure buschauffører,

gør det svært at praktisere julehumøret.
"Gå så tilbage, for helvede," råber
stodderen hæst.
Men det jul, det cool, det nu man
hygger sig bedst.
Ja ”Det’ jul, det’ er cool”. Med disse
ord og med håbet om, at hyggen vil
brede sig, skal lyde et tak for i år herfra,
for alle højtiderne, for gudstjenesterne,
de store og de små, hvor der kom få,
for samtaler i glædelige og sørgelige
anledninger, for deltagelse i koncerter
og ved foredrag. Tak til alle for i år, og
til alle i Allerslev og Jungshoved sogne
ønskes et godt nytår og et på gensyn i
det nye år.
Med de venligste jule- og nytårshilsner,
Stina og Torben Møllenbach

Arrangementer Vinter 2015-2016
Adventsmøde: Tirsdag 1. dec., kl. 15.00 i Præstegården
Julesangaften: Søndag 13. dec., kl. 19.00 i Jungshoved
Kirke
9 læsninger, Herlufsholm Kammerkor v/Karsten Gyldendorf:
Tirsdag 15. dec., kl. 19.00 i Allerslev Kirke
Optakt til teatertur: Tirsdag 19. jan., kl. 19.00 i Præstegården
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KULTURAFTEN med
FORENINGEN NORDEN PRÆSTØ
Mandag 11. januar kl. 19.00
I samarbejde med Jungshoved Skole, Jungshovedvej 46, 4720 Præstø

Nordisme i det 21ende århundrede
med studerende i historie ved Saxo-instituttet
Frederik Kastoft-Davidsen
Er Skotland et nordisk land? Har vikingerne noget at gøre med de nordiske folks
selvopfattelse? Lærer danskerne nogensinde at snakke finsk? Og hvad er kulturel
identitet i det hele taget? Dette er nogle af de emner, der bliver taget op. Gennem
en analyse af nordisme og den nordiske identitet er der fokus på det sproglige, på
nordisk samarbejde og det historiske fællesskab. Samt et forsøg på at gøre op med
nogle af de myter, der knytter sig til disse.

ALLE ER VELKOMNE

Fyld en bil med naboer og venner – Foredrag, kaffe/te & kage/frugt 55 kr.

Billede fra Wikipedia
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Kursus i yoga & strik
De seneste år har vi med succes holdt
sådan en dag op til jul, hvor man slipper al julestress og gør noget godt for
sig selv.
Nu rykker vi ind på Jungshoved Skole,
hvor rammerne er helt perfekte, og vi
glæder os!
Kombinationen af yoga og strik er helt
særlig, begge dele har meditative og
glædesfyldte kvaliteter og befordrer
hinanden. Alle kan deltage – begyndere som øvede.
Dagen vil se ca. således ud:
Kl. 9-10.30: Hatha yoga (differentieret
så alle kan deltage)
Kl. 10.30-15.30: strikkeworkshop
(afbrudt af frokost hvor vi serverer en
god suppe med hjemmebagt brød)
Kl. 15.30-16: meditation som samler
dagen

Tidspunkt: lørdag d. 12. december
kl. 9-16
Sted: Jungshoved skole
Undervisere:
Strik: Mai-Britt Bille Nielsen
Yoga: Sussie Jensen
Pris: 750 kr. inkl. let frokost
Hvis du gerne vil modtage mere detaljeret info så send os en mail:
sussie@jensen-yoga.dk eller
mai_britt_bille@hotmail.com
Tilmelding sker også til én af os.
Mere info kan også findes på:
www.jensen-yoga.dk
Max antal deltagere: 12
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KULTURDAGEN LØRDAG 5. SEPTEMBER
Jungshoved – et sving ud i naturen
Det blev en rigtig god lørdag, hvor
mange kørte et sving ud i naturen til
alle de mange aktiviteter, kulturdagen
bød på. Mere end 100 lokale borgere
var engageret ved en aktivitet eller som
hjælper. Ved et ”eftermøde” i skolen
19.10. for at evaluere kulturdagen var
der lutter positive tilbagemeldinger, og
alle var klar igen om fem år. Det var
sjovt for aftenens deltagere at høre om
oplevelserne på de andre steder.
Alle 50 aktiviteter havde besøg, nogle
gæster besøgte et enkelt aktivitetssted,
andre så mange, de kunne nå. Det er
derfor svært at nævne et samlet antal
deltagere, men et kvalificeret gæt siger
ca. 700 deltagere i alt. Gæsterne kom
langvejs fra, fra hele kommunen eller
fra lokale sommerhuse og helårshuse.
Enkelte tog en morgenløbetur fra Stavreby, en del tog turen rundt på cykel i
stærk blæst, andre tog bilen, endnu
andre tog en guidet travetur.
Nedenstående kan måske give et billede af myldret på halvøen i regn, rusk,
blæst og lidt sol ind i mellem:

I Skovhuse besøgte mere end 100 guldsmeden, som havde travlt med at fortælle om og vise sit værksted frem. Teaterparken H.C. Andersens Verden
meldte om mange gæster til kreative
sysler og udklædning hele tiden.
Roneklint Bys mange aktivitetssteder
(løvfrøsøer, fyrpasserhuset, bulhuset,

Danmarks skønneste sommerhus
2014, biavleren, fuglekig, kajaksejlads)
fortalte om ca. 20-40 gæster hvert sted.
I fyrpasserhuset var der bl.a. en konkurrence vedrørende gammelt værktøj,
som blev vundet af Svend Erik Jensen.

Vejret betød, at kajakkerne hurtigt måt34

te opgive, men de kan prøves en anden
gang, hvor vinden er blidere.
Bønsvig havde 80 spisegæster hos Pia
Prehn, som ”lå vandret i køkkenet”,
mange kikkede ind til en historie hos
Halmhuset, hos miljøgruppen v/
familien Hein og i galleri Summertime.
Der var ca. 30 til det rullende naturværksted i Bønsvig Strand, hvor alle
waders var i brug og god fangst af rejer
og andre små vanddyr.
I Stenstrup var der ca. 20 gæster, der
sang og drak kaffe, i Smidstrup var der
mange gæster i Nanas villa, som bød på
butik og café, og 40-50 gæster spiste
frokost ved grillen i Jungshoved Kro.
I Stavreby havde Jungshoved Præstegård ca. 120 gæster til kaffe, kage,
smagning af vin og honning og
”rundkig” i lokaliteterne, der var mange
besøg i Stavrebys tre gallerier, hos biavleren, på Lynggården, hvor det var et
hit at holde små brune grise, og på besøgsgården Butik Spælsau i Stavreby,
hvor der kunne klappes geder.

røre ved fisk og andre vanddyr, at sejle,
smage røget ål og pille rejer, kikke på
gyrokopter og pileflet, at besøge havnens lille museum, Ternen, samt se og
måske prøve et rigtigt lokum med udsigt til havet!

På havnen var der opsat et telt, som
gjorde lykke under de kraftige regnbyger.
Jungshoved Kirke havde mere end 250
gæster til kirkens fire aktiviteter
(morgensang, foredrag, rundvisning i
kirke og tårn, koncert). Det var hyggeligt og fredfyldt at starte dagen i Rejsestalden med morgensang til Morten
Larsens og Tine Bessers fine musikalske ledsagelse. Mange børn syntes, det
var spændende at komme op i kirketårnet og se de store klokker, de voksne
syntes godt om museumsinspektør
Dorthe Wille-Jørgensens foredrag, og
alle aldre var begejstrede for koncerten
i kirken med bandet ”Fargo”.
I Jungshoved By kom der ca. 20 på
besøg i Ann Helens galleri, ca. 30 børn
plus deres voksne deltog i lanterneværkstedet på skolen, mange kikkede
ind i skolens bibliotek og vævestue,
andre gik på stadion for at se droneflyvning, og endelig var der 90 til spis-

Ca. 300 fandt vej til Stavreby Havns
mange aktiviteter, det var populært at
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ning i skolens gymnastiksal (alt udsolgt), hvor også Tage Klee udstillede
sine flotte fotografier.
Under spisningen blev vinderne af
dagens tipskupon fundet. Præmierne
var en sølvring foræret af guldsmed
Uffe Frederiksen (vinder: Hans Jensens
datter) og et foto fra Tage Klee (vinder:
Kirsten Hansen).
Kulturdagen blev muliggjort med økonomiske midler fra Vordingborg Kommune, Nordea-fonden, Præstø Håndværker- og borgerforening og Møns
Bank. Desuden med hjælp til diverse
fra flere lokale borgere/virksomheder.
De lokale ejendomsmæglere i Præstø

holdt åbent hus i deres ejendomme,
der er til salg, og lavede god reklame
for dagen via helsides annoncer i aviserne.
Alle oplevede en dag med stor glæde
og interesse for vores halvø.
STOR TAK til alle aktører, hjælpere og
sponsorer for en meget flot indsats,
som vi kan være stolte af.
På skolen hænger nu tre billedcollager
på gangen, der fortæller om dagens
aktiviteter. Der er også billeder fra dagen på hjemmesiden www.jungshoved
.net under Kultur og fritid.
På planlægningsgruppens vegne,
Lise Jacobsen

Børnenes U-landskalender og Himalayas glemte børn

Far, Mor, Laxmi og Puja.

Julekalendere hører december-måned
til, og der er mange af slagsen lige fra

papkalendere til pakkekalendere. Og så
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er der Børnenes U-landskalender.
Siden 1962 har Udenrigsministeriet/
Danida og DR samarbejdet om Børnenes U-landskalender, hvor overskuddet
fra salget af kalenderen går til et udviklingsprojekt. I år går overskuddet til
CARE Danmarks arbejde med børn
og deres familier i Himalaya bjergene.
I Nepals Himalaya-bjerge lever tusindvis af familier et liv, hvor de i sommerhalvåret bor langt oppe i bjergene,
mens kulde i vinterhalvåret tvinger
dem længere ned i dalene, for at de kan
finde føde til deres dyr. For børnene i
disse familier – Himalayas glemte børn
– går det omskiftelige liv ud over skolegangen.
Livet i bjergene er hårdt. Derfor skal
overskuddet fra årets U-landskalender
være med til at gøre livet lidt bedre for
disse bjergbønder ved at sikre børnene
en bedre uddannelse og familierne en
sundere kost.

Far, Laxmi og Puja.

får, er de nødt til at flytte derhen, hvor
dyrene kan trives.

Bjergenes børn kan ikke læse
og skrive

For Puja og tusindvis af andre børn i
Nepals bjerge betyder det, at de flytter
op og ned ad bjerget hvert år. Det går
ud over deres skolegang. For i vinterperioden, hvor de bor i telt længere
nede ad bjerget, er der ingen skole. I
Nepal går børnene på alle klassetrin til
eksamen hvert år for at teste, om de
har lært nok til at rykke op i næste klasse. Når Puja hvert år mister flere måneders skolegang, er det en eksamen, hun
og mange andre børn har svært ved at
bestå. Derfor ender bjergbørnene ofte
med at sidde fast på et klassetrin og til
sidst droppe helt ud af skolen.
Med pengene fra årets U-landskalender
vil CARE Danmark sikre, at Puja og
4500 andre bjergbørn kan få bedre
undervisning. Lærerne skal efteruddannes, så eleverne på 30 skoler i det vestlige Nepal får bedre undervisning. Og
de migrerende børn skal have intensiv
undervisning, når de om foråret vender
hjem til bjergtoppen, så de kan bestå
deres eksaminer og få bevis på en bestået grundskole.

Historien om Puja og hendes
familie.
Vinden suser lige ind i det primitive
telt. Puja på 10 år ligger under tunge
uldtæpper sammen med sin mor, far
og storesøster. Hun gnider søvnen ud
af øjnene, mens solen står op over
bjergkammen, og dens stråler rammer
dalen. Hun og familien bor under en
teltdug uden front og gavl fire måneder
om vinteren nede i en dal. På det tidspunkt er det for koldt til, at dyrene kan
klare sig og finde føde længere oppe ad
bjerget, hvor familien ellers bor fast.
Da Pujas familie lever af at væve og
sælge tæpper lavet af ulden fra deres
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Skolegang på toppen af verden
Alle fotos: Mette Noppenau, CARE Danmark

Men ikke længere. På grund af det hårde markarbejde, ringe høstudbytte bl.a.
pga. klimaændringer, samt at der nu er
kommet flere billige, men ikke så næringsrige madvarer på markedet, er de
gamle dyrkningsmetoder ved at gå i
glemmebogen.
Derfor vil CARE Danmark i samarbejde med et nepalesisk forskningsinstitut
genoplive landbrugstraditionerne. Familierne bliver undervist i at dyrke jorden med nye metoder, som gør høstudbyttet større og bedre. Men det er
ikke kun forældrene, der skal have jord
under neglene. I skolerne bliver børnene involveret i børneklubber, som laver
temadage om sund mad. Derudover
skal de selv oprette og passe små køkkenhaver på skolerne. Det vil give flere

De glemte traditioner skal
vækkes til live igen

Det første Puja gør, når hun er kravlet
ud fra teltet, er at hente vand til familien. Hun sørger for te til morgenmaden,
mens hendes 16-årige storesøster Laxmi laver maden. Aftensmaden til familien plejer Puja at stå for. Men det er
ikke altid let for familierne i bjergene at
stille mad nok på bordet. Over 90 procent af befolkningen i de områder,
hvor CARE Danmark arbejder, mangler mad flere måneder om året. For det
meste får Puja og familien ”dal bhat”,
som er ris med linsesuppe, og indimellem får de stegt spinat eller andre
grøntsager til. Oprindeligt dyrkede familierne i bjergene mere næringsrige
afgrøder som boghvede, hirse og byg.
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mætte børn, for hvem indlæringen bliver endnu bedre.

og her se videoer og billeder samt følge
med i deres hverdag på toppen af verden.
Endelig kan du også følge med på Facebook.com/CAREDanmark, som
løbende opdateres med nyt om Himalayas glemte børn.

Uden dyrene har familierne
ingen indtægt

Pujas storesøster Laxmi passer familiens 80 får i løbet af dagen. Derfor går
hun ikke længere i skole. Familien tjener penge ved at sælge varme tæpper af
fårenes uld, som de farver og væver
selv. Når Puja bliver lidt ældre, skal hun
overtage ansvaret for fårene fra sin
storesøster, og på sigt skal hun også
lære, hvordan tæpperne væves.
Puja og familie skal på farten igen, når
foråret kommer og de atter kan finde
føde til deres dyr længere oppe i bjergene.

CARE Danmark

CARE Danmark er en humanitær organisation, som arbejder med langsigtet
udviklingsarbejde i ni lande i Afrika og
Asien ud fra princippet om hjælp til
selvhjælp.
CARE Danmark arbejder gennem
lokale partnerorganisationer og NGOer. På den måde støttes civilsamfundet
i samarbejdslandene; hvilket er med til
at give de fattige en stærkere stemme,
så de kan få indflydelse på deres regeringers politik og sikre deres ret til mad,
vand, jord, sundhed, medbestemmelse
og ligebehandling.
CARE Danmark har en omsætning på
over 100 millioner kroner om året.
Pengene kommer fra den danske regering gennem en fast rammeaftale med
Danida, andre landes regeringer og
EU. Cirka 25 procent af omsætningen
kommer fra bidrag fra privatpersoner,
virksomheder og fonde.
Du kan læse mere om Care Danmarks
arbejde på www.care.dk.
Bjarne H. Sørensen, Stavreby

Børnenes U-landskalender

Børnenes U-landskalender er meget
mere end den papkalender, der kan
købes i butikkerne, og hvor overskuddet fra salget i år går til disse
”Himalayas glemte børn”.
Hvert år producerer DR programmer
om årets projekt til DR Ultra og DR
Ramasjang, som bliver sendt i løbet af
efteråret. Og hver dag i december frem
til jul sætter DR fokus på årets tema i
de daglige udsendelser, hvor lågerne i
U-landskalenderen åbnes.
Men dette er langt fra alt. I år vil mere
end 100.000 danske børn møde Puja
og de tusindvis af andre børn, som
lever på toppen, igennem bogen ”Det
tredje øje”, foredrag på 170 skoler og
Per Vers rap ”på toppen”.
Desuden kan du møde Puja og hendes
venner Mamata, Gokul og Arjun på
hjemmesiden www.u-landskalender.dk

Bjarne, der er pensioneret, har i mange år
arbejdet i Udenrigsministeriet især med udviklingsbistand og Danida. De sidste fire år har
han bl.a. arbejdet frivillig som Næstformand i
Care Danmarks Bestyrelse.
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Mit barndomsminde
stille og fredfyldt, når vi ”tøffede” derudad. Min far med smøgen i munden,
kasketten/huen og ”oliebukserne”,
som vi kaldte dem. Min mor havde
smurt madpakker, og det at sidde der
på kanten af jollen og spise sin mad og
drikke sodavand, det elskede jeg. Det
var ikke altid, min far og jeg snakkede
så meget sammen, men vi kunne dele
denne naturoplevelse med hinanden,
uden at vi behøvede at sige noget. Vi
smilede ofte til hinanden, og så var det
tilbage til ”arbejdet”.
Nogle somre var der så mange ål i ruserne, at hovederne var stopfyldte, og
nogle gange måtte min far hjælpe mig
med at hale ruserne/hovederne ombord. Hovederne var så fyldte, at der
ikke kunne presses én ål mere ind og,
halerne stak ud gennem maskerne. Jeg
kan stadig huske lyden af ålenes
”snasken”. Når vi tømte hovederne op
i sorterekassen, sprang ålene rundt, og
halerne strakte sig op i hjørnerne, og
nogle gange sprang de ud af sorterekassen. Vi kunne ikke altid have alle ålene
fra et stræk ruser i sorterekassen, men
måtte have dem i spande/tønder. Vi
skulle altid sortere ålene for hvert
stræk. Det fik jeg lov til og lærte hurtigt
at tage ålene med åletangen og få dem
til at ligge stille i ålemålet. Det var vigtigt for min far, at han vidste, hvor
mange ål der var i hvert stræk ruser, så
han vidste, om han evt. skulle flytte
rundt på ruserne.
På vejen hjem fra Præstø købte vi altid
en is. Min far sov nogle timer, så tog

Jeg husker specielt de år, hvor jeg fik
lov til at fiske sammen med min far
(Arne Henriksen) om sommeren. Jeg
fiskede sammen med min far, fra jeg
var 10 år, og det var helt frivilligt. Vi
fangede ål, og dengang i meget store
mængder.
Min far havde om sommeren en jolle
både i Stavreby havn og i Præstø havn.
Vi sejlede jollen til Præstø meget tidligt
om morgenen. Jeg husker særligt, at
vandet var klart, himlen var blå, og jeg
skulle ligge ude i forstavnen af båden
og holde øje med stenene, så vi ikke
sejlede ind i dem. Det var, når vi skulle
rundt om pynten ved Bønsvig skoven.
Vi sejlede så tæt på land som muligt for
at spare tid. Der var ikke meget vand,
men mange sten. Samtidig kunne jeg
have hænderne i vandet og se, om jeg
kunne snuppe noget at tangen, mens vi
sejlede.
Jeg stod gladelig (som jeg nu husker
det) op meget tidligt om morgenen ved
4-tiden for at være med til at røgte ruser.
Jeg husker specielt den smukke solopgang, vi så hver morgen. Der var så
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han ud og røgte fra Stavreby. Jeg tog af
og til med, hvis jeg ikke havde aftaler
med mine veninder. Vi var nødt til at
røgte fra Præstø først, da det var inde
på lavere vand, vi fiskede, og ålene ikke
kunne leve, hvis vi ikke tømte ruserne
tidligt. Vi skulle engang flytte et stræk,
som vi havde røgtet, og inden for den
time, hvor vi havde tømt rusen, sat den
ud igen og nu skulle hale den ind igen,
fordi den skulle flyttes, var der gået 10 ål
i. Jeg tror ikke, vi flyttede rusen alligevel.
Tiden i Præstø var en kort periode om
sommeren. Men jeg husker også, at vi
fangede mange ål derude, og min far
måtte også mærke misundelsen fra
nogle. Jeg husker, jeg blev gal og syntes, at de bare kunne gøre det samme,
for det var nu også hårdt arbejde.

Der var forskel på at opleve solopgangen, når vi sejlede ud fra Præstø og fra
Stavreby. I Stavreby er det meget
smukt og med en vidde i horisonten,
som giver en fornemmelse af, at havet
åbner sig for én, og her er der plads til
alle.
Men dem, der husker min far, vil nok
smile, når jeg skriver, at han jo også var
snedig. Jeg havde mit eget stræk ruser,
og jeg fik penge for de ål, der var i mine ruser. Jeg fik 1 krone pr. ål og 2 kr.
for de store. Men en dag opdagede jeg,
at min far fik – som jeg husker – 50
kr./kg for de store ål, og der kun gik 24 ål/kg. Det var ikke retfærdigt, fortalte
jeg min far. Han grinede, som kun min
far kunne grine smørret. Herefter fik
jeg 10 kr./stk. for de store.
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Jeg husker også, når min farfar og lille
Hans eller Adolf gik op på banken (ud
for Stavreby Strandvej 7) og kiggede ud
over vandet og op på himlen. Jo, det
var vejr til at blusse ål.
Jeg plagede tit min farfar om at komme
med ud og blusse ål. Det foregik, når
det var mørkt, og vi stagede ud med
prammen fra Stavreby og hen under
Sofienberg med blusselygten foran. Jeg
husker, jeg kunne se ålene på bunden,
og hvordan min farfar stangede dem,

men, og både se og bore fingrene ned i
alle de sandorme, der var på bunden.
Jeg husker ikke, vi fangede mange ål,
men det at sejle ud i mørket og mærke
stilheden og den oplyste bund var noget, der var for fornøjelsens skyld for
os begge.
Lige nu, hvor jeg skriver dette, er det
stadig muligt at fange rejer. Det husker
jeg meget tydeligt også sammen med
min far. Der var specielt et år, hvor vi
fangede 108 kg rejer på én dag. Til sidst

hvordan ålestagen ”knækkede” i vandet. Blusselygten lyste bunden op. Jeg
fik strenge ordrer på at være total stille
og ikke sige noget, hvis jeg skulle med.
Det kunne jeg, for jeg elskede at ligge
der, med maven på kanten af pram-

kunne vi ikke sælge dem, og alle var
”trætte” af rejer, så vi hældt dem ud
igen. Men min far skulle alligevel sætte
ruserne igen, det kunne jo være, han
kunne få de næste solgt. Dengang stod
de op ved 2-tiden og kørte ned på hav42

nen. Det var min mor, der var med til
det. Hun sorterede de døde rejer fra.

Havet, solopgangene, naturens kræfter
og respekten er noget, jeg har fået med
mig i mit liv videre frem.
Jeg nyder stadig at sejle og opleve havet. Der er så mange smukke minder,
at jeg altid, når jeg er med ude at sejle,
bliver stille. Jeg sidder der og indånder
stille duften af havet og vinden i ansigtet og tænker på, hvor heldig jeg har
været at have disse smukke barndomsminder.
Så når Niels tilbyder mig en sejltur, kun
ham og jeg, så får jeg atter lov at opleve
noget at mit barndomsland. Tak for
det!
Søs Henriksen, Jungshoved

De læssede dem i kasser, dengang var
der ikke is i kasserne. De kørte til Rødeled i vores dengang gamle grå Morris
med lad. Den skulle startes med håndsving. Imens sov min bror og jeg alene
hjemme (tænk en frihed, vi havde – i
dag skulle vi sikkert have haft en barnepige sovende).

EFTERMIDDAG med
FORENINGEN NORDEN PRÆSTØ
og JUNGSHOVED PENSIONISTFORENING
Tirsdag 2. februar kl. 14.40 – ca. 17.00

Jungshoved Skole, Jungshovedvej 46, 4720 Præstø

Dr. Carsten Saunte – Sygdom og Sundhed
Kom gerne med spørgsmål
Carsten Saunte har som læge arbejdet i 8 forskellige specialer.
Spørgsmålene må gerne være anonyme og generelle, og afleveres i en lukket konvolut til Tonny Vang, pensionistforeningen eller Torben Dinesen, NORDEN.
FORENINGEN NORDEN serverer fastelavnsboller,
og Pensionistforeningen kommer med kaffe

ALLE ER VELKOMNE

Kom alle der kan – 10 kr.
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Nu er det igen tid til vinterfodring af havens fugle
Et sikkert hit er
solsikke og hampefrø, jordnødder og
fedtkugler, men der
findes også ”gode”
vildtfugleblandinger i handlen.
Man opdager hurtigt, om ens foderblanding falder i
fuglenes smag, de
sorterer nemlig alt
det, de ikke kan
lide, fra. Men fortvivl ikke, hvis der
er lavet et fejlkøb,
det kan nemlig bruges sammen med
smeltet margarine og havregryn til en
hjemmelavet fedtblanding, som er mere eftertragtet end de købte fedtkugler.
Tag en stor gryde (ca. 4,5 l), smelt tre
pakker billig margarine, bland 1 kg billige havregryn i, og tilsæt til sidst ca. 1 l
vildtfugleblanding. Det hele blandes
godt, tages af komfuret, fordeles i tre
mælkekartoner og lægges i fryseren, til
de skal bruges. Hæng fedtblandingen
op i et løgnet med et stykke ståltråd på
ca. 50 cm, så egernet ikke bidder nettet
i stykker og løber med hele blandingen.
God fornøjelse!
Hilsen
Steen Herup

Det er nu, vi ved hjælp af fodring kan
lokke fuglene lidt tættere på, end vi
normalt ser dem. Hjemme hos os har
vi etableret en fodringsplads ca. 3 m fra
et vindue, hvor vi spiser morgenmad,
her kan vi på tæt hold iagttage fuglenes
adfærd, samtidig med at vi i fred og ro
nyder vores morgenkaffe.
Man kan nemt lave sin egen fodringsplads. Tag et stykke vandfast krydsfinner på ca. 20 x 30 cm, og sæt en lille
liste rundt i kanten, så frøene ikke blæser af. Lad hjørnerne være lidt åbne, så
eventuelt regnvand kan løbe af. Herefter skrues pladen på en pæl ca. 1 m
over jorden (hvis man vil undgå katte
og egern, kan man sætte et stykke nedløbsrør (sort) uden på pælen, inden
fodringspladen gøres fast).
Undgå de billigste vildtfugleblandinger,
de er for det meste fyldt med billige
kornsorter, som fuglene ikke vil spise.
44
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TRAVETURE
Jungshoved – et sving ud i naturen
Denne sæsons traveture startede med en tur Jungshoved rundt 15. august, og det
blev en dejlig tur i flot vejr med 29 deltagere. Der blev holdt pauser undervejs til
mad, drikke, badetur, fortællinger og hyggelig snak. Tak til Bent og redningshunden, som servicerede os.
Næste tur gik fra Stenstrup over Ambæk og Egebjerg, gennem skoven ”Ambæk
Kohave” tilbage til Stenstrup. Vi var lidt færre deltagere, men også denne dag en
hyggelig tur, hvor vi bl.a. nød den stærke blæst og flotte udsigt fra et sted på marken tæt på skoven. Det er godt at have lokalkendte med på disse ture – det giver
spændende historier og tip. Den næste tur er i november og udgår fra Bønsvig.
Alle er velkomne til nye ture i 2016.
Tilmeld dig gerne til Lise sms 24 45 31 47 eller mail lisejacobsen1@gmail.com

TIRSDAG 19. JANUAR:
En tur rundt Bøged og Over Lyngen.
Mødested: Stavreby Havn
Tid: Kl. 13.00
Længde ca. 6 km.

TIRSDAG 23. FEBRUAR:
En tur gennem skoven og ad Dyremarken tilbage.
Mødested: Roneklint By ved informationsskabet.
Tid: Kl. 13.00
Længde ca. 6 km.

TIRSDAG 8. MARTS:
En tur til Bønsvig strand.
Mødested: Jungshoved Skole
Tid: Kl. 13.00
Længde ca. 5 km
På gensyn og venlig hilsen Knud og Lise Jacobsen
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Med Holger på farten (27)
Tidligere lillebilsvognmand Holger Andersen, Bønsvig, og lastbilvognmand Erik
Nielsen, Jungshoved, fortæller om lillebiler
på Jungshoved
20.8.2015
Vi har aftalt at mødes hos Erik Nielsen
kl. 10.00 for at tale om, hvordan man
tidligere kom rundt på Jungshoved i
lillebil, rutebil og lastbil.
Selv om overskriften måske ikke helt
passer til indholdet denne gang, så
kommer vi alligevel i fortællingen godt
rundt på Jungshoved, når de to tidligere vognmænd kommer i gang med at
fortæller om store og små biler i sognet.
Jeg kommer pr. cykel denne dag. Holger er allerede ankommet – naturligvis i
bil. Jeg spurgte en gang Holger, om
han nogen sinde havde cyklet. Ja, det
havde han da. Han kunne endda cykle
med ryggen i kørselsretningen, mens
han sad på styret og trådte pedalerne
rundt. Sidst han havde gjort det, var for
ikke så mange år
siden til forsamlingshusets store
loppemarked.
Det havde givet
en vis respekt,
husker han.
Holger har stadig en cykel, og han er
overbevist om, at han godt kan cykle
på den, men han gider det ikke mere,
siger han.

Vejret er fint denne augustdag, så vi
kan sidde ude under parasollen på Jyttes og Eriks terrasse og nyde udsigten
over markerne bag haven. Erik har
plukket en fin buket blomster, som står
på bordet. Jeg har ikke set Holger hele

sommeren, men han har det godt, siger
han, bortset fra nogle smerter i brystet
efter et grimt fald. Det var gået sådan
til, fortæller han. Sofus Vejmand var
kommet forbi med nogle ålehoveder
og noget åleskind til Holgers 22 katte.
Holger havde senere på dagen opdaget,
at der i posen med ålerester også var
kommet et par krabber med, som stadig var levende. Da Holger jo er en
sand dyreven, som passer på alt levende omkring sig, måtte han naturligvis
ned til stranden for at sætte de to krab47

Holger, der fandt sammen omkring
vores store fællesinteresse for biler i alle
afskygninger.
Venskabet og interessen har holdt siden da. De første år som vognmand
kørte Erik 30.000-35.000 km om året,
men snart blev det til 70.000-80.000
km pr. år, og de sidste år nærmede det
sig 100.000 km pr. år.
Holger har i sin tid som lillebilsvognmand på Jungshoved kørt 70.00080.000 km om året.
Holger og Erik har tilsammen kørt mere end 6.000.000 km i deres tid som
vognmænd. Det vil sige omkring 150
gange rundt om jorden eller 16 gange
til månen.
Sognets første lillebilsvognmand var
Niels Nielsen, fortæller Holger. Han
boede hos sine forældre på Østergård i
Smidstrup. Niels blev i folkemunde
kaldt Chaufut Niels. Han havde i 1925
købt en gammel Københavnerdrosche
af mærket Durant. Den viste sig hurtigt
at være ret defekt.
Niels havde ikke megen forstand på
biler og deres teknik, så han måtte søge

ber ud i deres rette element. Han tog
knallerten denne dag. Det gik også fint,
indtil knallerten røg ned i et hjulspor
med det resultat, at Holger væltede, fik
knallerten over sig og bøjede et par
ribben. Det gjorde ondt, men ellers var
Holger frisk og havde det godt.
Han havde også nået at få kalket hele
sin ejendom i den tidlige sommer, og
han var nu klar til at høste de mange
kartofler på marken ned mod skoven.
Det er to sande eksperter, jeg er sammen med. Begge kan de fejre rund
fødselsdag i år. Erik er blevet 80 år i
maj, og Holger følger efter med 90 år
til november. Så de har begge et langt
liv med biler bag sig.
Det er også bilerne, der har bragt dem
sammen i et snart 60 år langt venskab,
siger Erik. Da han kom til Jungshoved
i 1956, gik der ikke lang tid, før han
havde fået kontakt til Holger. Der var
jo ikke så mange folk på Jungshoved,
der havde bil den gang, siger Erik, så
det var helt naturligt, at det blev mig og

1925 Durant Star.
Foto: lassiccarpicturesalmanac.com
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råd og hjælp om selv de mindste ting
hos General Motor i Præstø. Selv om
Jungshoved ikke er særligt bakket, gav
halvøens bakker dog problemer for
bilen. Særlig bakken ved Jydegården i
Lundegård var svær at klare. Tit måtte
passagererne stå ud af bilen og skubbe
på.
Lillebilsforretningen stoppede ret hurtigt. I 1932 skiftede Niels Nielsen lillebilen ud med en lastbil, en Chevrolet
årg. 1929 med seks cylindre.
Først i 30erne køber Aksel Hansen,

pedalen i midten var bakgearet og i
pedalen til venstre sad 1. gear, 2. gear
og frigearet. Bilen købte han som brugt
af lillebilsvognmand Sneeskov i Præstø.
Det var en svær bil at få i gang, og den
var også lidt besværlig at køre, siger
Holger – det var en opgave.
Smed Knud Knudsen i Smidstrup
hjalp Holgers far, når teknikken drillede. Smed Knudsen var en sand mester
ud i biler. I 1929 bliver bilen udskiftet
med en flunkende ny todørs Ford A.
Pris, kontant 3200 kr. dog uden kofanger, da den var ekstraudstyr og kostede
80 kr. Der var heller ikke brug for en
kofanger, siger Erik. Forhjulene på en
Ford A stikker lidt ud, og skærmene
dækker ikke forhjulene helt, så man
skal være meget uheldig, hvis man ramler på noget og får buler i bilen.
I 1931 kom der en ny lov, der sagde, at
alle lillebiler skulle være firedørs. Så
Holgers far måtte anskaffe sig en ny
Ford A, nu med fire døre.

Foto: Wikipedia

Fuglsang, en Chevrolet årg. 32. Så må
det have været en Six, siger Erik. Rigtigt, siger Holger. Den kørte han med
som lillebil i nogle år. Herefter købte
han en Plymouth årg. 37.
Holgers far afløste ofte Aksel, når denne skulle i marken. Aksel Frederiksen
havde også en lastbil, en fire-gears Ford
AA, som han brugte til at køre mælk på
til Jungshoved Mejeri.
Aksel var graversøn fra Jungshoved
Kirke og bror til graver Emil Hansen.
I 1926 begyndte Holgers far, Rasmus
Andersen, også at køre lillebil. Hans
første lillebil var en Ford T med tre
pedaler. Pedalen til højre var bremsen,

Den nye bil havde Michelin ballondæk.
De var mindre i omkredsen, siger Erik.
Rigtigt, siger Holger, og så havde den
pladehjul modsat egerhjul. De var måske ikke så pæne, men nemme at holde
rene, husker Holger.
I 1932 så Rasmus Andersen sig nødsa49

get til at sælge bilen for at skaffe penge
til sit byggeri af familiens nye hus
(Jungshovedvej 44). Det er skidt, at
sælge sin forretning for at få råd til et
hus, siger Erik. Det svarer til, at bonden sælger sin ko for at få penge til en
malkemaskine.
Det viste sig hurtigt, at familien Andersen ikke kunne leve af den manufakturforretning, der var indrettet i deres nye
hus, og heller ikke af de indtægter, Holgers far kunne skaffe sig ved jagt og
fiskeri. Bager Niels Jørgensen, Jungshoved, tilbød derfor Rasmus Andersen, at
han kunne låne de 500 kr., han skulle
bruge for at kunne købe en brugt lillebil. Det blev igen en firedørs Ford A.
Denne gang en årgang 1930.
Lånet på de 500 kr. blev skrevet i bagerbogen mellem franskbrød og rugbrød – det var det, siger Holger. Så var
Rasmus Andersen igen klar til at køre
lillebil i sognet. Bilen stod stille i fem år
under krigen.
I 1947 overtog Holger farens lillebilsforretning og skiftede hurtigt den nu
nedslidte Ford ud med en Chevrolet
årg. 39.
I de næste 16 år kørte han sognet tyndt,
dog ikke i den samme bil. Det blev
også til længere ture til fx København.
Her gik turen fra Jungshoved over Køge til Cordosasvinget* nord for Køge,
videre over Tåstrup ad Roskildevej til
København.
Turene til København gik i 50erne ofte
til Zoologisk Have, Tivoli, Kastrup
Lufthavn, Danmarks Akvarium, Botanisk Have og tit blev der lagt en rund-

visning i byen ind i programmet.
Turene til København indbefattede
fuld forplejning til Holger. Ofte var der
flere par fra Jungshoved, der slog sig
sammen om at hyre lillebilen. Prisen
for en tur til København var omkring
100 kr. i 50erne, husker Holger.
På en tur til København oplevede Holger, at det ene af lillebilens baghjul
punkterede midt på Vesterbrogade.
Det var tæt på Frihedsstøtten, på et
sted, hvor vejen skrånede så meget, at
håndbremsen ikke kunne holde bilen.
Gode råd var dyre. Løsningen blev en
ølflaske lagt ind som stopklods bag det
ene baghjul. På et tidspunkt kom en
betjent forbi. Da han gik fra stedet,
sagde han henvendt til Holger. ”Husk
nu at tage bremsen med, når De kører”.
Den længste tur Holger kørte i sin tid
som lillebilsvognmand var en tur for en
familie fra Stavreby, der skulle til begravelse i Kolding.
Holger siger, at mens han kørte lillebil,
kunne man ikke finde én person på
Jungshoved, der ikke havde kørt med
ham på et eller andet tidspunkt.
Var der adskillelse mellem dig og passagererne, spørger Erik. Ja, siger Holger,
der skulle være en rude mellem forsædet og bagsædet. Den regel gjaldt, indtil
*Cordosasvinget er opkaldt efter Harry
Cordosa, en ung millionærsøn fra København, der i 1911 forulykkede på stedet med
sin racerbil. En af bilens passagerer omkom,
de tre øvrige overlevede. Cordosa fik en
dom, og han fik altså også opkaldt en vej
efter sig (Køge Arkiverne)
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en ny lov blev vedtaget i 1954. Der var
også et skilt i bilen, siger Erik, hvor der
stod. ”Godkendt til erhvervsmæssig
personbefordring og undergivet politiets tilsyn”.
Chevroleten årgang 39 blev udskiftet
med en Plymouth 39. Den næste bil

Consul i 1957, men den blev samme år
udskiftet med en brugt Mercedes 180
årg. 55 (samme model, som Holger
kører i nu).
I 1958 købte Holger sin sidste lillebil.
Det var en ny Mercedes 180, denne
gang med dieselmotor. Den første
tankning kostede 10 kr. for en fuld tank
husker han.
Chrysleren årgang 38 solgte Holger til
Charles Børnum i 1956. Børnum boede oprindelig i Rødeled, men flyttede
senere til Stavreby, hvorfra han drev
lillebilsforretning 1956-73?.
Chrysleren blev senere udskiftet med et
Folkevognsrugbrød og en Toyota. I
Bønsvig Strand drev fisker Rasmus
Nielsen også lillebilsforretning i perioden fra 1945 til midten af 50erne. Han
kørte med en syvpersoners Chevrolet.
Aksel Frederiksen, Bøget, kørte lillebil
1956- 1963? Han kørte i en Ford Taunus, en model, der blev kaldt for sigtebrødet.

Holger og bil foran afholdshotellet i Bårse Runddel

var en Chrysler årgang 38. Dejlig bil,
siger Holger. Det var en original syvpersoners bil. En rigtig herskabsvogn
med mahognipaneler og facetslebet
glas. Bilen havde tidligere tilhørt købmand Anton Petersen i Præstø. Holger
byttede med Anton Petersens arvinger.
De fik Holgers Plymouth og lidt penge
og Holger fik sin Chrysler.
I 1954 købte Holger en splinterny Opel

Holger sælger sin forretning til Hans
Christensen Over Lyngen i 1963, men
ikke sin bil. I de første år kører Hans
Christensen lillebil med en lyseblå Taunus 17 M senere skifter han til en mørkerød Opel Rekord.

Foto: Wikipedia

Kaptajn – flot bil, beige med sort tag.
Den blev udskiftet med en ny Ford
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Taunus 17 M. Foto: Wikipedia

Hans Christensen med sin skolebus

Foruden lillebil kører Hans Christensen
også skolebus til Roneklint forskole og
Jungshoved Centralskole. Det foregår i
et folkevognsrugbrød, der flere gange
bliver udskiftet til nyere modeller. Når
der er kørsel til begge biler, kører Poul
Mikkelsen, Strandgården Bøget, som
chauffør. Hans Christensens lillebilsfor-

retning ophører omkring 1972.
Tak til Mariane Kristensen og Ella Petersen for yderligere oplysninger til
artiklen.
Fortsætter i næste nummer med lastbiler på
Jungshoved
Knud Jacobsen

Roneklints nye Lodshus
Og så lod vi vinteren gå sin gang – ja,
sådan sluttede jeg i sidste nummer,
men så kom foråret heldigvis igen, og
de presenninger og afdækninger, som
havde beskyttet, hvad vi havde fået
bygget i efteråret, kunne nu fjernes.

For ikke at skulle bygge meget høje
stilladser til Benny Petersen var det
nødvendigt at etablere de loftsbjælkelag, som husets konstruktion indeholdt.
Når de blev etableret, kunne vi lægge
gulve ud og bygge stilladser på dem, og
så kunne Benny Petersen komme til at
mure de kraftige indre vægge og de to
gavle op til kip uden for meget besvær.
Så det gik jeg og en af Anders Madsens
svende, Benjamin Beck, i gang med.
Foruden bjælkelagene skulle der også
stilles seks spær op der, hvor de indre
vægge skulle mures op, for at undgå, at
murene ville vælte, hvis vi fik meget
kraftig blæst. Så derfor blev spærtræet
bestilt hjem til alle 29 spær og en præcis

Der mures skillerum og gavle
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model lavet for tilskæringen af dem alle
senere. Men først lavede vi de seks, og
med lidt kranassistance kom de op at
stå og blev godt sværtet af, så de kunne
fungere som den støtte for mure og
gavle, de var tiltænkt.
Og så kunne Benny gå i gang med at
mure videre, og det var sandelig et større arbejde, end jeg måske havde forestillet mig. 3000 lecasten á 12,5 kg stykket er der blevet brugt i alt, eller 40 tons
cirka! Og de skulle bare allesammen
bæres og trilles fra palle til brugssted af
murerarbejdsmand A. Heding. Det var
god konditionstræning! Og god nattesøvn bagefter.
Næste skridt i processen blev, at jeg
gav mig til at bygge husets gavle på
jorden foran huset. Jeg havde gruet lidt
for byggeriet af disse gavle. De var lidt
indviklede – til at begynde med havde
jeg forestillet mig, at de skulle bygges
på stedet ved hjælp af høje stilladser, og
det ville have betydet en langsommelig
og besværlig proces. Men så faldt det
mig ind, at det da ville være muligt at
bygge dem, mens de lå på jorden og

bagefter få Palles Autokraner til at hejse
dem på plads. Jeg tror, det var Jørgen
Jensen, der gav mig ideen. Han havde
gjort det samme, da han skulle have en
indviklet front til sit hus etableret.
Og det gik faktisk meget nemt. Placeret
på tre bukke blev det en rolig og nem
måde at få gavlene sat sammen, som de
skulle og samtidig gå til hånde som
stenslæber for Benny. Det spændende
var selvfølgelig, om gavlene så ville
passe, når de blev hejst på plads. Bredden på foden af gavlen havde jeg målt
ud på husets endevægge og givet en
halv centimeter luft. Det var med den
præcision, det hele helst skulle falde på
plads, når først kranen havde hejst gavlen op. Så det ville blive en spændende
dag, når det skulle ske.
Og det blev det! Men også en lettelsens
dag, for det hele passede så fint, så fint.
Og hele processen varede mindre end
en time for den første gavl. Jeg havde
ikke plads til at lave begge gavle på én

Gavlen hejses på plads

gang, så da den første var på plads,
måtte jeg i gang med den næste. Og det
gik også godt.
I mellemtiden begyndte Benny at nå til
tops med den ene gavl efter den anden.
I toppen af dem blev der på hver støbt

Første gavl er ved at være færdig
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en lille platform, og de skulle alle have
præcis samme højde over gulvet, for på
dem skulle husets “stålkøl” hvile.
Efter gavlene var kommet på plads, var
det tid til at skære alle spærene til. I og
med at de skulle hænge fra rygningsbjælken, var de sådan set meget enkle
at lave, idet de to “ben” på spærene
ikke skulle samles af et hanebånd. Ikke
desto mindre tog det sin tid at tilskære
og samle de 42 halve spær, som det jo
drejede sig om. Hvert spær kom til at
bestå af to parallelle stykker tømmer,
som blev skruet sammen med 26 cm
lange specialskruer, så spærenes dimension kom op på de 40 cm, som isoleringen var sat til fylde.
Imens dette arbejde stod på, ankom de
to 13 meter lange stålbjælker, som skulle op og ligge som rygningsbjælke. 24
cm høje og 12 cm brede, og hver vejede 400 kg. Når de kom op, skulle de
svejses sammen. Nu var det et spørgsmål om at vente, til toppen af de færdige gavlmure og de fire skillevægge blevet afhærdet, så de kunne bære bjælken. Men den dag kom også, og så
klarede Palles Autokraner også det job
som fod i hose. I løbet af en times tid

var bjælkerne lagt på plads, og Jørgen
Jensen klatret op i rullestilladset med
svejseudstyret, som var blevet hejst op
til ham af kranen, og så var bjælkerne
svejset sammen i løbet af nul komma
fem. Stor lettelse at få samling på de
seks tværgående og bærende vægge.
Næste store skridt var at få alle de 42
halvspær op at stå, eller hænge var måske et bedre ord for det. De var skåret
omhyggeligt til, så de passede ind i Ibjælkens form for at give større sam-

Spærrejsning

menhængskraft. Hvert spærsæt ville så
møde hinanden over og under bjælken
og blive samlet af to sømplader.
Også den proces kom til at gå fint, da
dagen kom. Det ene spær efter det
andet kom op på plads, og Benjamin
og jeg sikrede, at de kom til sidde de
rigtige steder, inden sømpladerne blev
sømmet fast. I løbet af fire-fem timer

Husets køl hejses på plads
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grunde måtte vente.
Og så var vi jo nået til det tidspunkt,
hvor der skulle holdes rejsegilde. Gæster og involverede håndværkere blev
inviteret, og Vibe og jeg flettede aftenen inden festen en tredobbelt krans
på terrassen foran vores sommerhus.
Om morgenen var der bestilt kran til
de sidste spær og til ophejsning af
krans. Kransen på en stage blev spændt
fast til bagsmækken på traileren, forsigtigt kørt op til Lodshuset og hejst på
plads. Så var vi parat til rejsegilde, og
det blev en rigtig hyggelig dag med
mange gæster, taler og god mad. Og
med denne skelsættende fejring kunne
vi nu se frem til næste store skridt i
byggeriet – tagdækningen.
Anders Heding

Husets krans ankommer

var alle spær oppe med undtagelse af
nogle få stykker, som af forskellige
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JUNGSHOVEDKALENDER
Tirsdag
Mandag
Fredag
Lørdag
Søndag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Fredag
Mandag
Mandag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Søndag
Onsdag
Fredag
Fredag
Tirsdag
Torsdag

1. dec.
7. dec.
11. dec.
12. dec.
13. dec.
13. dec.
14. dec.
15. dec.
18. dec.
4. jan.
11. jan.
14. jan.
19. jan.
19. jan.
26. jan.
1. feb.
2. feb.
7. feb.
10. feb.
19. feb.
19. feb.
23. feb.
25. feb.

Kl. 15.00. Adventsmøde. Allerslev Præstegård
Kl. 19.00 Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset
Kl. 12.00. Pensionistforeningens julefrokost. Forsamlingshuset
Kl. 9.00-16.00. Yoga & strik. Jungshoved Skole
Kl. 15.30-19.00. Juletræsfest. Forsamlingshuset
Kl. 19.00. Julesangaften. Jungshoved Kirke
Pensionistforeningens juletur til Rostock
Kl. 19.00. 9 læsninger, Herlufsholm Kammerkor. Allerslev Kirke
Kl. 18.00. Strandjagtforeningens julefrokost. Jungshoved Skole
Kl. 19.00 Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset
Kl. 19.00. Foreningen Nordens Kulturaften. Jungshoved Skole
Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole
Kl. 13.00. Travetur. Mødested Stavreby Havn
Kl. 19.00. Optakt til teatertur. Allerslev Præstegård
Kl. 19.00-20.30. Syng sammen-aften. Jungshoved Skole
Kl. 19.00 Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset
Kl. 14.40-17.00. ”Sygdom og sundhed”. Jungshoved Skole
Kl. 13.00. JIF’s Fastelavnsfest og tøndeslagning. Jungshoved Skole
Kl. 19.00-21.00. Foredrag ”Tænder på Grønland”. Jungshoved Skole
Kl. 13.00 Pensionistforeningens fastelavnsfest. Jungshoved Skole
Kl. 19.00 Strandjagtforeningens generalforsamling. Jungshoved Skole
Kl. 13.00. Travetur. Mødested Roneklint by ved informationsskabet
Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole

GUDSTJENESTER
Søndag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Fredag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

6. dec.
13. dec.
15. dec.
20. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
27. dec.
1. jan.
3. jan.
10. jan.
17. jan.
24. jan.
31. jan.
2. feb.
7. feb.
14. feb.
21. feb.
28. feb.

Jungshoved
9.00 Jesper Bo Blomgren
9.00
10.30
16.00
10.00
10.30
Ingen
11.00
9.00
10.30
9.00
Ingen
10.30
Ingen
Ingen
10.30
Ingen
9.00 Jesper Bo Blomgren
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Allerslev
Ingen
10.30
19.00 De ni læsninger
Ingen
14.30
11.30
Ingen
9.00. Jesper Bo Blomgren
Ingen
10.30
9.00
10.30
9.00 Jesper Bo Blomgren
Ingen
19.00
10.30
9.00
9.00 Jesper Bo Blomgren
Ingen

