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Ved Røde Kors årlige landsindsam-

ling, søndag den 3. oktober blev der 

på Jungshoved indsamlet 11.260 kr. 

*** 

Fra Peter Jacobsen, Stensved, har vi 

modtaget dette billede af en gammel 

kilometersten fra Jungshoved. Stenen 

står på museet på Egeskov Slot på 

Fyn. Men hvordan er den havnet der? 

Holger Andersen, Bønsvig, fortæller, 

at da det gamle sogneråd på Jungsho-

ved i begyndelsen af 60´erne beslutte-

de at fjerne stenene, syntes Holger, at 

det var en skam, at de bare skulle for-

gå. Sognerådet tilbød ham dem så for 

5 kr. pr. stk. Men det var for meget, 

syntes Holger. De kunne få 3 kr. pr. 

stk. Og sådan blev det. Der var 12 

sten. To af dem er havnet hos smeden 

på Bogø, og det er en af dem, der står 

på udstillingen på Egeskov Slot. En 

sten blev stående tilbage på Jungsho-

ved. Det er den ved Togeholt (tidl. 

Taageholt). Oprindelig var de malet 

gule med blå bogstaver. Senere blev 

de røde med hvide bogstaver. 

*** 

Sidste nummer af bladet Jungshoved 

kunne ikke nå at blive omdelt af Post 

Danmark. Heldigvis var det ikke no-
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get problem, da mange frivillige 

straks var klar, da vi bad om deres 

hjælp. Stor tak til: Vibeke Andersen, 

Karen og Jørgen Carlsson, Kirsten og 

Sofus Hansen, Rika Ramsey, Jette og 

Jens Martinsen, Anne Okholm, Han-

ne Willemoes og Jette og Henrik 

Laursen for deres hjælp med omde-

lingen af bladet i august. 

*** 

I denne digitale tid er det godt at vide, 

at man også kan følge med i, hvad der 

sker i sognet på anden måde. I Stavre-

by, Roneklint og Stenstrup er der nu 

skabe med opslagtavler, som kan be-

nyttes til meddelelser om aktiviteter i 

sognet. 

*** 

I denne sommer har mange marker på 

Jungshoved været tilsået med frø-

græs. Jeg spurgte en af avlerne, hvad 

man brugte græsfrøene til. Han fortal-

te, at frøene fra hans marker bliver 

brugt til at tilså golfbaner rundt om i 

Europa, primært i Frankrig. Det var 

også dansk græs, der var brugt til fod-

boldbanerne i Sydafrika ved årets 

VM. Måske har der også her været 

græs fra Jungshoved med i spillet. 

*** 

Det blev jo en rigtig dejlig sommer. 

Godt med varme og solskin. Specielt 

juli var meget regnfattig. I dagbladet 

Politiken var der 7.8. en artikel og et 

kort, der viste, at bl.a. Jungshoved er 

et af de nedbørsfattigste områder i 

Danmark. Store områder af Jylland 

har årligt en nedbørsmængde på over 

900 mm, mens vi må nøjes med un-

der 550 mm, og forskellen skulle bli-

ve endnu større i de kommende år. 

*** 

Nu er det for mange tid til at få ild i 

brændeovnen. Denne brændestak i 

Tjørnehoved Skov skulle nok kunne 

sikre varmen – også i en meget kold 

vinter. 

*** 

I sidste nummer af bladet bragte vi på 

s. 49 et billede af Jungshoved sogne-

råd fra 1950, Aase Pedersen, Heste-

havevej i Præstø, har givet os navne 

på medlemmerne af rådet: Stående fra 

venstre: Marius Pedersen, Bønsvig, 

Rasmus Jensen, Stenstrup, Niels Peter 

Gundersen, Stavreby og Ove Dine-

sen, Stenstrup. Siddende fra venstre: 

Rasmus Petersen, Roneklint, Hansig-

ne Frederiksen, Stavreby og Karl 

Caspersen, Roneklint. 

*** 

Sonja og Stefan Preusche, Fuglsang-

vej 19 i Roneklint har modtaget Vor-

dingborg kommunes præmiering for 

gode og smukke bygninger i 2010. 

Det hedder blandt andet i begrundel-

sen for præmieringen: ”Tilbygningen 
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præmieres, da den bi-

drager til landskabet 

ved ikke at skæmme og 

er nænsomt tilpasset 

den eksisterende lands-

by, Roneklint” og 

”Byggestilen er endvi-

dere medvirkende til at 

holde liv i gamle hånd-

værk”. Stort tillykke til 

Sonja og Stefan med 

den fine anerkendelse. 

*** 

Fredag den 8.10. drog 50 forvent-

ningsfulde deltagere fra Allerslev og 

Jungshoved sogne i bus til DR-byen i 

København. Her fik de en spændende 

rundvisning i den nye DR-by og en 

flot koncert i den nye koncertsal med 

Malmö Symfoniorkester. Tak til de to 

menighedsråd og sognepræst Torben 

Møllenbach for det fine arrangement. 

*** 

Vi mangler billeder til de kommende 

artikler om JIF’s historie (1974-

2010). Vi håber, at læserne kan hjæl-

pe os. På forhånd tak. 

*** 

Den varme juli måned og den fugtige 

august gav os et godt svampeår – bå-

de de spiselige og de giftige vrimlede 

frem. Her er det den giftige røde flue-

svamp, der udfolder sig i al sin pragt 

ved et sommerhus i Bøged. 

*** 

Forfatteren til artiklerne om Pedersen-

klanen har gjort os opmærksom på, at 

vi i indholdsfortegnelsen var kommet 

til at skrive Petersen i stedet for Pe-

dersen. Selvfølgelig skal vi skrive  

navne korrekt. Så vi undskylder fej-

len. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 
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Jeg skulle skrive lidt om vores cykel-

ture på Jungshoved. Det er dejlige 

ture, vi har i sommerhalvåret, og vi 

kommer rundt på alle veje – jeg tror 

ikke, der er nogen, vi ikke kender her 

på Jungshoved. Vi mødes ved skolen 

torsdag kl. 19.00 og cykler ca. 15-20 

km. 

Der var én, der troede, at vi var en 

klike, men det er der slet ikke tale 

om. Alle er velkomne, og vi er i alde-

ren 7-75 år, så der er både unge og 

ældre! 

En gang om året cykler vi til Jacobs-

havn i Præstø, hvor vi har smørrebrød 

med + øl/vand og snaps – det er lige 

så hyggeligt, som det lyder. Derefter 

cykler vi over til Det kolde hjørne, 

inden turen går tilbage til Jungshoved. 

Det er ren og skær hygge, ikke noget 

med hurtige konditure. Vi skal have tid 

til hyggesnak, mens vi cykler, og vi 

holder en lille pause på turen. 

Vel mødt til næste år efter påske. 

Med venlig hilsen, 

Ida Nerup 

“Ud vil jeg! Ud!” (5) 
Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne natur: 

Cykeltur på Jungshoved 

Planter på Jungshoved (9) 
Sukkerroen 

Efteråret og vinteren er hviletid for 

mange planter. Efter en lang og varm 

sommer er deres depoter fyldt op med 

næring til næste års vækst og frøsæt-

ning. Denne artikel handler om kul-

turplanten, sukkerroen. Sukkerroen er 

blevet dyrket på Jungshoved gennem 

flere menneskealdre. Lige nu (8.10.) 

står den og strutter med sine saft-

spændte blade og rødder på mange af 

Jungshoveds marker. Inden dette blad 

udkommer, er de fleste roer blevet 

høstet og kørt med lastbil eller traktor 

til sukkerfabrikken i Nykøbing F.  

Sukkerroen (Beta vulgaris var. altissi-

ma) er en forædlet rodfrugt i plantes-

lægten bede. Dens vilde stamplante er 

strandbeden. Strandbeden vokser fle-

re steder langs de danske kyster bl.a. 

ved Storebælt og Kattegat. Sukkerro-

en trives bedst på en tung, lerholdig 

jord. Planten er toårig. Plantens krafti-
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ge pælerod indeholder allerede i dens 

første leveår store mængde sukker, 

som er dannet med 

henblik på frøsætnin-

gen i plantens andet 

leveår. Så langt når 

de fleste sukkerroer 

ikke at komme. For at 

kunne udnytte de 

sukkerholdige rødder 

skal roerne høstes i 

deres første efterår. 

Høstperioden, leve-

ringen af roer og 

fremstillingen af suk-

ker starter i septem-

ber og kaldes for roe-

kampagnen. Tidligere var en vellyk-

ket roekampagne afsluttet omkring 

juletid, men nu går det nok hurtigere. 

Fremstillingen af sukker på basis af 

sukkerroer startede i Tyskland o. år 

1800 og tog fart under fastlandsspær-

ringen fra 1806, hvor Napoleonskri-

gene afskar England fra Europa, og 

hvor England svarede igen ved at 

blokere det kontinentale Europa. Her-

ved fik mange lande svært ved at få 

rørsukker frem fra deres oversøiske 

kolonier, for Danmarks vedkommen-

de fra De Vestindiske øer. Det var 

dog først efter slaveriets ophævelse o. 

1850, at der kom rigtig gang i sukker-

roedyrkningen, og siden da har man 

dyrket sukkerroer i Europa. Den før-

ste sukkerfabrik i Danmark blev op-

ført på Lolland 1872-73. Da sukker-

roedyrkningen var på sit højeste, var 

der 9 sukkerfabrikker i Danmark. 

Roerne fra Jungshoved blev tidligere 

sendt til sukkerfabrikken i Stege eller 

til saftstationen i 

Mern. I dag kø-

res roerne fra 

Jungshoved til 

sukkerfabrikken i 

Nykøbing F. De 

danske sukker-

roearealer er i de 

seneste år blevet 

væsentligt redu-

ceret, og i dag er 
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der kun sukkerfabrikker tilbage i Ny-

købing F., Nakskov og Assens. 

Sukkerroerne har i mange år sat deres 

præg på Jungshoved. Fra et af de før-

ste år jeg boede på Jungshoved, hu-

sker jeg, at genboen fik et feriekort fra 

datteren og svigersønnen, som var på 

campingtur i Frankrig. Som det aller-

første skrev de, at sukkerroerne stod 

godt der. Herefter fulgte alle deres 

andre ferieoplevelser. I et af de tidli-

gere numre af bladet fortalte Holger 

Andersen og Charles Rasmussen om 

Sandgravshuset og huset på Over 

Lyngen 2. Begge huse var blevet op-

ført som bolig til polske roearbejdere 

på Jungshoved. Det 

var sæsonarbejdere 

– både mænd, kvin-

der og børn, der 

kom til Danmark i 

perioden 1893-1929 

for at arbejde i mar-

ken med sukkerro-

erne. Det største 

antal polakker, der 

kom til landet, var i 

sæsonen 1914, hvor 

der kom 14.000. I 

1929 var det slut. 

Mange af bladets læsere husker sik-

kert også det store arbejde, der tidli-

gere var knyttet til dyrkningen af suk-

kerroer med såning, lugning og ud-

tynding, roeoptagning, læsning og 

kørsel af roerne, og ikke mindst de 

ømme rygge der fulgte med. I dag 

klares det hele med maskiner ofte i en 

arbejdsgang. 

I næste nummer af bladet fortæller 

Torben Dinesen, Smidstrup, om hvor-

dan man gennem en årrække udskibe-

de sukkeroer fra roehavnen ved 

Jungshoved kirke til sukkerfabrikken 

i Stege. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 

Læsere, der vil støtte bladet økonomisk, 

kan gøre det på følgende måde: 

- ved at lægge et beløb i den røde pengekasse i Dagli´Brugsen i Jungshoved 

- ved at lægge et beløb i bladbøssen i våbenhuset i Jungshoved Kirke 

- ved at indsætte et beløb på vores konto nr. 6140-0004064737 i Møns 

Bank, Præstø (banken opkræver 20 kr. i gebyr, hvis man indsætter direkte 

ved kassen i banken!! – så brug netbank).                            

På forhånd tak 
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Fredag den 24. september havde vi 

høstfest i Forsamlingshuset. Det var en 

hyggelig og fornøjelig aften. Desværre 

fik vi nogle afbud på grund 

af influenza, men der deltog 44 perso-

ner, som takke-

de for en rigtig 

hyggelig aften. 

Vi har nu sluttet 

vores udendørs 

petanque. Der 

har været aften-

/nat petanque i 

Allerslev, hvor 

vi var inviteret 

med. Der deltog 

9 spillere fra os. 

D e l t a g e r n e 

mø d t es  k l . 

16.00, blev delt 

op i hold, fik 

lidt at spise, og så spillede de til godt 

midnat. Der deltog ca. 90 spillere, der 

kom rundt omkring fra. Det var meget 

fornøjeligt.  

Karen Carlsson 

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

Pensionistforeningens tur til Prag 
Søndag den 8. august 

tog vi med færgen fra 

Gedser kl. 9.00, hvor vi 

fik morgenmad. Deref-

ter gik turen mod 

Spreewald, hvor vi 

skulle overnatte. Vi var 

i god tid, så på vejen 

kørte vi en tur til Ber-

lin. Vi kørte ad Kurfür-

stendamm, så resterne 

af Muren, udgravninger 

af en SS-fangekælder, 
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Checkpoint Charlie og Potsdamer 

Platz. 

Næste dag gik turen mod Prag. Vi 

skulle spise frokost i Hrensko i Tjek-

kiet, men på grund af oversvømmel-

ser stod vores hotels kælder under 

vand, og der var fare for gaden også. 

Der kunne vi altså ikke spise, men 

vores chauffør fandt et andet hotel et 

stykke oppe i bjergene, hvor de frem-

skaffede en 2-retters menu til 44 per-

soner inden for en time. 

Turen gik videre mod Theresienstadt. 

På grund af oversvømmelser var veje-

ne nogen  steder undermineret, andre 

steder var de skyllet helt væk, så det 

gav omkørsel efter omkørsel. Vi kom 

IKKE til Theresienstadt. Turen gik 

direkte til Prag, hvor vi ankom til 

vores hotel sidst på eftermiddagen, 

men med godt humør. 

Næste dag var vi på byvandring i den 

gamle by med vores dansktalende 

guide. Vi sluttede på slottet, og efter-

middagen var til egen disposition. 

Om aftenen gik turen til Krizikova 

Musik Fontænen. Det var en fanta-

stisk  oplevelse – springvand i mange 

farver ledsaget af musik og dansere 

(varede ca. 3 kvarter). Kan ikke be-

skrives – det skal ses. 

Næste dag gik turen til Melnik, hvor 

vi fik rundvisning på slottet, derefter 

var der vinsmagning af 8 forskellige 

vine i vinkælderen, og til slut en dej-

lig middag. Eftermiddagen skulle 

være fri, men vi havde jo mistet besø-

get i Theresienstadt, så  vi prøvede 

igen – men ak, vores bus (rutebil) gik 

i stykker ca. 7 km fra målet. Michael, 

vores chauffør, fik 

skaffet en anden 

bus, der hentede os 

tilbage til Prag. 

Sure miner? Over-

hovedet ikke, men 

en god stemning. 

Fantastisk dejligt, 

tak for det! 

Vi manglede vores 

chauffør til at hjæl-

pe os om aftenen, hvor vi skulle på 

sejltur på Moldau, men han fik fat i 

vores dansktalende guide, som kom 

og hjalp os. Bådene var flyttet lidt 

væk fra det centrale Prag. Der var 

højvande i Moldau, så bådene ikke 

kunne sejle under broerne, men vi fik 

en god tur, dejlig mad, stille og lunt 

vejr. 

Næste morgen stod der en ny bus fra 

Ørslev parat til at transportere os 

hjem. Trods forsinkelser og små 

uheld var der en god stemning. 

Jungshoved Pensionistforening 
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Jungshoved Idrætsforening 

Igen i år afholdt vi en dejlig sommer-

fest i idrætsforeningen. Det var lørdag 

den 17. juli, og solen skinnede på os 

hele dagen. 

I år var der tilmeldt 12 fodboldhold. 

Det ene hold meldte desværre fra i 

sidste øjeblik, men det satte ingen 

skår i glæden, alle mødte op og gjor-

de, hvad de kunne for at 

gøre det til en fornøjelig 

dag. 

Efter sidste kamp var der 

præmieoverrækkelse til det 

vindende hold, og i år var 

det Horbelev ”Unge”, der 

vandt efter nogle flotte 

kampe. 

Landliggerstævnet måtte 

desværre aflyses, da der 

ikke var tilslutning til det. 

Ærgerligt, da det plejer at være rigtig 

sjovt at være med til – og ikke mindst 

sjovt at se på. 

Kl. 18 var der fællesspisning og mu-

sik i teltet for de deltagere, der havde 

lyst til at være med. Festen sluttede 

ved 01-tiden efter en fornøjelig dag 

og aften. 

Majbritt 

BASKETBALL I JUNGSHOVED 

IDRÆTSFORENING 

ER LUKKET 

Muligheden for at dyrke basketball i 

Præstø og omegn findes desværre 

ikke længere. Med trænerfrafald lige 

før sæsonstart og begrænset tilgang af 

nye spillere gennem de sidste år så 

JIF ikke nogen mulighed for fortsat at 

kunne tilbyde basket træning med 

turneringsdeltagelse. 

Vi forsøgte med et tilbud om ”hygge-

basket” en gang om ugen, men fik 

kun ganske få tilmeldinger. Det er 

derfor med beklagelse at JIF, efter 6 

år med basketball, har måttet lukke 

basket ned. 

Vi vil gerne sige tak til de trænere, 

der gennem årene har hjulpet os, og 

”god vind” fremover til alle vores 

tidligere spillere med basket-spillet i 

andre klubber . 

Carina Kristoffersen 

(tidl. basket koordinator i JIF  

Sommerfest i Jungshoved Idrætsforening 
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Så er årets traktortræk i JIF vel over-

stået, og igen i år er det gået rigtig 

godt. Vi har jo, siden vi startede i 

2005, haft for vane, at vejret har været 

med os, men sådan gik det ikke helt i 

år. Vi fik en masse vand fredag aften, 

som gjorde forholdene lidt sværere en 

normalt, men med en masse ekstra 

arbejde fra vores fantastiske hjælpere 

og trækkerne så gik det alligevel. Vi 

blev et par timer forsinket lørdag, og 

trækkerne måtte springe prøvetrækket 

over, men alle var ved godt mod, og 

vi erfarede en gang for alle, at samar-

bejde og velvilje er vejen frem, når 

der skal være traktortræk. 

Gjøngegarden var på pladsen lørdag 

morgen og åbnede hele festen. Lidt 

god musik og glæde kan bringe smi-

let frem, og i dette tilfælde også sol, 

vi havde i hvert fald sol resten af da-

gen. Som Flemming Jensen, daglig 

leder af Gjøngegarden, siger: alt un-

der 35 mm er godt vejr. 

Vi havde i år besøg af truckerklubben 

TØF, og det virkede, som om de hyg-

gede sig, der var ikke så mange på 

grund af vejret, men de lastbiler der 

kom pyntede fint på pladsen. Vi hå-

Traktortræk 25. – 26. september 2010 
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ber, at de også har lyst til at komme 

forbi til næste år. 

Lørdag aften havde vi traditionen tro 

fest, og aldrig før har vi været så man-

ge. 220 gæster valgte at blive og feste 

sammen med os, og vi fik rigtig god 

mad – grillet gris, som blev tilberedt 

på pladsen af Jens Krebs, og resten af 

maden blev leveret af Torvecafeens 

køkken. 

Søndagen forløb planmæssigt, ingen 

regn men en masse pladder over det 

hele. Vi sluttede af med endnu et be-

søg af Gjøngegarden, som indledte 

præmieoverrækkelsen. Der var man-

ge glade ansigter ved præmieover-

rækkelsen, bl.a. kan nævnes nogle 

lokale: Maja Andersen, som fik en 

flot andenplads i sin klasse, og Ken-

neth Woodham, som for første gang 

kunne tage en flot førsteplads med 

hjem fra det lokale traktortræk. Til-

lykke med det! 

Vi vil også gerne herigennem rette en 

stor tak til alle vores hjælpere, som 

kommer trofast år efter år og knokler 

for JIF. Uden jer ville det ikke kunne 

lade sig gøre. Der skal også lyde en 

stor tak til Lynggården for god støtte 

og et godt samarbejde som altid. 

Tak til alle gæster, kræmmere, tivoli-

folk, trækkere og truckere. Håber at vi 

ses igen til næste år. 

Bestyrelsen  

JIF 

Dato for næste års traktortræk 

er 24. – 25. september 2011 
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Præstø Fjordsvømning fandt sted 

søndag den 8.8.2010. Der var 44 

svømmere, der deltog. Heraf var en 

del lokale, bl.a. også en del fra JIF. 

Jeg selv deltog som roer i en følgero-

båd fra Præstø Roklub. Det var en 

forholdsvis lun, men overskyet dag. 

Vi kom over til Fjordkroen i tørvejr, 

men så begyndte det at regne, og in-

den vi var tilbage ved målområdet 

ved Præstø Roklub, var vi roere lige 

så våde som fjordsvømmerne. Men 

det var en god oplevelse, og alle 

svømmere nåede over i god behold. 

På billedet ses både en kajak og en 

robåd fra Præstø Roklub, som ligger 

klar til at følge svømmerne over van-

det. Det ”røde” hold var de første 

svømmere, der startede ud fra Fjord-

kroen med kurs mod Præstø. 

Connie Dalsgaard, JIF 

 

Kåre Christiansen, træner og svøm-

mer i JIF, deltog også i fjordsvøm-

ningen, men som svømmer, og udta-

ler følgende: 

”Jeg har været med i fjordsvømning 

hvert år, siden Kai Christiansen gen-

startede den gamle tradition. Det er 

altid en oplevelse at være med, og der 

er efterhånden en gruppe svømmere, 

som deltager år efter år. 

Kai har år efter år evnet at få stablet et 

arrangement på benene, hvor der er 

lagt meget sjæl og engagement i for-

beredelsen. 

4,7 km er en pæn distance, som kræ-

ver lidt forberedelse. Det kan man 

selvfølgelig gøre i en svømmehal, 

men det er langt sjovere og mere af-

vekslende at gøre det i åbent vand. 

Vi holder altid sommerferie i vores 

sejlbåd, og det har givet mulighed for 

at se på lidt havbund mange steder i 

Danmark. 

Jeg tror efterhånden, at jeg kan udgi-

ve en lille håndbog om gode steder 

for svømning i åbent vand i Danmark. 

Stavnsfjord på Samsø og Allinge på 

Bornholm er klare vindere i Dan-

mark. I Sverige er Ven i Øresund og 

Kullen i Sverige fantastiske steder at 

svømme i åbent vand. 

Omkring Præstø fjord er ydersiden af 

Feddet heller ikke værst.” 

Fjordsvømning 2010 
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J I F – Volleyball 

Vi har stadig plads til dig, og vi spiller hver eneste onsdag  

Vi spiller på Klosternakkeskolen onsdag kl. 20.30-22.00. 

Det kunne jo godt være, at der sidder nogle, 

som vil røre sig, men som ikke kan komme i hallen 

eller på skolen, da der er lukket under opbygning. 

Vi spiller på motionsplan og har det hyggeligt, 

det går ikke vildt til. 

Vi er både herrer og damer i alderen 16-67 år. 

Har det interesse, så kom og få en spilleaften ud af det og se, 

hvordan vi har det. Eller ring til Max fra JIF. 

Vi håber, der er flere, som har lyst at komme og spille, 

da vi kun har volley i JIF i Præstø.  

Med venlig hilsen JIF 

Max, tlf. 55998112 eller 20988938 

Så er vi godt i gang med den nye 

svømmesæson i JIF. Vi startede op 

mandag d. 30.8.2010. Der er de træne-

re og bassinvagter, der skal være, og 

alle hold ”kører”. Det er dejligt. Vi har 

20 hold spredt ud over mandag, tirsdag 

og torsdag. Der er børnehold for både 

nybegyndere, let øvede og øvede 

svømmere samt hold for voksne, vand-

aerobic og fjordsvømmere. 

Søndag d. 10.10. var vi til sæsonens 

første mikrostævne i Haslev. Der del-

tog 13 svømmere fra JIF. De klarede 

sig fint, og alle havde en god eftermid-

dag.  

Nogle af svømmerne fra JIF, der del-

tog i mikrostævnet i Haslev 10.10. 

2010. 

Connie Dalsgaard, JIF 

Nyt fra svømmeafdelingen i 

Jungshoved Idrætsforening 



17 

 

En væsentlig årsag 

til, at jeg og famili-

en flyttede til Præstø 

i 1994, var den 

smukke alsidige 

natur i Præstø og 

omegn og ikke 

mindst Præstø 

Fjord. Naturen har 

jeg nydt ved egen 

muskelkraft ved at 

ro på fjorden hver 

morgen kl.5.30 i 

sommerhalvåret. 

Ikke alene men 

sammen med fire friske gutter. En af 

disse, Ib Laursen, og jeg har et par 

gange overværet Præstø Fjordsvøm-

ning fra båd, og i 2008 aftalte vi at 

begynde at gå fra ”på” til ”i” vandet. 

Vi ville svømme i fjorden med det 

mål at deltage i fjordsvømning 2009. 

Vi anskaffede os våddragter og be-

gyndte i vandet. Da det blev for koldt, 

fortsatte vi med at træne i Tokai 

svømmehal. 

Vi deltog og gennemførte fjordsvøm-

ning 2009. Det lykkedes mig at gen-

nemføre på vistnok indtil dato lang-

somste tid. Jeg opfyldte min målsæt-

ning: At starte langsomt, fortsætte 

langsomt og afslutte langsomt. 

At svømme over fjorden var en fanta-

stisk oplevelse, som kun kan anbefa-

les. Og det er godt, at der også er 

plads til de langsomme. 

På baggrund af den gode oplevelse i 

2009 fortsatte Ib og jeg med at træne. 

Vi kom i kontakt med nogle af de 

andre lokale fjordsvømmere, som vi 

begyndte at træne sammen med, bl.a. 

ved Roneklint. De fortalte os også om 

svømmedragtens betydning. Jeg køb-

te derfor en rigtig svømmedragt og 

kunne straks mærke forskel. 

Kaj Christiansen efterlyste lokale, der 

ville være med til at arrangere de 

fremtidige fjordsvømninger. Ib og jeg 

meldte os, og især Ib har været meget 

aktiv i dette arbejde. Vi deltog i fjord-

svømningen 2010 i rigtig svømme-

dragt. Jeg lavede ny målsætning: Start 

langsomt, svøm lidt hurtigere, og 

prøv at løbe i land, når du er færdig. 

Det førte til, at jeg nok lavede den 

største personlige forbedring i fjord-

svømningens historie. Jeg gennem-

førte turen lidt over en time hurtigere 

Præstø Fjordsvømning – fra ”på” til ”i” vandet 
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end i 2009. Kaj annoncerede dette 

med sin gode, mandige røst ud over 

målområdet. 

Forholdene var nok også så nær det 

perfekte som muligt. Perfekt vejr og 

meget synlige, nye bøjer. Der blev 

knap så meget siksak som tidligere. 

Eneste minus var rigtig meget åle-

græs, som vi svømmere nærmest blev 

fanget i, og som kom i skruerne på 

ledsagebådene. Men igen en dejlig tur 

og med en god afslutning med taler af 

borgmesteren og Kaj samt fællesspis-

ning i roklubben for deltagere og fri-

villige hjælpere. Den gode mad var 

lavet af gode kvinder fra Præstø. 

Fra andre fjordsvømmere havde 

jeg hørt, at Jungshoved Svøm-

meklub har et hold, der vinteren 

igennem træner til fjordsvøm-

ningen. Det fik Thomas B. Han-

sen og mig til at melde os på 

Jungshoved Svømmeklubs 

fjordsvømmerhold. Thomas har 

sammen med Kaj gennem flere 

år udført et stort arbejde med at 

arrangere fjordsvømningen. 

 Jeg har nu deltaget i træningen 3 

gange. Det er dejligt udfordrende, og 

vi får god vejledning i teknik og træ-

ningsprogrammer. Så indtil nu, tak til 

Jungshoved Svømmeklub for dette 

initiativ. Efter denne træning skal jeg 

jo nok til at lave en ny målsætning for 

min deltagelse i fjordsvømningen 

2011. 

For flere oplysninger om Præstø 

Fjordsvømning: 

www.fjordsvomning.praesto.bykalen

der.dk/ 

Ole Thomsen, 

Hestehavevej 55, Præstø 
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Jungshoved Skole 

RAMPEN 

Rampen, der skal sikre, at alle har 

mulighed for at komme ind i skolen, 

er endelig blevet færdig. Den ser rig-

tig fin ud og fungerer godt – er allere-

de afprøvet. Dog venter vi på ny dør 

og nogle bedre dørtrin, da de nuvæ-

rende skaber forhindringer. Vi håber, 

at rampen vil blive til glæde for man-

ge. 

ARBEJDSDAG 

Stor tak til alle, der deltog i arbejdsda-

gen den 2.oktober. 15 aktive deltagere 

mødte med spand, kost og gummi-

handsker op til morgenkaffe og ar-

bejdsfordeling kl.9.00. Alle var super-

effektive, og hele huset blev gjort 

hovedrent, desuden blev der malet 

radiator og paneler, ryddet op i skabe-

ne i køkkenet, fejet i gården og vasket 

måtter. Dagen sluttede med en velfor-

tjent frokost i køkkenet. 

Alt er bare så fint nu, og alle deltagere 

fortjener en KÆMPESTOR tak, fordi 

de ville bruge 

deres tid til 

gavn for rigtig 

mange. 

Nu er vinter-

sæsonen i sko-

len startet med 

masser af gla-

de folk hver 

eneste dag.  

 

VELKOMMEN TIL NYE HOLD 

I SKOLEN 

Vi byder i denne vinter velkommen 

til ”Strikkecafeen”, der mødes hver 

onsdag aften i vestlokalet. Her kan 

strikkes, snakkes og byttes ideer og 

erfaringer. Alle er velkomne. Leder er 

Lise Særslev. 

Desuden byder vi velkommen til et 

afspændingshold ledet af Ida Neerup. 

Mange af deltagerne har også de fore-

gående år gået til afspænding i lokalet 

på første sal, men i år stod de uden 

træner. På Jungshoved findes der råd 

for meget, og Ida var frisk på at sprin-

ge til som leder. Ida har tidligere træ-

net gymnastikhold i skolen, så det er 

en erfaren leder, man møder på første 

sal mandag eftermiddag. 

Ud over de i folderen nævnte aktivite-

ter glæder vi os også over at byde 

velkommen igen til Bøgestrøm skole 

og Bo og Naboskab Præstø, som bru-

ger skolen til idræt hver uge. Det er 
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dejligt,  at også lokale institutioner 

kan lide at være i den gamle skole. 

Hvis andre savner lokale til en aktivi-

tet, så ring til Lise 55 99 92 56, og hør 

om der er plads i skolen. 

LEJLIGHEDEN 

Da daghjemmet pludselig blev lukket 

sidste år i led med andre besparelser, 

blev lejligheden i øst tom. 

Mange forskellige forslag har været 

fremme, da vi også skal skaffe bespa-

relser på skolens drift.  

Vi er i styregruppen kommet frem til, 

at den bedst mulige udnyttelse for 

Jungshoved vil være at inddrage lej-

ligheden i den øvrige skoles aktivite-

ter og skaffe indtjening ved udlejnin-

ger i lighed med den udlejning, der 

foregår allerede. Det har vi fået grønt 

lys for af kommunen. 

Vi forestiller os, at vi hen ad vejen får 

lejligheden malet og indrettet med 

borde og stole, køkkengrej og senge 

til overnatning. Det sidste bliver ofte 

efterspurgt af folk, der gerne vil leje 

skolen, men ikke har mod på at sove 

primitivt på gulvet. Lejligheden vil 

kunne udlejes sammen med resten af 

skolen eller alene til mindre grupper. 

Alt er endnu i startfasen, men I vil 

høre nærmere, da vi får brug for ar-

bejdskraft og senere på året vil ind-

kalde til en arbejdsdag. 

LEJRSKOLER M.M. I DEN 

FORGANGNE SÆSON 

Igen i år har der været liv i den gamle 

skole hele sommeren. Til dato har vi 

22 lejemål i kalenderen. Det er mange 

forskellige grupper, der kommer her. 

Skoler, fritidshjem, spejdere, geologi-

studerende, klasseture med forældre 

og børn, familietræf, offroadere, arki-

tektstuderende, ergoterapeuter, 

idrætsforeninger, gymnasier m.fl. Vi 

er glade for det liv, de bringer med 

sig, og glæder os over, at flere er 

stamgæster. 

KULTURAFTENER 

Årets første kulturaften var med Nor-

ges ambassadør i Danmark, Jørg Wil-

ly Bronebakk. 

Ambassadøren fortalte om Norge i 

dag – i Norden, i NATO, uden for 

EU. Han fortalte også om Norges 

fælles historie med Danmark og om, 

hvordan man i Norge tackler udkants-

områderne. I Norge bor der folk for-

delt over hele landet, og man ønsker, 

at folk fortsat skal kunne bo, hvor de 

har lyst til at være. Bl.a. giver man 

skattelettelser til folk i udkantsområ-

derne. Ambassadøren var en meget 

vidende mand med et spændende CV 

og en god formidler. Så det blev en 

spændende aften. 

Næste arrangement er Skumringsaf-

ten v/Foreningen Norden den 8. no-

vember. Desuden er der planlagt en 

aften om jagtrejsefeber til marts, og 

flere arrangementer er på vej. Se lø-

bende opslag på hjemmesiden. 

Lise Jacobsen, 

Styregruppen for Jungshoved skole 
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I denne årets 4. og sidste artikel om 

Jungshoved omkring år 1700 vil 

det handle om vornedpligt og 

brændevinsbrænderi på Nyord. 

Artiklen bygger på birketingssager 

på Jungshoved Birketing, som er 

beskrevet i bogen ”For To Hundre-

de Aar Siden” (udgivet 1903). 

Vornedskab er betegnelsen for den 

pligt, som var pålagt bønder på Sjæl-

land, Lolland og Falster med tilhøren-

de øer om at forblive på deres føde-

gods, og til at overtage eventuelt fø-

degods til fæste. Ordningen gennem-

førtes fra slutningen af 1400-årene for 

at sikre godsejerne arbejdskraft til 

bøndergårdene og til hoveri på ho-

vedgårdsmarken; bl.a. på baggrund af 

affolkningen som følge af den sorte 

død. Den enkelte mand eller kvinde 

kunne herefter ikke uden godsejerens 

tilladelse forlade det gods, som han 

eller hun var født på, og godsejeren 

fik ret til at pålægge bonden at fæste 

en gård eller et hus uanset ejendom-

mens stand, og uanset om den pågæl-

dende i forvejen havde fæstet en gård. 

Hvis en person rømmede fra godset, 

kunne godsejeren med domstolenes 

hjælp tvinge den pågældende tilbage. 

Først i 1702, efter Frederik 4.´s tron-

bestigelse (1699), blev vornedskabet 

afskaffet. Bønderne fik dog ikke den 

fulde frihed, da der 1733 blev indført 

stavnsbånd i hele landet, for dermed 

at sikre muligheden for at udskrive 

soldater.  

Hvor uretfærdigt livet kunne være, 

beskrives i sagen om Peder Hansen 

Tærsker, Bønsvig – en af de sager, 

der gør størst indtryk. Peder havde 

boet i Bønsvig i omkring 28 år, lige 

siden den hårde svenskekrig. Han 

havde boet der sammen med sin hu-

stru, Inger Simonsdatter, og deres 

søn, Morten, der siden hen havde fået 

fæste på halvdelen af gården. På trods 

af at Inger i sin alderdom var blevet 

ramt af apopleksi og var blevet senge-

liggende, var det lykkedes dem at 

opnå gode økonomiske forhold og 

tilmed at få ansat en hushjælp. Lyk-

ken skulle ikke vare evigt; en dag i 

vinteren 1689 blev både far og søn 

stævnet på Birketinget i Jungshoved.  

Baron Jens Juel på Juellinge (den 

berømte søhelt Niels Juels bror) lod 

Hans Skytte møde på tinget med en 

dom fra Juellinge Birketing, der døm-

te Morten til vornedpligt på baronens 

gods. Prins Jørgens ridefoged møder 

som forsvarer for bonden i Bønsvig 

og vil have beviser på, at Morten er 

den Morten, som baron Juel mener, 

han er. Hans Skytte mener ikke, der 

kan være nogen som helst tvivl: Mor-

ten på tinget er ikke den Morten, som 

Jens Juel mener, han er. Den gamle 

Peder Tærsker træder frem på tinget 

og beretter, at da han kom til gården 

for 28 år siden, var Morten: ”ungefær 

Jungshoved omkring år 1700 
Vornedskab og brændevin 
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ti aar og kunde køre Plov”. Peder 

fæstede gården af generalløjtnant 

Rosenkrans. Efter soldatertjeneste 

under svenskekrigen kunne han igen 

fæste gården, denne gang af Slottets 

nye ejer, grev Kristoffer Parsbjerg; 

samtidig blev Morten sat ind som den 

ene halvdel af fæstet. Peder beretter 

på tinget, at han har haft en anden 

søn, der også hed Morten, denne var 

for nogen tid siden død og var blevet 

begravet på Ljunge kirkegård ved 

Sorø. Hans Skytte vil vide, hvem af 

de to Morten´er, der er blevet født i 

Jørslev. Dertil svarer Peder ”ingen af 

de to Mortener, ved jeg at være født i 

Jørslev.” Dette kunne han bekræfte 

ved ”højeste ed”.  Han kunne tilføje, 

at han aldrig havde været fæstet på en 

gård i Juellinge, og han kunne ikke i 

sin alder af 83 huske, hvem af de to 

Morten´er, der var ældst. Peder havde 

fået i alt 8 børn med sin kone Signe. 

Signe var på grund af sygdommen 

sengeliggende og kunne ikke møde 

på tinget, men to stokkemænd havde 

besøgt hende for at få et vidneudsagn. 

Signe kommer med den samme histo-

rie, som hendes mand havde afgivet. 

Ridefogeden, der som nævnt var for-

svarer, kommer nu til undsætning og 

spørger, om Peder kunne fremvise de 

nævnte fæstebreve. Jo, jo det kunne 

han da, og fremlægger de to fæstebre-

ve, der også bevidner, at Morten er 

nævnt som den halve partejer af går-

den i Bønsvig siden 1664. Morten er 

endvidere blevet befriet for vorned-

pligten, eftersom han har været bosid-

dende på gården i mere end tyve år. 

Derefter kommer dommen, der giver 

Morten sin frihed, både for vorned-

pligten og fri for anklagen for at skul-

le have rømt fra Juellinge Gods 

(Juellinge Gods et det nuværende 

Holmegård Gods). 

Dermed skulle lykken være gjort for 

Morten og faren Peder; men nej, så-

dan skulle det ikke være. Baron Juel 

lod sagen gå om. På birketinget i 

Jungshoved blev en ”mængde” vid-

ner atter ført frem. Samstemmende 

kunne de bevidne, at Morten kom til 

gården, ”da han var en halv Snes 

Aar, da han efter den store fejde kom 

med Faderen til Gaarden i Bønsvig, 

og kunde han da køre Plov baade til 

hjemme og til Hove, kunde køre med 

vogn og hjælpe Faderen med alt Ar-

bejde, saa han alstille have været ene 

dreng eller Karl”. Baron Juels ankla-

ger, Hans Skytte, kunne kun tilføje: 

”Hertil haver jeg intet at svare”. 

Hjemme på baronens eget birketing i 

Juellinge forholdt det sig ganske an-

derledes. Der var Morten Pedersen 

igen dømt til at være baronens vor-

nedpligtige, og dommen blev efterføl-

gende stadfæstet på Sjællandske 

Landsting (man er vel søheltens bror 

og adelsmand!). 

En dag i vinteren 1690 kom så et 

mægtigt opbud af vogne fra godset i 

Juellinge til Bønsvig for at tømme 

Peder og Mortens gård. Vogntoget 

talte ikke mindre en 30 vogne, og 

dertil kom baronens bevæbnede tje-

nere. Da de ankom til gården, blev 
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Morten, den ældgamle far og den 

apopleksiramte, sengeliggende mor 

pågrebet. De tredive vogne blev lastet 

med alt fra gården, korn, sul, indbo og 

varer af alle slags. Bæster, kvæg, får, 

svin og hvad der ellers selv kunne gå 

blev drevet i flok hen til en øde gård i 

Taastrup i Hellested sogn på baron 

Jens Juels gods. Dermed var far og 

søns livsværk nu i baronens eje.  

Morten lader til at have sin egen op-

fattelse af, hvad der er ret og rimeligt. 

Han og to andre fra Taastrup bliver 

senere samme år, om sommeren, an-

klaget for krybskytteri i skovene ved 

Bønsvig. Den 31. juli 1690 dømmes 

Morten og hans to kammerater, dog 

ikke med livet, som det ellers kunne 

ende med. De får den ret ”milde” 

dom: ”… saa dømmes de ikke fra 

livet, men efter forordning af 

8.12.1688, bør alle tre at arbejde udi 

Jærn paa Bremerholmen i trende aar, 

at deres Bøsser havde fortabt, Pro-

cesomkostningerne skulle de yde…”. 

På Nyord, dengang en del af slottet i 

Jungshoveds besiddelser, gav de ikke 

meget for vornedskabet. De passede 

sig selv, skabte deres eget lille ”rige” 

og ville ikke have noget med omver-

denen at gøre. Det gjaldt både over 

for kirken og kronens mænd. I slut-

ningen af 1600-tallet var der 20 gårde 

og nogle få huse, og der var – ikke 

mindst – blevet plads til et gildehus 

på øen. Her blev der indtaget store 

mængder af den hjemmebrændte 

brændevin, selv om det var forbudt at 

brænde selv. Det var kun brænderier-

ne i købstæderne, der var under kon-

gelig forordning, der havde denne 

tilladelse. I foråret 1690 kommer ride-

fogedens tjener, Johan Grundt, sejlen-

de over til øen for at søge efter 

”brændevinstøj”. Med sig har han 

forpagteren på Jungshoved og fire 

Stavreby mænd. Grundt og hans følge 

finder hele 16 brændevinspander. Det 

lykkes dog kun at finde 8 brænde-

vinshatte (destillationsbeholderen i 

kobber). De otte hatte bliver konfiske-

ret, men det afholder ikke en af Ny-

ords beboere, Jens Stub, fra at tilbage-

erobre sin. Da ridefogedens tjener og 

hans følge vil sejle tilbage til Jungs-

hoved kommer Jens farende og tager 

sin hat med magt. Der opstod tumult, 

hvorefter Jens løb tilbage mod byen, 

råbende ”min hat skal aldrig i evighed 

komme fra landet”. Jens Stub må 

have virket meget truende, eftersom 

følget valgte at sejle hjem med de 

øvrige 7 hatte. Johan Grundt bliver på 

Nyord natten over og forsøger dagen 

efter, sammen med birkeskriveren, at 

få fat i Jens Stubs brændevinshat. Det 

lykkes også, men det sker ikke uden 

trusler med økse og bøsse. Da Johan 

bliver truet med bøssen, udbryder 

han: ”Est du en ærlig mand saa 

skyd”. I det samme skyder Jens et 

skud forbi ham. Der opstår efterføl-

gende et slagsmål med dødstrusler fra 

Jens og trusler om alverdens ulykker 

fra Johans side. Til sidst vælger Johan 

Grundt og birkeskriveren at fortrække 

til deres båd og sejle tilbage til Jungs-

hoved. Det hele ender med en sag på 
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birketinget, hvor de to involverede 

atter overfalder hinanden verbalt. 

Dommeren dømmer Jens Stub den 

for os lidt mærkværdige dom ”…at 

han skal have sit Brændevinstøj for-

brudt og bøde 10 Rdl. til det nærme-

ste Hospital”.   

Sagen med Jens Stub gjorde sit til, at 

der blev taget hårdere fat på øens be-

boere for dermed at indskærpe vor-

nedpligtens regler. I 1692 blev hele 

12 karle fra Nyord ført frem på tinget 

i Jungshoved for ”at høre, lide og 

deres Vornedpligt til Jungshoved Slot 

at pleje, det er vitterligt, at Nyjords 

Land ligger under Jungshoved Slot, 

at de ere Tjenere dertil og bør pleje 

deres vornedpligt”. 

Der var en stor del af Nyords sønner, 

der var blevet taget til tjeneste i sø-

værnet. Sædvanligvis vendte de hjem 

til øen efter tjenesten, men mange 

valgt nu at tage hyre på handelsskibe-

ne. Det medførte, at flere og flere af 

Nyords gårde begyndte at stå tomme, 

eftersom der ikke var nogen til at føre 

dem videre. Der gøres dog et for-

kvaklet forsøg på at udbedre det øge-

de forfald, måske ikke den mest hel-

dige løsning. En bonde, Jørgen An-

dersen, i Bønsvig havde forset sig 

med ”slemmelig omgang med sit eget 

Søskendebarn”,  hvilket normalt kun-

ne have kostet ham livet for 

blodskam. Men det blev, uvist af 

hvilken grund, ham eftergivet, 

imod at han lod sig bosætte på en 

af Nyords øde gårde. Folkene på 

Nyord kunne ikke lide den nye 

bonde, og han kunne ikke ernære 

sig på sit nye opholdssted. Da 

Peder Hammer og Jens Kuld fra 

Stavreby kommer derover, finder 

de kun hans kone, der ikke vid-

ste, hvor han var, kun at han hav-

de gennempryglet hende, inden 

han forsvandt. Hun mente, det kunne 

hænde, at de kunne finde ham på Kir-

sten Hemmingsens loft i Bønsvig, 

eftersom han tidligere havde holdt til 

hos hende. Der iværksættes en ran-

sagning hos Kirsten i Bønsvig, men 

der var Jørgen ikke. Derimod finder 

man en del af hans gods hos hans 

gamle venner i byen. Der fremkom-

mer en gammel slibesten, en gammel 

le, en rødblisset hest, en vogn og en 

hesteplag, men Jørgen er og bliver 

borte. Der blev udstedt en dom, ifølge 

hvilken Jørgen Andersen skulle pågri-

bes og straffes på Bremerholm, men 

hvordan det egentlig gik Jørgen, er 

der ingen forlydender om. 

Henrik Hansen, september 2010 
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
November 2010 – februar 2011 

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 gudstjene-

ste i pastoratet (Allerslev og Jungshoved sogne), kører kirkebilen til denne uanset tids-

punkt. Kirkebilen kan også bestilles til alle kirkelige arrangementer i Allerslev Præste-

gård og Jungshoved Rejsestald.  Det koster 5 kr. at benytte kirkebilen, der kører fra beg-

ge sogne og fra Præstø. Man skal tilmelde sig dagen før inden kl. 12 hos Vordingborg 

Taxa, telefon 55 37 06 45. 

Med venlig hilsen, Jungshoved Menighedsråd 

Bente Wermuth, tlf. 55 99 90 06  

 Allerslev Jungshoved 

24. s. e. trin. 14. nov. 10.30 Ingen 

25. s. e trin. 21. nov. 9.00 10.30 

1.s. i advent 28. nov. 10.30 9.00 

2. s. i advent 5. dec. 9.00 10.30 

3. s. i advent 12. dec. 10.30 19.00 

4. s. i advent 19.dec.   10.30 

Juleaften 24. dec. 16.00 14.30 

Juledag 25. dec. 10.00 11.30 

2. juledag 26. dec. 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

Nytårsdag 1. jan 11.30 Ingen 

Helligtrek. 2. jan. Ingen 10.30 

1. s. e. helligtrek. 9. jan. 10.30 9.00 

2. s. e. helligtrek. 16. jan. 9.00 10.30 

3. s. e. helligtrek. 23. jan. 10.30 Ingen 

4. s. e. helligtrek. 30. jan 9.00 10.30 

1. febr. Kyndelmisse 19.00 Ingen 

5. s. e. helligtrek. 6. feb.. Ingen 10.30 

Sidste s. e. helligtrek. 13. feb.. 10.30 Ingen 

Septuagesima 20. feb.. Ingen 9.00 Jesper Blomgren 

Sexagesima 27. feb.. 9.00 10.30 
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SOGNEUNDERSØGELSE 

Et menighedsråd har mange opgaver. 

Det skal ifølge Grundloven ”virke for 

gode vilkår for evangeliets forkyndel-

se”.  

Menighedsrådet skal altså skabe gode 

rammer om gudstjeneste og herunder 

dåb, konfirmation, bryllup og begra-

velse. Derudover arrangerer præst og 

menighedsråd forskellige aktiviteter 

såsom foredrag, koncerter, studie-

kredse m.v. til oplysning, eftertanke, 

fordybelse, glæde og fornøjelse. Det 

gør vi bl.a., fordi vi har et ønske om 

også at gøre kirken, hvor vi jo har 

sognets bedste ”koncertsal”, og Rej-

sestalden til et af de kulturelle og so-

ciale samlingssteder i sognet. 

Jungshoved sogn 

I Jungshoved sogn er der 768 beboe-

re, hvoraf 612 er medlemmer af fol-

kekirken (opgjort 1.1.2010) . En del 

kommer i kirken jævnligt, andre 

kommer der sjældnere. Det kan der 

være mange grunde til. Fx at gudstje-

nesterne ligger på tidspunkter, der 

ikke passer ind i familiens andre akti-

viteter, eller mange føler sig muligvis 

lidt “fremmede” overfor kirkens ritu-

aler. Men måske kunne man alligevel 

godt tænke sig at lære det, der foregår 

i og omkring kirken bedre at kende. I 

hvert fald vil vi – præst og menig-

hedsråd – gerne gøre vores til at ned-

bryde eventuelle barrierer mellem 

sogn og kirke. 

Forskellige slags arrangementer 

Nogle arrangementer samler mange 

mennesker. Således i september, hvor 

godt og vel 50 mødte frem for at høre 

den smukke og  stemningsfulde kon-

cert med guitaristen Mikkel Ander-

sen. Tit har også foredragene i Rejse-

stalden samlet mange deltagere, men 

ikke alle arrangementer samler lige 

mange mennesker. Vi vil derfor gerne 

vide, hvilke arrangementer folk på 

Jungshoved er interesserede i. 

Meget brug for frivillige 

Endelig efterlyser vi en gruppe frivil-

lige, der indimellem vil stille op og 

hjælpe med det praktiske arbejde – 

lave kaffe, bage kager, flytte borde og 

stole – og måske medvirke ved guds-

tjenester som fx oplæser. En del har 

allerede udtrykt deres interesse for 

den slags deltagelse. 

Derfor har vi brug for din hjælp!  

På midtersiderne her i bladet har vi 

formuleret nogle få spørgsmål, som 

gerne skulle bidrage til at kaste lys 

over, hvad sognets beboere vil med 

og/eller forventer af deres kirke. Si-

derne er lige til at tage ud, og har man 

lyst til at deltage i undersøgelsen, så 

står det på forsiden, hvor den kan 

afleveres. Spørgsmålene kan enten 

besvares anonymt eller med navn og 

adresse. 

Giv din/jeres mening til kende – ris 

og ros, ønsker, forventninger. På den 

måde kan du være med til at gøre 

menighedsrådets arbejde mere mål-

rettet og skabe større nærhed mellem 

kirke og sogn.  
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
FØDSEL 
En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal helst 

ske senest to hverdage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der desuden 

afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring. Vejledning kan man se på blanket-

ten (se herunder).  

DÅB 
Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske enten ved 

dåb eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, aftaler man nærmere med 

præsten dér, hvor dåben skal finde sted. Ved navngivning sendes en blandet til 

præsten (se herunder). 

Ved en dåb skal der være en gudmor eller gudfar og mindst to faddere mere. 

Både for en gudmor/gudfar og for fadderne gælder det, at de skal være konfir-

meret. Forældrene kan godt være skrevet op som faddere. En fadder er et vidne 

til dåbshandlingen og forpligter sig til at give barnet en kristen oplæring, hvis 

forældrene dør, før barnet bliver myndigt. 

Dåbsattest: En ny dåbsattest kan man få hos enhver sognepræst og på alle kor-

degnekontorer, uanset om det er dér, hvor man er døbt.  

VIELSE 
Vielse og kirke aftales med præsten. Inden vielsen skal man henvende sig til 

den lokale borgerservice og bede om en prøvelsesattest. Her skal man have 

dåbsattest og evt. skilsmissepapirer med. Prøvelsesattesten kan man tidligst 

bestille 4 måneder før og senest 14 dage før vielsen.  

DØDSFALD 
Besked om dødsfald retter man selv eller gennem bedemanden til sognepræ-

sten. Bisættelse eller begravelse aftales nærmere med præsten. Desuden er der 

mulighed for, at afdødes aske efter ansøgning til kirkeministeriet kan spredes 

over havet. 

VIGTIGT: Blanketter ang. fødsel, omsorgs- og ansvarserklæring, navngivning 

og navneændring kan man finde på: www.personregistrering.dk eller ved hen-

vendelse til sognepræsten. 

Henvendelse i øvrigt til sognepræst Torben Møllenbach, 

Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø. 

Tlf.: 55 99 60 17 eller e-mail: tom@km.dk  

Kirkenyt 
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Kirkenyt 

ADRESSER OG TELEFONNUMRE: 

BEGGE SOGNE 

Torben Møllenbach 

Allerslev Præstegård 

55 99 60 17 

Træffetid: tirsdag-fredag 10.30-11.30 

Lørdag efter aftale 

Organist Elena Stilling 

55 34 66 08  

Kirkesanger Bodil Bennetzen 

55 99 63 75 

Kasserer 

Revisor Tommy Nielsen 

Strandgårdsvej 23, Præstø 

55 99 12 09 

ALLERSLEV 

Graver Leo De Jong 

55 99 61 68 

Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 

Tove Grundtvig 

55 99 60 92 

Kirkeværge 

Knud Skovbæk 

55 99 61 42 

JUNGSHOVED 

Graver Poul Hansen 

55 99 90 99 

Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 

Bente Wermuth 

55 99 90 06 

Kirkeværge Aase Petersen 

55 99 37 39 

http://www.jungshovedkirke.dk 

Samtlige ansatte i begge kirker holder 

deres ugentlige fridag om mandagen. 
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Er den katolske kirke en topstyret, 

ensrettet størrelse, der taler med én 

stemme og har én holdning? Bestemt 

ikke. I dette foredrag skal vi se nær-

mere på de meget forskellige strøm-

ninger og bevægelser inden for kri-

stendommens største kirke – fra tradi-

tionalisterne, der elsker latinen og de 

gode gamle dage, til vor tids rebeller, 

der hører til blandt kirkens skarpeste 

interne kritikere. 

Andreas Rude er mag.art. og kom-

menterer bl.a. den katolske kirke i 

Kristeligt Dagblad.  Han er også for-

fatter til den alternative turistguide 

"Troen går til Paris" (2010).  

Den katolske kirke i dag 

v/mag.art. Andreas Rude 
Onsdag 17. november, kl. 19.30, Rejsestalden ved Jungshoved Kirke  

Julehygge i Allerslev præstegård 

onsdag 8. dec., kl. 15.00–17.00 

Ligesom de foregående år marke-

rer vi den tilstundende højtid med 

julehygge i præstegården. 

Menighedsrådet er vært med kaf-

fe, te og julebagværk, og vi skal 

synge nogle af de kendte advents

- og julesange. 

Eftermiddagen byder også på et 

musikalsk indslag, som skal være 

en overraskelse, og endelig vil 

Torben Møllenbach læse en jule-

historie. 

Alle er velkomne. 
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De 9 læsninger i Allerslev kirke 

torsdag 16. dec., kl. 19.00 

Denne aften har vi fået Det hvide kor fra Vordingborg til at optræde ved guds-

tjenesten i Allerslev kirke. Koret ledes af Lennart Lindegaard. 

De 9 læsninger er en gudstjenesteform, der stammer fra England, hvor det er 

folk fra sognet, der tager sig af de bibelske læsninger. Her er det også skik, at 

man sidder ned under læsningerne, men rejser sig under fællessangen. Det gør 

vi også denne aften i Allerslev kirke. 

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et traktement i kirkens tårncafé. 

Alle er velkomne. 

Studiekreds i Allerslev Præstegård 
Centrale temaer i kristendommen i med- og modspil til andre religio-

ner 

Som noget nyt starter der en studiekreds i Allerslev præstegård over 4 gange. 

Vi starter i det nye år, og første gang er onsdag 12. januar, dernæst onsdag  9. 

februar, onsdag 9. marts og sidste gang onsdag 13. april. Hver gang kl. 19.30–

21.00. . Hver gang kl. 19.30–21.00. 

Studiekredsen henvender sig til dåbsforældre og konfirmandforældre og i øv-

rigt alle interesserede, der gerne vil høre nærmere om bla. den kristne dåb, om 

vigtige bibelske fortællinger, om kirkens ritualer, for hvad prøver de at fortælle 

menigheden, og ikke mindst om forholdet til fremmede religioner som fx islam 

eller New Age. 

Deltagerne er i øvrigt velkomne til at bringe emner på banen, der måtte have 

interesse. 

Nærmere henvendelse og tilmelding til: Sognepræst Torben Møllenbach, tlf. 

55996017 el. e-mail: tom@km.dk  

Tilmelding og nærmere henvendelse til Torben Møllenbach, tlf. 55996017 eller 

e-mail: tom@km.dk. 

Julemusikgudstjeneste 

søndag 12. dec., kl. 19.00 i Jungshoved kirke 
Julen synges ind med kormusik og fællessang. Koret er Rokogo koret under 

ledelse af Bente Schultz. 

Efter musikgudstjenesten er menighedsrådet vært ved et traktement i Rejsestal-

den ved Jungshoved kirke. Alle er velkomne. 
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Senest afholdte møde: 

Jungshoved Lokalråd beretter om et 

godt borgermøde den 21. september 

2010, hvor dagsordenen blandt andet 

lød på orientering fra Jørgen Hein om 

ansøgte hjertestartere samt kursus i 

førstehjælp. Endvidere var der nyt fra 

stiudvalget, herunder om en skøn 

naturrute rundt på Jungshoved, hvor 

Lise Jacobsen har illustreret denne 

flot med egne tegninger. Ruten vil 

snarest være at finde på vores hjem-

meside www.jungshoved.net. Den 

kan med fordel printes ud og med-

bringes på naturruten. Læs også hele 

referatet fra borgermødet på samme 

hjemmeside. 

På gensyn. 

Venlig hilsen, 

Jungshoved Lokalråd 

Kommende mødedatoer: 

Vi håber at se rigtig mange af Jungshoveds borgere på det næste borgermøde, 

som afholdes på følgende tidspunkt: 

Dato: Tirsdag den 23. november 2010 

Tid: Kl. 19.00–21.00 

Sted: Jungshoved Skole 

Programmet for borgermødet vil sædvanen tro være at finde på Jungshoved 

Lokalråds hjemmeside, med mailinglisten, plakater mv. 

Der vil være gratis kaffe/te og kage til de fremmødte borgere. 
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Da sommer-

udgaven af 

bladet var 

gået i tryk-

ken, da vi 

havde afholdt 

vores årlige 

loppemarked, 

syntes jeg, at 

jeg skylder nu at fortælle om, hvordan 

det gik. 

Over al forventning – vi sluttede med et 

overskud på 44.393,50 kr. Helt fantastisk, 

det er fjerde år i træk, vi lander omkring 

de 40.000 kr. Det er bare så dejligt, men 

det kan også kun lade sig gøre, fordi vi 

har en stor stab af frivillige og trofaste 

medhjælpere. Der skal herfra lyde en stor 

tak til jer alle! Samtidig vil jeg rette en tak 

for Jungshovedtømreren, som igen i år 

sponsorerede vores morgenkaffe. 

Så er spørgsmålet, hvad vi skal bruge 

pengene til? Vi skal her i november have 

lavet akustisk dæmpning i den store sal 

og samtidig have malet. Dernæst vil vi 

prøve, om vi kan få det grønne område 

ind mod mejeriet gjort kørefast, så det kan 

bruges til parkering, nyt gulvtæppe på 

scenen, flere lamper udendørs, renovering 

af hestestalden, renovering af baren, evt. 

nye døre i garderoben og ud til baggan-

gen, isolering af lejlighedens toilet, nye 

vinduer i kælderen. Så der er rigeligt at 

tage fat på. Vi skal også have plantet nye 

bøgetræer. 

På nuværende tidspunkt er vores dilettant-

instruktør i gang med at gennemlæse 

stykker. Vi skulle gerne i gang medio 

december med opførelse i marts. Det 

bliver spændende, om de mennesker, der 

lod sig skrive op til dilettantholdet, holder 

fast ved det, de lovede. 

Jeg vil også lige minde om, at vi jo stadig-

væk samler lopper ind hele året. Kontakt 

os på tlf. 55 99 91 62 eller 55 99 93 06. 

Et sidste opråb! Støt vores gamle forsam-

lingshus – det bliver 125 år i 2012 – og 

bliv medlem af huset. På forhånd tak! 

P.b.v. 

Tonny Vang 

Jungshoved Forsamlingshus 
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Vores barndomshjem var på Jungsho-

vedvej 72, som det hedder i dag. Hu-

set har vores far selv bygget i ca. 

1906. Han var tømrer, og det var et 

flot hus dengang. 

Der blev født 4 drenge og 5 piger, 

hvoraf kun 3 er tilbage – Anna, Karen 

og Agathe. Vi er nu nogle ældre da-

mer på 93, 89 og 4 år. 

Barndommen gik med leg og skole-

gang. Vi gik kun i skole hver anden 

dag, og de første 3 klasser var i Stens-

trup Skole, der hvor Knud Jacobsen 

bor i dag. Det var lang vej at gå, og vi 

skulle møde kl. 8. Cykel fik vi med 

tiden. Senere kom vi på Jungshoved 

skole, hvor vejen ikke var så lang. 

Konfirmationsforberedelsen foregik i 

præstegården i Stavreby. 

Der var mange børn at lege med – der 

var vel 3-6 børn i hvert hus. Karen 

havde sin veninde Inge i huset på nr. 

57, hvor Putte og Morten nu bor. 

Agathe havde sine veninder,  Esther i 

bageriet og Ruth og Ragna i Brugsen. 

Legetøjet var ikke de store ting – vi 

Barndom og skolegang på Jungshoved 
fortalt af de to søstre Karen og Agathe 

Mor og Far med alle Børnene – ca. 1930 
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Julemarked 
Igen i år holder vi julemarked 

på Jungshoved Skole. Det bli-

ver den 

27. og 28. november kl. 10.00-

15.00.  

Der vil være boder med ad-

ventskranse, dekorationer, nis-

ser, julepynt m.m., og Merethe 

vil igen i år dekorere honning-

hjerter med navn. 

Man kan også komme og nyde 

en kop julegløgg og få en snak 

med naboen,. Det er igen i år 

Jungshoved Pensionistforening, 

der serverer i det gamle om-

klædningsrum. 

Vi håber, at rigtig mange vil kigge ind og se alle de flotte ting, som bliver fremstillet 

gennem hele året, og måske lade sig friste. 

Vi glæder os til at se jer. 

Lissi og Margrethe  

husker, at vi piger tit sad i grøftekan-

ten og flettede det lange græs til flet-

ninger. Om sommeren gik vi ud og 

plukkede vilde jordbær i markskellet 

– hvor de smagte! Der var også man-

ge drenge, men hvad de lavede hu-

sker vi ikke – de har vel drillet os. 

Vores far arbejdede hos en tømrerme-

ster i Præstø i mange år, og han cyk-

lede til Præstø hver dag. Han var også 

med til at bygge Missionshuset i 

Jungshoved – jo, han var en flittig 

mand. En torsdag morgen cyklede 

han glad på arbejde, men inden mid-

dag var han død – ramt af en blod-

prop. Det var i 1953. 

Vores mor gjorde meget rent – alt 

skulle være i orden og fint. Vi husker, 

at til jul blev gardinerne vasket, kak-

kelovnen pudset, gulvet lakeret, og så 

var døren lukket i mange dage. Der 

blev slagtet en stor gris og bagt alt, 

hvad der hører julen til – så var der 

god mad til hele julen, alle søskende 

kom hjem, og vi havde en dejlig jul. 

Vi havde en god og tryg barndom. 

Med venlig hilsen, 

Karen og Agathe 
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På denne tid, hvor vinteren er ved at 

indfinde sig, bliver landskabet som 

bekendt mere bart at se på. Det bety-

der, at de fugle som ikke er trukket 

sydpå bliver mere syn-

lige, da de nu får svære-

re ved at skjule sig. 

Jeg tror, at mange men-

nesker lægger mere 

mærke til naturen og 

dyrene på denne årstid. 

Det, sjovt nok, selv om 

der er væsentligt færre, 

end der er om somme-

ren. 

Skoven åbner op igen 

efter at være blevet 

tættere og mere ufremkommelig i 

sommerens løb. Nu begynder de typi-

ske skovfugle også at kunne ses ofte-

re ude i det mere åbne landskab. De 

fører normalt en skjult tilværelse, og i 

yngletiden kan man oftest kun regi-

strere dem på deres stemme i de tætte 

skovtyper. Dem har vi ret mange af 

her på Jungshoved, da skoven ikke 

har været ”passet” så meget, og det 

har mange dyr og planter nydt godt 

af. 

Den åbne bøgeskov med langt imel-

lem stammerne er der ikke meget af 

på Jungshoved, men det er ikke no-

gen skam, synes jeg. Den kan af no-

gen synes smuk, men er en udpræget 

monokultur og derfor ret artsfattig. 

De typiske skovfugle, som nu kan ses 

strejfe rundt, er arter som skovskade, 

stor flagspætte og småfugle som 

sumpmejse og træløber. Af rovfugle 

kan nævnes musvåge, spurvehøg og 

så duehøgen. 

Duehøgen, som er skovens overlegne 

jæger, er en udpræget skovfugl. Den 

stryger igennem skoven i høj fart. 

Med lav højde og stor fart bruger den 

overraskelsesangrebet som jagtform. 

I vintertiden, hvor en del af dens byt-

teemner søger ud i det åbne land, kan 

man af og til se duehøgen jage i det 

åbne. Når sådanne større fuglejagen-

de rovfugle er på spil i landskabet, 

kan man ofte se det på områdets kra-

gefugle. Hvis de føler sig truet, og det 

er oftest, hvis der er en jagende van-

drefalk eller duehøg i nærheden, er de 

meget højlydte, og man kan se dem 

flyve meget pludseligt op i stor højde 

og kredse rundt. 

Kragefuglene, der ellers er kendt for 

at mobbe rovfugle, er kloge og sætter 

ikke livet på spil. De holder sig til at 

Fugle på Jungshoved 
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mobbe rovfugle, der ikke er hurtige 

nok til at være faretruende. Det er ofte 

arter som spurvehøg, musvåge og 

havørn. Hvorfor mobber kragefugle-

ne så? Måske fordi rovfuglene trods 

alt kan være en trussel over for krage-

fuglenes afkom og så dette, at de kan 

være en konkurrent til føden om vin-

teren. 

Med hensyn til duehøgen er jeg ikke 

klar over, om den yngler på Jungsho-

ved. Der er mange egnede ynglebio-

toper, men jeg har kun gjort enkelte 

iagttagelser i vintertiden. Det kan 

ligeså godt være omstrejfende indivi-

der fra andre egne, men det kan jo 

være, der er andre der ved, om duehø-

gen yngler hos os. Duehøgen er des-

værre ikke velkommen i alle skove. 

På grund af dens appetit på bl.a. fugle 

i hønsestørrelse kan det ramle sam-

men med interesser i fasanopdræt, 

som der er i mange skove. Der udsæt-

tes hvert år ca. 1 mio. fasaner i Dan-

mark til jagtformål.  

En anden lidt sky skovfugl som man 

kan se i vinterlandskabet er ravnen. 

Den yngler også i den tætte, gamle 

skov, men kan her om vinteren ses i 

det åbne landskab. Det er en musvå-

gestor kragefugl med en karakteri-

stisk stemme, og den er væsentligt 

større end krage og råge, som er langt 

mere almindelige. Den kommer al-

drig tæt på mennesker, som andre 

kragefugle kan gøre det, og det med 

god grund. Den har tidligere været 

forfulgt og stort set udryddet. I 1950 

var der kun 16 par, men nu er ravnen 

oppe på ca. 600 par på landsplan. 

Ravnen har været upopulær, da den 

kan tage større byttedyr og er mis-

tænkt for at kunne tage fritgående 

nyfødte grise. Smådyr og ådsler er 

dog ravnens foretrukne fødeemne. Et 

enkelt ynglepar holder vist til i Bøn-

svigområdet.  

Sune Madsen 
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Dagli’Brugsen er en 104 år gammel 

arbejdsplads, som i dag beskæftiger 

10 ansatte: Uddeler Niels Poulsen, 

souschef Margrethe Christensen, 

salgsassistent Heidi Olsen, to voksen-

afløsere, Maja Andersen og Lisa Jen-

sen, og 6 ungarbejdere, Ben, Lukas, 

Nicklas, Magnus, Stubbe og Mathias. 

Vi har åbent 365 dage om året. Åb-

ningstiderne ændres efter årstiden og 

på forskellige helligdage, men det vil 

der være opslag i butikken om. 

Vi har faste leveringsdage af forskel-

lige varer. Vi får leveret mælk, brød 

og grønt mandag–onsdag, tørvarer 

fredag og øl/vand om tirsdagen. Så vi 

har en del faste rutiner om formidda-

gen med at få fyldt varer op. 

Vi oplever Brugsen næsten som to 

arbejdspladser, én om sommeren og 

en helt anden om vinteren. Der er 

meget stor forskel på de to årstider. I 

denne tid, hvor vi går vinteren i mø-

de, falder omsætningen enormt, og 

vores dagligdag ændres totalt. Det er 

en meget stille tid, vi skal have varer 

på hylderne, men vi skal også passe 

på med ikke at overdisponere, da vo-

res kundestrøm ikke er så stor, så det 

kan være meget svært at have et 

kæmpeudvalg i  kød, så vi må skifte 

lidt med sortimentet, for ikke at få for 

stort udsmid. Så lad vær’ med at læg-

ge dig 100% fast på din aftenmenu, 

men kom op til os, og se, hvad vi har 

at byde på i dag. 

Vores sommer starter som regel til 

påske (uanset vejret), for da kommer 

der liv i mange af øens sommerhuse 

igen, og så er det om at være klar med 

masser af morgenbrød og  aviserne 

fra morgenstunden. Når folk så har 

været hjemme og nyde det, kommer 

En arbejdsplads på Jungshoved (19) 
Dagli’Brugsen 
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de tit igen senere på dagen for at købe 

ind til frokost eller aftensmad. 

Det er dejligt, at I vender tilbage. For 

os betyder det, at der må være rart at 

handle i Brugsen, og det er da også 

hyggeligt, at folk falder i snak med 

hinanden. Der bliver udvekslet mange 

historier – ting der er foregået i sog-

net, den og den er kommet på syge-

huset, eller: Hvad laver politiet på 

jeres parkeringsplads? Hvor var 

brandbilerne i går? Ja, hvis I ikke ved 

det her i Brugsen, hvem ved det så!  

Det er rigtig rart i sådan en butik, 

hvor vi har tid til hinanden, både kun-

der og personale. Det er dejligt med 

kundernes forståelse og tålmodighed, 

når vi får en ny ungarbejder, som er 

ude i sit første job og er usikker både 

på sig selv og arbejdet, så er det rart, 

vi kan berolige dem med, at det er 

nogle flinke kunder, der nok på en 

pæn måde skal fortælle dem, hvad en 

giffel eller en håndværker er, eller 

hvor der står Cecil eller Caminante. 

I skrivende stund vælter det ind med 

julevarer – i tirsdags (5. oktober) an-

kom en hel del af vores juleslik, så nu 

skal vi i gang med at få det frem i 

butikken. I de næste mange uger vil 

der så komme nisser og julepynt, 

nødder og mandler, ænder og meget 

mere, som vi så også skal have plads 

til. Det kniber tit med pladsen, så vi 

må være kreative, når der skal være 

så meget i en lille butik. 

Igen i år kan alle børn komme med 

deres julesok til første søndag i ad-

vent, så vil der blive fyldt lidt i den i 

løbet af december, og så håber vi, at 

julemanden kommer forbi Brugsen 

igen i år og deler sokkerne ud. 

Vi har ikke hørt fra ham endnu, men 

mon ikke han husker alle de søde 

børn, som han plejer at møde her på 

Jungshoved hvert år.                  

Hilsen, 

Margrethe 
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Man kan fortsat abonnere på bladet 

JUNGSHOVED. Det koster 100 kr. 

for fire numre i 2010. Bladene vil 

blive tilsendt med posten. Er du inte-

resseret i at abonnere på bladet, skal 

du blot henvende dig til redaktionen. 

Kender du én, som vil blive glad for 

at få et abonnement på bladet 

JUNGSHOVED – en datter, en søn, 

en tante, en onkel, …. en gammel 

skolekammerat, én som vil have for-

nøjelse af at følge med i, hvad der 

sker på Jungshoved? Det var måske 

en julegaveidé? 

Den åbne spiseklub på Jungs-

hoved Skole 
Vi glæder os til at se jer i den åbne 

spiseklub på Jungshoved Skole. For-

målet med spiseklubben er fortsat at 

give alle mulighed for at mødes på 

skolen til en hyggelig snak, mens 

man får maden serveret. Vi håber 

meget, at også børnefamilier har lyst 

til at gøre brug af tilbuddet. Tanken 

er, at den tid man sparer på at lave 

mad kan bruges til at være sammen 

med andre. 

Prisen for et måltid mad er: 35 kr. for 

voksne, 20 kr. for børn mellem 4 og 

12 år. Børn under 4 år gratis. Til ma-

den serveres vand. 

Øl, sodavand og vin kan medbringes. 

Man kan komme og spise fra kl. 

17.30 til kl. 19.00. Køkkenet lukker 

kl. 20.00. 

Følgende datoer er fastlagt, alle tors-

dage: 18. november, 2. december, 13. 

januar, 10. februar og 24. marts. 

Menuen kan ses på www.jungshoved. 

net under Jungshoved Skole en uge 

inden spisningen. 

Tilmelding skal ske fra gang til gang 

til Knud Jacobsen på tlf. 55 99 92 56 

el. 22 255 525 el. knudjacob-

sen@privat.dk. Tilmelding foregår 

efter først til mølle-princippet. Der er 

plads til max. 30 deltagere pr. gang. 

Hvis der ikke er plads, kan man blive 

skrevet på venteliste til næste gang. 

Husk tilmelding i god tid. 

På gensyn til nogle hyggelige aftener 

i køkkenet på Jungshoved Skole. 

Venlig hilsen Kurt og Knud 
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I juli måned blev vi af Ilse Jensen-

Åris opfordret til at overtage Stafet-

ten. Vores første tanke var, at det vist 

ikke lige var noget, vi kunne klare. 

Men efter et par dages betænknings-

tid blev vi enige om, at vi efter så 

mange år med tilknytning til området 

sikkert kunne finde frem til ét eller 

andet at fortælle. 

Vores første møde med Jungshoved 

var i sommeren 1970, hvor vi besøgte 

familie, Else og Kurt Andersson i 

Stavreby. Else og Kurt boede i Kø-

benhavn, men ejede grunden Duevan-

gen 12B. Her havde de et meget lille 

sommerhus (nærmest et skur) på 

max. 8 m2, lokum i haven og interi-

mistisk udekøkken – joh, de var både 

lidt bagud og forud for den tid. 

I 1971 købte de ”Enghuset” (kendt 

som Boels hus) på Duevangen . Det 

var et lille – og efter vores mening 

sødt – bondehus med stråtag, hvor de 

nød weekender og ferier. Det blev 

derefter en tradition, at vores familie 

hvert år mødtes dér en weekend i juli 

måned. Vi husker, at vi hver gang 

skulle en tur til slotsruinen og til Stav-

reby havn. På turen gennem Stavreby 

skulle vi helst holde os på asfalten, da 

”fortovene” altid var nyrevene om 

lørdagen. Fantastisk! Dog syntes vi, 

at det var da for langt ude på landet. 

Men ak; idyllen blev brat spoleret, da 

vejrguderne i februar 1979 lagde hu-

set i ruin. Mange kan stadig huske 

den ekstreme vinter 78/79, hvor bl.a. 

Sydsjælland blev hårdt ramt af enor-

me snemasser og stærk kulde. Sneen 

lagde sig tungt på den østlige side af 

husets tag og trykkede det ned. Skor-

stenen faldt ned i dobbeltsengen i 

soveværelset, og sneen fandt hurtigt 

vej inden døre. Nu var gode råd dyre! 

Da Else og Kurt ikke havde nogen 

børn, kom vi ind i billedet som en 

slags ”erstatning”. Else og Kurt kla-

gede deres nød til os, og søndagen 

Stafetten (14) 
”Kolde” og varme minder 

Af Kirsten og Bent Nilsson 
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efter sammenstyrtningen drog vi til 

Stavreby med plastik og presenning, 

så møblerne kunne blive dækket til 

for at undgå evt. skade, når det atter 

blev tøvejr.  

Køreturen til Stavreby var vanskelig-

gjort af is og snemasser alle vegne. 

Men det var ingenting mod det syn, 

der mødte os, da vi kom til Duevan-

gen. Vi glemmer det aldrig. Vi tænk-

te, at det hus ikke ville blive beboeligt 

igen. For at gøre det muligt at komme 

ind i huset var der gravet en gang 

med vægge af sne i en højde af godt 2 

meter på hver side. 

Heldigvis blev Else og Kurt mødt 

med stor hjælpsomhed af flere beboe-

re i Stavreby, så da vi havde besigti-

get skaderne og dækket møblerne til, 

nød vi en dejlig frokost hos en be-

kendt i byen. Møblerne blev senere 

flyttet til opbevaring hos Ebba og 

Hans på Stavreby Strandvej, mens 

huset blev sat i stand. Det skal be-

mærkes, at Else og Kurt på det tids-

punkt ikke hørte til kategorien 

”årsunger”. De var kort tid forinden 

gået på pension og var derfor tæt på at 

opgive tanken om genopbygning af 

”Enghuset”. Heldigvis gik det ikke 

sådan! 

Der var naturligvis tegnet en forsik-

ring på huset, som bl.a. skulle dække 

stormskader. Derfor anmeldte de ska-

den til forsikringsselskabet i håb om 

at få en pæn pose penge til genopbyg-

ningen. Forsikringsselskabet ville 

gerne krybe udenom, for det var ikke 

en stormskade, men en skade sket i 

forbindelse med trykket af sneen, og 

det var ikke nævnt i policen. Else og 

Kurt ville ikke give op. Det kunne 

ikke være rigtigt, for det var jo sne-

stormen, der var den egentlige skade-

volder. Efter store protester gik for-

sikringsselskabet med til at tilbyde 

dem en kulance på 5.000,- kr. Og 

derved blev det!! 

Men når man er pensionist og aldrig 

har skyldt nogen noget, tager man 

ikke bare et lån. Begge tog derfor 

hver især et job med morgenrengø-

ring for derved at tjene penge til den 

uforudsete udgift. 

I løbet af foråret 1979 var huset del-

vist ”kommet på benene” igen og nu 

med et nyt ydre, for der var kommet 
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udnyttet tagetage på, og stråtaget var 

erstattet med eternit. 

Nu kunne solen igen skinne ind ad de 

små bondehusvinduer, og Else og 

Kurt kunne atter nyde at være dér. 

Efterhånden som de blev mindre mo-

bile, hjalp vi dem mere og mere med 

vedligeholdelse af hus og have, og da 

Kurt døde i 1992, købte vi huset. Vi 

var gennem årene kommet til at hol-

de af stedet og syntes ikke længere, at 

det var for langt ude på landet. Køre-

turen fra Solrød – hvor vi havde boet 

hele vores liv – tog kun 50 minutter, 

og det var skønt at komme væk fra 

parcelhuskvarteret og støjen fra mo-

torvej og ned til stilheden og vidder-

ne. Det blev til mange dejlige ferier 

og weekender. Vi kom til at kende 

flere og flere i Stavreby og fik også 

rigtig gode venner. Vi kan kun tilslut-

te os Ilses indslag i Stafetten (13). Vi 

blev også taget godt imod. Tak for 

det!! 

Så dukkede tanken op om at flytte til 

Stavreby, når vi kunne gå på pension. 

Der var jo god tid, og vi prøvede ofte 

i tankerne at bygge huset større og 

gøre forholdene bedre. Men det var 

slet ikke så let. Hvad gør vi så? I ok-

tober 2003 var en lille gammel land-

ejendom til salg i Dyremarken. Det 

var nok ikke noget for os, men vi 

kunne jo bare kigge; det kostede i 

hvert fald ikke noget. Da vi kom ind 

på grunden og så mark og tilstødende 

skov klædt i de skønneste efterårsfar-

ver, var vi ”solgt”. Hvad gjorde det 

så, at huset trængte til en gennemgri-

bende renovering. Vi overtog ejen-

dommen 1. april 2004. 

Der skulle bl.a. nyt stråtag på en del 

af huset. I den forbindelse fandt vi en 

gammel cigaretæske i metal sømmet 

fast på et spær. I æsken lå en lap pap 

fra en sømpakke, hvorpå der var 

skrevet med blyant: ”Tækkemand 

Marius Pedersen Bønsvig tækkede 

Taget den 12. maj 1958, da Wæver 

ejede Stedet 4 Tr. Land fra 15/10 41. 

1 Tuborg kostede 85 Øre i Brugsen. 1 

hel Fl. Akvavit 25 Kr.”  Det må da 

siges at være et minde, der er værd at 

gemme. 

Det skal nævnes, at vi var lige så hel-

dige her i Dyremarken som i Stavre-

by. Vi blev mødt med stor venlighed 

og hjælpsomhed af naboer og genbo-

er og nyder at være sammen med 

dem. Også stor tak til jer!! Vi har på 

intet tidspunkt fortrudt, at vi flyttede, 

før pensionsalderen var nået, og vi 

håber, at vi må få mange gode år end-

nu her i Dyremarken. 
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Pedersen-klanen fra Bønsvig. 2. del 
Fortalt af Ole Pilegaard Hansen 

Jungshoved Forsamlingshus 

Som om det ikke var nok med de 

tidligere nævnte aktiviteter for Inger 

og Marius, så var familien i en lang 

årrække dybt engageret i Jungshoved 

Forsamlingshus. Det begyndte i 1955, 

hvor Marius Pedersen blev indvalgt i 

forsamlingshusets bestyrelse. Godt 60 

år senere viser det sig, at familiens 

tilknytning til forsamlingshuset – dels 

som bestyrelsesmedlem og dels som 

vært mv. – har været ganske overvæl-

dende. 

Året efter sin indtræden i forsam-

lingshusets bestyrelse er Marius Pe-

dersen med til at beslutte, at forsam-

lingshuset skal afholde præmiewhist 

den 20. februar 1956. Til at lede spil-

let valgte bestyrelsen tre personer, 

nemlig Marius Pedersen, Erland Søn-

dergaard og Alfred Hansen. De føl-

gende år blev Marius Pedersen flere 

gange genvalgt til bestyrelsen – se-

nest i 1962.  

I 1959 meddelte den mangeårige vært 

Svend Aage Jensen, at han ønskede at 

fratræde, fordi han skulle overtage 

telefoncentralen i Kindvig. Bestyrel-

sen valgte blandt flere kandidater 

mælkehandler Tage Pedersen som ny 

Foto af personalet i Jungshoved Forsamlingshus med Poul og Anna Pedersen siddende forrest 

med deres datter Anne Grethe imellem dem. Bagved står medhjælpen i huset. Det er stående fra 

venstre Signe Ratje, Anna Petersen, Agnes Petersen og Johanne Hansen. 
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vært fra 1. august 1959. Tage Peder-

sen var søn af Marius Pedersen, hvor-

ved familien i nogle år var repræsen-

teret både som vært og i bestyrelsen. 

Tage Pedersen og hustruen Ella var 

værter indtil udgangen af 1963, hvor 

parret havde overtaget en købmands-

forretning i Smidstrup. Som ny vært 

fra 1. januar 1964 blev antaget Tove 

Jensen. 

I sommeren 1964 døde Marius Peder-

sen, og han blev afløst i bestyrelsen af 

Jørgen Jensen fra Roneklint. 

Den antagne vært Tove Jensen virke-

de kun i godt et år, idet hun fratrådte 

med udgangen af marts måned 1965. 

På et bestyrelsesmøde den 1. marts 

1965 besluttede forsamlingshusets 

bestyrelse at rette henvendelse til end-

nu en søn af Marius Pedersen – bane-

arbejder Poul Pedersen, Klarskov – 

om at overtage værtskabet i forsam-

lingshuset pr. 1. april. Han acceptere-

de vilkårene, men pointerede dog, at 

det måtte blive hans hustru Anna, der 

skulle stå for værtskabet. Og således 

blev det starten på et næsten 10-årigt 

arbejde for ægteparret i Jungshoved 

Forsamlingshus. 

På generalforsamlingen den 27. okto-

ber 1970 blev den tidligere vært Tage 

Pedersen valgt ind i forsamlingshu-

sets bestyrelse, og efter at være blevet 

genvalgt et par gange blev han i 1975 

valgt til bestyrelsens sekretær. Sam-

me år blev han også valgt til, sammen 

med to andre, at varetage ledelsen af 

årets præmiewhist. Tage Pedersen 

Luftfoto af del af Bønsvig by med familien Pedersens hus næstøverst i billedet (bagved køb-

mandsforretningen hvor kun gavlen ses). Billedet er sandsynligvis taget i starten af 1950’erne. 
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trådte ud af forsamlingshusets besty-

relse i 1979. 

I mellemtiden var der sket det, at Poul 

Pedersen i 1974 havde fået en leden-

de stilling inden for DSB, hvilket 

medførte, at han skulle bo i en tjene-

stebolig tættere på sit arbejde. Parret 

måtte derfor opsige arbejdet i forsam-

lingshuset med udgangen af august 

måned 1974. 

En ny vært tiltrådte i december men 

holdt kun et par måneder, hvorefter 

bestyrelsen atter måtte til at annonce-

re. I mellemtiden bad man Marius 

Pedersens yngste datter Gitte Peder-

sen og hendes mand Keld om at vare-

tage værtskabet midlertidigt, til man 

kunne antage en ny vært. Dette skete 

pr. 1. april 1975, og dette værtspar 

holdt i næsten 5 år. 

Fra 1980 til 1983 var der 2 værtspar, 

inden et af Marius Pedersens børne-

børn kom til forsamlingshuset. Det 

var Tage Pedersens søn Bjarne Peder-

sen og hans hustru Rinda, der fra 

1983 til 1987 fungerede som værter i 

forsamlingshuset uden dog at bo i den 

tilhørende lejlighed. Dette havde hid-

til været en betingelse for ansættelsen 

som vært. Efter Rinda og Bjarne Pe-

dersen kom en vært, der uheldigvis 

døde i april 1992 efter 5 år på jobbet. 

En ny vært blev antaget fra juni 1992, 

men vedkommende holdt kun et år. 

Bestyrelsen tog atter kontakt til Gitte 

Pedersen, der i mellemtiden var ble-

vet alene og derfor var villig til at 

Inger og Marius fotograferet ved forskellige selskaber 
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flytte ind i forsamlingshusets lejlig-

hed. Det skete den 1. november 1993, 

og samtidig blev Jungshoved Forsam-

lingshus til et ”nøglehus”, hvilket 

betød at Gitte Pedersen ikke skulle 

fungere som vært men alene sørge for 

pasning af huset med åbning af døren 

ved udlejning samt eventuel rengø-

ring efter fester og møder. Gitte del-

tog de næste 12-13 år også i serverin-

gen ved festerne, samtidig med at hun 

passede sit arbejde som hjemmehjæl-

per for Præstø Kommune med Jungs-

hoved området som sit primære ar-

bejdsområde. 

I starten af januar måned 2006 invite-

rer Gitte til afskedsfest i Jungshoved 

Forsamlingshus i anledning af, at hun 

har besluttet at stoppe som ”vicevært” 

i forsamlingshuset pr. 1. april, samt at 

hendes kæreste Bent også er gået på 

efterløn. Kort efter at festen er be-

gyndt, meddeler Gittes veninde, at 

hun har været vidne til, at Gitte og 

Bent blev viet på rådhuset tidligere på 

dagen. 

Godt 50 år efter at Gittes far var ble-

vet indvalgt i forsamlingshusets be-

styrelse stoppede således Pedersen-

familiens direkte tilknytning til Jungs-

hoved Forsamlingshus. Med 18 år i 

bestyrelsen og 31 år som værtspar 

mv. har familien haft en stor indfly-

delse på driften af forsamlingshuset. 

Den sidste flytning 

I starten af 1964 flyttede Inger og 

Marius så for sidste gang. Helbreds-

mæssigt havde Marius skrantet lidt 

den senere tid, så parret ville gerne 

væk fra det gamle (og kolde) hus med 

den store have. Adressen blev nu 

Smidstrupvej 32, Stenstrup. 

Huset havde tidligere fungeret som 

fodermesterbolig for “Stenstrupgård”, 

og der var kun en lille tilhørende ha-

ve. I øvrigt lå huset kun få hundrede 

meter fra en af sønnernes bolig i 

Smidstrup. 

Opholdet i Stenstrup blev for Marius´ 

vedkommende desværre kun af korte-

re varighed. Dagen efter at familien 

havde fejret Ingers 60 års fødselsdag, 

blev han ramt af et ildebefindende og 

hasteindlagt på Amtssygehuset i 

Næstved. Tirsdag den 2. juni 1964 

døde Marius Pedersen. Han ligger 

begravet i familiens gravsted på 

Jungshoved Kirkegård. 

Tabet af sin ægtefælle var naturligvis 

et stort savn for Inger, men hun beslut

tede sig for at blive boende alene i 

huset indtil 4 år senere, hvor hun fik 

en pensionær boende. Det var hendes 

næstældste søn, der havde skiftet ar-

bejdsplads. Geert havde i mere end 

25 år arbejdet hos gårdejer Julius Jen-

sen i Bønsvig. Nu havde han fået ar-

bejde hos møller Marius Hansen, 

Jungshoved Mølle, men her fulgte 

ingen bolig med. Det var derfor gan-

ske belejligt at hans mor havde plads 

til ham i huset i Stenstrup. 

I skrivende stund er alle nulevende 

børn af Inger og Marius gået på efter-

løn. Geert, Tage og Gitte har alle haft 

deres virke på Jungshoved, hvor de 

også har boet det meste af deres liv, 



47 

 

mens de øvrige har søgt til livets ud-

komme længere borte. 

Ældste søn Børge har været beskæfti-

get ved landbruget en stor del af sit 

liv. Poul arbejdede i mange år ved 

DSB, hvor broderen Kaj også havde 

fået ansættelse på det tidspunkt, hvor 

han ulykkeligvis druknede en som-

merdag i 1955 under badning ved 

Maderne. 

Knud og Svend arbejdede i mange år 

ved postvæsenet, mens Ingerlise i 

flere år var beskæftiget på en fabrik i 

Hårlev. Yngste søn Hans Erik, der 

som voksen alene gik under navnet 

Erik, har i mange år drevet selvstæn-

dig murermestervirksomhed i Køben-

havnsområdet. 

Der har alle dage været et tæt sam-

menhold i familien Pedersen. Dette 

har blandt andet udmøntet sig i, at 

man hvert år arrangerer en fælles 

sommerudflugt til Vemmetofte 

Strand, hvor man hygger sig en hel 

dag med mad og kolde drikke.  

Inger Pedersen omgivet af sine 9 børn ved sommerudflugten i 1981. På billeet sidder Inger Pe-

dersen forrest mellem sine to døtre Ingerlise og Gitte. I midten knæler fra venstre Knud, Svend 

og Hans Erik. Bagved står fra venstre Børge, Geert, Poul og Tage 
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JIF’s historie 1973 

Bestyrelsesmøde 3.1.73 i Jungshoved 

skole. Erland Knudsen havde lavet et 

overslag over masterne til lysanlæg-

get, lamperne er allerede købt, men 

der er ingen pris på galvanisering af 

masterne. Peter Madsen har været på 

kommunen, og det er muligt, vi får 

halvdelen af kommunen. Vi har pris 

på gravearbejdet og får på elarbejdet 

inden ret længe. Vi skulle prøve at 

dele os op til økonomi- og lysudvalg, 

og det gik meget fint. Henning Han-

sen, Kjeld Petersen, Henning ”Sofus” 

Hansen og Maja Hansen i økonomi-

udvalget. Carsten Larsen, Peter Mad-

sen og Mogens Prip i lysudvalget. 

Det skal undersøges i banken, hvem 

der kautionerer for det lån, vi eventu-

elt får. 

Bestyrelsesmøde  

21.2.73 i Jungsho-

ved skole. Peter 

Madsen havde væ-

ret til møde ang. 

tilskud til lysanlæg-

get, og vi fik alt 

det, vi havde søgt 

om, nemlig 10.000,

- kr., så nu er det 

bare om at komme 

i gang. Vi har ord-

net regnskab med 

husholdningsfor-

eningen, der blev et 

overskud til hver 

på 256,68 kr. efter 

dilettanten. Vi blev 

enige om at gentage det, men ikke før 

om 2 år. Peter Madsen skaffer musik 

til gymnastikopvisningen, og Carsten 

Larsen snakker med dem, der har 

med folkedans at gøre, om de eventu-

elt vil komme og danse for os efter 

gymnastikopvisningen. Vores ande-

spil går så fint, at vi skal have 3 mere, 

håber det går. 

Bestyrelsesmøde 14.3.73 i Jungsho-

ved skole. Hans Erik Nielsen skal 

træne damerne i fodbold. Brugsman-

den vil gerne hjælpe os økonomisk 

med lysanlægget og vil gerne snakke 

trøjer senere. Poul Hansen, Kirken, 

har ikke afslået at træne drengene, 

men han vil meget nødigt. Kjeld Pe-

tersen og Henning ”Sofus” Hansen 

skal deles om lilleputterne. Kurt Poul-

JIF- Damer først i 1970-erne. Bagerst f. v: Yvonne Ellegård Jensen, 

Anette Betak Olsen, Jette Nielsen, Mona Nielsen, Lena Ellegård Jensen, 

Marianne ?, Birgit "Udde" Hansen, Forrest: Mia Petersen, Lilla Han-

sen, Margit "Tilde" Nielsen, Gerti Sparholt, Lilli Poulsen.  
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sen skal holde banen ligesom sidste år 

og på de samme betingelser. Poul og 

Henning skal træne juniorerne. Besty-

relsen har vedtaget at betale vask af 

trøjer de første 3 gange. Hvis der i 

særlige tilfælde er tale om befor-

dringsudgifter, vil foreningen hjælpe 

med udgifterne til fodboldspillere, der 

opholder sig længere væk. Vi skal 

snakke med Knud Nielsen om tele-

fonpenge, vi vil tilbyde ham 200,- kr. 

for både forår og efterår. 

Bestyrelsesmøde 11.4.73 hos Maja 

Hansen, Jungshoved. Vi skal ringe til 

SBU og trække damefodboldholdet, 

men vi vil prøve at få et pigehold i 

turneringen. Vi håber på at kunne 

påbegynde gravningen til lysanlægget 

den 9.7. kl. 9. Vi vil holde et sommer-

bal lørdag 23.6., det er sankthans-

lørdag. Peter Madsen skal ringe til 

Bredde og invitere dem herned, så de 

kan spille en fodboldkamp om efter-

middagen, så vil vi prøve at smøre 

noget mad, som vi evt. kan spise i 

forsamlingshuset. Der bliver ingen 

håndbold i år på grund af banevan-

skeligheder.  

Bestyrelsesmøde 15.5.73 i Jungsho-

ved skole. Vi er blevet tilbudt trøjer 

fra Lundby Kødforsyning, vi vil høre, 

hvad brugsmanden siger til det. Vi 

har vedtaget at købe seks stålmaster 

til 7.080,- kr. inkl. moms. 

Bestyrelsesmøde 28.5.73 hos Peter 

Madsen, Stenstrup. Vi drøftede lysan-

læg. Vi begynder at grave  3.6., hvor 

Joel Petersen fra Præstø Maskinfabrik 

kommer og graver, hvad han kan med 

maskinen. Der kommer kabler fredag 

1.6. 

Bestyrelsesmøde 18.7.73 i Jungsho-

ved skole. Husindsamling til lysan-

læg. Vi venter, til lysanlægget er i 

funktion. 

Bestyrelsesmøde 29.8.73 i Jungsho-

ved skole. Lysmasterne er rejst op. Vi 

mangler kun de sidste dåser, de bliver 

sat op søndag kl. 16.00. Vi mangler at 

betale Mern Beton 1.000,- kr. og 

smeden i Smidstrup ca. 7.000,- kr. Vi 

aflyser husindsamlingen. Vi har ved-

taget at nedsætte kontingent for da-

merne, da de kun træner 1 gang om 

ugen. Voksne damer nedsættes til 

80,- kr. inkl. medlemskort årligt og 

under 16 år 50,- kr. 

Bestyrelsesmøde 12.9.73 i Jungsho-

ved skole. Vi har diskuteret, hvordan 

vi kan få justeret lamperne på lysan-

lægget. Henning ”Sofus” Hansen og 

Carsten Larsen vil prøve, om de kan 

skaffe en stige på 15 m. Mødet slutte-

de i fred og fordragelighed. 

Bestyrelsesmøde 9.10.73. Vi skal 

købe en fodbold til Præstø Gymna-

stikforenings 75-års-jubilæum, og 

Peter Madsen kører ud med den, evt. 

sammen med Mogens Prip. 

Bestyrelsesmøde 13.11.73 i Jungsho-

ved skole. Vi er langt inde i vores 

jubilæum. Vi vil invitere vores æres-

medlemmer Rasmus Andersen, Thor-

kild Caspersen, Jungshoved og Gud-

run Knudsen, Smidstrup. Knud Niel-

sen og Olaf Jensen, Jungshoved skal 

hædres som æresmedlemmer. 
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Bestyrelsesmøde 

5.12.73 i Jungsho-

ved skole. Der er en 

lille tilmelding til 

vores jubilæum på 

lørdag, vi regner 

med, at der bliver 

omkring 60. Der er 

kun Knud Nielsen 

og Thorkild Casper-

sen af vores æres-

medlemmer, der 

møder op. Rasmus 

Andersen kommer 

muligvis til vores 

reception. Hvis der 

kommer over 60 til jubilæet, og Peter 

Madsen ikke har ringet til Maja Han-

sen inden torsdag kl. 16.00 om det 

faste antal, ved alle der skriver under 

her, hvad det gælder for Peter. Vi 

håber på det bedste. 

Bestyrelsen i jubilæumsåret: For-

mand Peter Madsen, kasserer Hen-

ning Hansen, sekretær Maja Hansen, 

Mogens Prip, Carsten Larsen, Hen-

ning ”Sofus” Hansen og Keld Peter-

sen. 

Generalforsamling 11.12.73 med 13 

fremmødte. Efter formandens (Peter 

Madsens) beretning oplæste kasserer 

Henning Hansen regnskabet, som 

balancerede med 67.543,69 kr., det er 

ca. 51.000,- kr. mere end sidste år.  

Andespillenes omsætning var 17. 

479,39 kr. Lysanlægget står i 22.000,- 

kr. Formuen er på 23.689,21 kr., en 

fremgang på 23.000,- kr. Formanden 

oplæste en lovændring, der sagde, at 

bestyrelsesmedlemmer, der havde 

kautioneret for lån til lysanlæg-

get, fremover ikke stod som kau-

tionister. Henning Hansen er på valg 

og ønskede ikke at fortsætte i besty-

relsen grundet senere militærtjeneste. 

Valgt blev Maja Hansen, Tony Vang 

og Jytte Nielsen. Under eventuelt: 

Sammenlægning med Præstø. Hans 

Erik Nielsen var fortaler for ikke at 

skulle til Præstø. Der var da også til-

slutning til, at man ikke var interesse-

ret i at komme sammen med Præstø, 

da man havde dårlig erfaring med 

deres forskellige dispositioner. For-

manden spurgte om konkrete forslag, 

om eventuelt at købe lidt jord bagved 

fodboldbanen til en opvisningsbane, 

og Hans Erik Nielsen ville være be-

hjælpelig med forhandling om even-

tuelt køb af jord. Tonny Vang valgtes 

til ny formand. 

Erland Larsen 

Omk. 1973. Bagerst f. v: Træner Knud Nielsen, Mogens Prip, Keld 

Larsen, Carsten Bukhave, Niels "Niller" Jørgen Nielsen, Michael 

Larsen, Forrest: Kjeld Petersen, Carsten Larsen, Benni Jørgensen, 

Erland Larsen, Ulrik Matzen. 
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Ja, så nærmer den søde juletid sig 

igen, og traditionen tro afholdes der 

atter juletræsfest for børn og barnlige 

sjæle i Jungshoved Forsamlingshus 

Mandag den 27. december 2010 

kl. 17.00-20.00 

Vi vil igen i år starte kl. 17.00 af 

hensyn til de mindste børn, der 

på den måde måske vil kun-

ne nå at være med til hele 

julefesten, inden søv-

nen melder sig. Og 

pga. det ændrede 

tidspunkt vil 

der i år være 

mulighed for 

at købe lækre 

hjemmebagte 

boller med 

pålæg og 

pølser med 

brød og selv-

følgelig øl, 

vand, kaffe, 

te og kage. 

Vi starter aftenen med at danse om 

det store juletræ, og mon ikke jule-

manden skulle få tid til at kigge forbi 

med godteposer til børnene. Der vil 

være glad julemusik fra vores nisse-

band og sjov, leg og amerikansk lot-

teri med flotte præmier. 

Pris for deltagelse: Børn 20 kr., voks-

ne 15 kr. 

Juletræskomiteen vil komme rundt i 

sognet sidst i november/først i de-

cember. Her vil der være mulighed 

for at tilmelde sig festen eller give et 

bidrag. 

Og bidrag, store som små, får vi man-

ge af. Det er rigtig dejligt, og det skal 

I have 1000 tak for. Festen er drevet 

frivilligt og har ikke meget over-

skud, så alle bidrag hjælper til 

at holde omkostningerne 

nede. Vi fik sidste år 

sponsorgaver fra 

div. forretninger, 

men derudover 

bruges et evt. 

overskud til 

indkøb af 

præmier til 

a m e r i -

kansk lot-

teri. 

Man kan 

også ringe til 

en af neden-

stående og tilmelde 

sig, men senest den 17.  de-

cember. Tilmelding er nødvendig af 

hensyn til indkøb til bl.a. godteposer. 

Vi glæder os til at se jer! 

Venlig hilsen 

Juletræskomiteen 

 Keith 55999125 

 Jette 55991146 

 Connie 56398248 

 Henrik  

 Helle 55995687 

 Lilla 55998242 

Juletræsfest 
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Onsdag  17. nov. Kl. 19.30. Rejsestalden  

Torsdag 18. nov. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole 

Tirsdag 23. nov. Kl. 19.00-21.00. Lokalråd på Jungshoved Skole 

Lørdag 27. nov. Kl. 10.00-15.00. Julemarked på Jungshoved Skole 

Søndag 28. nov. Kl. 10.00-15.00. Julemarked på Jungshoved Skole 

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

Mandag 6. dec. Kl. 19.00. Bankospil i Jungshoved Forsamlingshus 

Onsdag 8. dec. Kl. 15.00-17.00. Julehygge i Allerslev Præstegård 

Torsdag 16. dec. Kl. 19.00. De ni læsninger i Allerslev Kirke 

Mandag 27. dec. Kl. 17.00-20.00. Juletræsfest i Jungshoved Forsamlingshus 

Mandag 3. jan. Kl. 19.00. Bankospil i Jungshoved Forsamlingshus 

Onsdag 12. jan. Kl. 19.30-21.00. Studiekreds i Allerslev Præstegård 

Torsdag 13. jan. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole 

Mandag 7. feb. Kl. 19.00. Bankospil i Jungshoved Forsamlingshus 

Torsdag 10. feb. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole 

JUNGSHOVEDKALENDER 

Søndag 14. nov. Jungshoved: Ingen Allerslev: 10.30 

Søndag 21. nov. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Søndag 28. nov. Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Søndag 5. dec. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Søndag 12. dec. Jungshoved: 19.00. Julemusik. Allerslev: 10.30 

Søndag 19.dec. Jungshoved: 10.30 Allerslev:   

Fredag 24. dec. Jungshoved: 14.30 Allerslev: 16.00 

Lørdag 25. dec. Jungshoved: 11.30 Allerslev: 10.00 

Søndag 26. dec. Jungshoved: Ingen Allerslev: 9.00 Jesper Blomgren 

Lørdag 1. jan. Jungshoved: Ingen Allerslev: 11.30 

Søndag 2. jan. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

Søndag 9. jan. Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Søndag 16. jan. Jungshoved: 10.30  9.00 

Søndag 23. jan. Jungshoved: Ingen Allerslev: 10.30 

Søndag 30. jan. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Tirsdag 1. feb. Jungshoved: Ingen Allerslev: 19.00 

Søndag 6. feb. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

Søndag 13. feb. Jungshoved: Ingen Allerslev: 10.30 

Søndag 20. feb. Jungshoved: 9.00 Jesper Blomgren Allerslev: Ingen 

Søndag 27. feb. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

GUDSTJENESTER 


