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På redaktionen har vi haft lidt problemer med at finde en løsning på den
fremtidige distributionen af bladet. Da
det har været vanskeligt fortsat at finde
hjælpere til omdelingen, har vi besluttet
at forsøge os med posten. Postdanmark
har dog lavet nogle temmelig stramme
regler for omdeling af blade som vores,
og vi kan derfor kun få dem sendt ud
med posten i ugerne 7/8, 19/20, 33/34
og 46/47. Det betyder, at vores deadlines fremover vil komme til at ligge 1.
januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.
Indlæg til næste nummer af bladet skulle altså gerne være redaktionen i hænde
senest 1. januar 2010. Vi håber ikke, de
nye deadlines vil give problemer fremover.
Redaktionen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt 2010!
Med venlig hilsen.
Redaktionen

Kære læsere
Julen nærmer sig endnu engang – den
søde juletid med englelyd, julesalmer,
hjerter, stearinlys, og hvad der ellers
følger med. Og bortset fra de hyggelige
traditioner bringer julen med sit glade
budskab lys i den mørke årstid og sender os godt af sted mod de lysere dage.
Med sine 68 sider er dette nummer af
JUNGSHOVED det største, der hidtil
er gået i trykken. Det indeholder flere
spændende beretninger om vores halvø
nu og i tidligere tider, lige fra de første
mennesker på Jungshoved for 14.000 år
siden over en slægtsgårds historie til en
børnefamilies hverdag her i dag. Desuden fortælles om flere igangværende
projekter – fra den nyligt nedsatte naturstigruppe til den snart afsluttede indvendige istandsættelse af kirken. Bladets indhold afspejler således de mange
aktiviteter på vores halvø før og nu, og
vi siger tak, fordi så mange vil bidrage
med at fortælle om dem!

KONTAKT:
Jungshoved Lokalråd
Jungshoved Menighedsråd
Styregruppen for Jungshoved Skole
Vicevært for skolen
Jungshoved Idrætsforening
Strandjagtforeningen
Pensionistforeningen
Amatørfiskeforeningen
Forsamlingshuset
Brugsen
Lokalrådets hjemmeside
JIF’s hjemmeside
Sognets hjemmeside

Maria Garde Hansen
61 69 61 36
Bente Wermuth
55 99 90 06
Lise Jacobsen
55 99 92 56
Niels Holger Wermuth 55 99 94 02
Majbritt Nielsen
55 99 13 42
Per Sellebjerg
55 99 04 05
Karen Carlsson
55 99 82 80
Gert Jensen
55 99 80 24
Morten B. Andersen
55 99 90 56
Margrethe Christensen 55 99 90 20
www.jungshoved.net
www.jungshoved-if.dk
www.jungshovedkirke.dk
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Den årlige indsamling til Røde Kors
gav i år 9.556 kr. på Jungshoved og
48.085 kr. i Gl. Præstø kommune.
***

pletten i
Bårse, og
han kom
hjem
med
fine billeder og denne rapport: ”Martin
og jeg var derude hele dagen. Det småregnede, og det blev godt pladret. Det

Hov, er det en ny Berlinmur, vi har fået
på Jungshoved? Nej, heldigvis ikke!
Det viser sig, at være en kæmpestor
kærlighedserklæring til Lærke og Thilde. Den er malet på læsserampen på
Jungshovedvej ved Stenstup. Sidste nyt
(7. 11.): Læsserampen har igen sit normale udseende, efter at den er blevet
malet med grå maling.
***
Efter at traktortrækket var veloverstået,
har mange nok undret sig over, hvad
der nu var gang i på pladsen bag ved
Stadion og på Jungshoved Skole i
weekenden d. 23.10.-25.10. Det var
Dansk Offroadersport, der havde lejet
området og skolen som camp for deres
sidste DM-stævne. Selve løbene fandt
sted bl.a. i Bårse og Fakse. Vores udsendte medarbejder, Max Olsen, var på

var sjovt at se på, og kørerne måtte
kæmpe hårdt for at komme hurtigt gennem banerne. 2-3 biler måtte have skiftet hjul ved punkteringer, og 2 andre
biler fik materielle skader. Løbene
foregik ved, at man kørte op og ned ad
skråningerne i grusgraven. Nogle steder
var der næsten lodrette nedkørsler. Man
skulle gennem og over vandhuller.
Mange sad ofte fast og måtte så ud i
mudderet med fødderne. Man brugte
wiretræk med jordspyd (som et skibsanker), men man hjalp også hinanden.”
***
Kirsten Hansen, Jungshoved, har nytilplantet den store blomsterkrukke ved
kirken. Dejligt, at hun ikke helt har mistet modet, efter at en langfingret,
blomsterglad tyveknægt havde ryddet
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hele blomsterkummen, sidst Kirsten
havde plantet den til. Sidste nyt (5.11.):
Ak, ja. Blomsterkrukken er igen blevet
plyndret. Denne gang var tyvens udbytte en stor flot krysantemum. Det er dog
frækt!
***
Dagli´Brugsen i Jungshoved er blevet
kåret som områdets mest ”Salgsklare”
brugs ud af 27 butikker (betyder, at de
har styr på det hele!). Stort tillykke til
Brugsens personale, men også til os
kunder, som jo i sidste ende er dem, der
får glæde af det. Helt kontant har personalet foruden æren fået et diplom og
5000 kr. i præmie. Nu går vores
Dagli´Brugs videre i kampen om at
blive ”Danmarks mest salgsklare
Dagli´Brugs i 2009”. Vi ønsker held og
lykke!
***
Nu er det igen muligt at komme ind på
Bøndernes Egehoved gennem lågen.
Kommunen har flyttet de væltede træer,
der spærrede indgangen. Der er afsat
penge på kommunens budget for 2010
til naturpleje og genopretning af dette
unikke overdrevsområde.
***
Lene Gurskov, Stavreby, fortæller: ”Vi
havde kraftig nordenvind fra mandag d.
12. oktober, og fra morgenstunden var
der i Stavreby Havn en vandstand på
ca. 70 cm over daglig vande. Vindstyrken steg kraftigt onsdag d. 14. oktober,
og vandstanden var ved midnatstid oppe over 125 cm over daglig vande. Billedet er taget torsdag d. 15. oktober kl.
8.00, hvor vandet var begyndt at trække
sig tilbage”.
***

De vilde fugle nyder nu frugterne på de
Bornholmske røn (Sejlerøn), der står
langs vejene. Lige nu er det årets sidste
stære, der tager for sig af retterne. Senere, hvis der bliver bær til overs, kan vi
glæde os til at se sjaggerne og måske
også silkehalerne forsyne sig med de
orange rønnebær.

***
For ti år siden, d. 3.12.1999, blev Jungshoved sammen med store dele af det
sydlige Danmark ramt af en storm med
orkanstyrke. Efter stormens rasen var
hele halvøen uden strøm i flere dage, og
mange huse og gårde blev slemt tilredt.
Siden da har Seas/NVE lagt de fleste
luftledninger i jorden. Til stor fortrydelse for fuglene, men til glæde for os forbrugere, når den næste storm kommer.
***
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Hvis du samler på de tidligere numre
af bladet Jungshoved og mangler enkelte blade, så kan vi måske hjælpe
dig. Ring/skriv til undertegnede.
***
Igen i år har JIF stået for uddeling af
telefonbøger i gl. Langebæk og gl.
Præstø kommuner. 7000 bøger er blevet omdelt på 42 ruter af 38 frivillige.
Indtægterne fra dette arbejde gør det
sammen med andre aktiviteter (traktortræk og flaskeindsamling) muligt for
JIF at have så lave kontingenter, som
det er tilfældet. Det gør det også muligt
for foreningen at være medudgiver af
dette blad.
***
Fredag d. 13.11. havde Dagli´ Brugsen
i Jungshoved ”Open by night”. Det var
rigtig hyggeligt at handle, få sig en snak
og spise Kurts gode suppe kl. 21.
***
D. 20.11. tog 46 forventningsfulde teatergæster med bus fra Allerslev til Fol-

keteateret i København. Vi skulle se
”Et Dukkehjem” af Henrik Ibsen. Teaterturen var arrangeret af vores aktive
præstepar, Stina og Torben Møllenbach. I bussen til og fra Kbh. forkælede
de os med lækre sandwichs, drikkevarer og slik. Tak til Stina og Torben for
jeres store arbejde. Det var en stor teateroplevelse og en dejlig tur.
***
Ved kommunevalget d. 17.11.09 fordelte stemmerne sig på Jungshoved
således (tallene i parentes er ændring i
forhold til sidste kommunevalg): A 127
(-83), B 17 (+4), C 37 (+20), F 106
(+53), O 64 (+39), V 93 (-61), Ø 22 (5), blanke stemmer 5 (0) og ugyldige
stemmer 1 (+1). Der blev afgivet 472
stemmer af 632 stemmeberettigede
(74,7 %).
Kilde: www.kmdvalg.dk
Knud Jacobsen
Stenstrup

Mange julehilsner
Jungshoved Skole

JULEKONKURRENCE
Igen i år kan du tælle nisser i skolen.
Denne gang må du gå en tur ind i
skolegården på Jungshoved skole
for at tælle, hvor mange nisser der
gemmer sig i skolens vinduer.
Voksne og børn kan deltage og den
heldige vinder et gavekort til Bio
Bernhard til en værdi af 200 kr.
Skriv antal og navn på en seddel/
postkort og læg det i kassen i Brugsen.
Nisserne myldrer frem i december,
og vinderen trækkes d. 23.12.
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De første mennesker på Jungshoved
Da den sidste istid for ca. 12.000 år
siden gik på hæld, lå iskanten et sted
oppe i Sverige. Store mængder af
vand var stadig bundet som is på polerne, og lokalt betød dette, at der var
tørt land, hvor nu færgerne sejler mellem Tyskland og Danmark. Klimaet
var ret mildt og egentlig mildt nok til
skovvækst, men skoven havde været
fortrængt så langt sydpå, at der gik
lang tid, inden den kunne genetablere
sig. På Jungshoved var landskabet
tundra med lav plantevækst, lav og
enkelte birketræer, som det nu ses i
det nordlige Norge.
Rensdyrene, som i de tider var det
jagtbare vildt, foretog vinter- og sommertræk mellem isranden og det nuværende Tyskland. Rensdyrjægerne
var de første mennesker i Danmark.
De kom som følge af de trækkende
rensdyr, som de fulgte og drev jagt
på. Man mener, at renerne fulgte bestemte trækruter fra år til år. Disse
trækruter kan kun påvises p.g.a. jægernes efterladenskaber, som mest
består af flinteredskaber, men også
slagvåben af rentak. Ifølge arkæologiske fund har der gået en rute op gennem Jylland, en rute fra Fehmarn
over Vestlolland, Knudshoved Odde
til Stevns og videre til Sverige. Mest
interessant for os er måske, at der
også gik en rute fra Tyskland til Sydfalster over Møn og til Stevns.
At jægerne også har huseret på Jungshoved bevises med temmelig stor

sikkerhed af nogle fund gjort i Skovhuse på Skovhusevej 22. Dette ligger
ganske vist ikke i Jungshoved, men
på kanten. Fundene udgøres af 2 zinken og et slagvåben af rentak. Disse
fund er ledetyper for redskabsinventaret i rensdyrjægertiden (12.500-9000
f.Kr. - Tundratid).
Zinken (fig. 1 og 2) er et redskab,
lavet af en flække, hvor der i den ene
ende er lavet en krum spids.

Fig. 1 og 2

Spidsen på de fleste zinken er overvejende højredrejet, men findes også
som venstredrejet. Nogen mener, at
procenten på de højredrejede svarer
til procenten af venstrehåndede. Zinken menes at være brugt til at skære
strimler ud af rentak, som efterfølgende blev anvendt til fremstilling af takkede harpunspidser.
Slagvåbnet (fig.3) blev fundet, da et
moseområde blev drænet. Det blev
senere sendt med en bekendt, som
havde forbindelse til nationalmuseet,
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men er aldrig dukket op der. Disse
slagvåben er meget sjældne, og der er
kun fundet ganske få i Danmark.
Sydsjællands Museum har fået forelagt overstående fund, hvilket førte til
en udgravning med søgegrøfter i moseområdet. Der blev dog ikke gjort
40 cm
Fig. 4 og 5

Der har i denne tidlige tid ikke været
mange mennesker i det nuværende
Danmark, måske kun op til 200. I den
efterfølgende tid øges befolkningen
kraftigt, og jægerne bliver fastboende.
Fra disse tider findes der talrige spor i
Jungshoved, men det er en anden
historie.
Lars Christensen
Næbvej 1b, Præstø
55992648
laru@mail.dk

Fig. 3

yderligere fund ved denne lejlighed.
Jeg kender ikke til yderligere fund fra
denne tidlige tid på Jungshoved, men
skulle nogen have viden eller ligge
inde med relevante fund, hører jeg
meget gerne derom.
Pilespidser er nogen af de sikreste
ledetyper for de forskellige tidsaldre.
Jeg har prøvet at tegne et par (fig.4 og
5) af typerne fra rensdyrtiden.

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 (under
kirkens istandsættelse dog i Rejsestalden)
- 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
Også en stor tak til dem, der siden sidste nummer har støttet bladet med 200,00
kr. på kontoen, 189,00 kr. i bladbøssen i Jungshoved Kirke og 702,00 kr. i pengekassen i Dagli´ Brugsen i Jungshoved.
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Planter på Jungshoved (5)
Grantræet – juletræet
ske er han blevet inspireret til eventyret under sit ophold på Nysø i 1843.
Det første juletræ i Danmark blev
tændt i 1808 på godset Holsteinsborg
ved Skælskør. Først omkring år 1900
blev det at tage et grantræ ind i stuen
til jul og pynte det helt almindeligt i
Danmark.
Ordet gran er et gammelt nordisk ord,
som på gammelt dansk betyder fiskeben. Det kan man jo godt forstå, når
man tænker på ligheden mellem spidse fiskeben og spidse grannåle.
Der findes 40 forskellige arter gran.
Den mest almindelige i Danmark er
rødgranen. Det er nok også den, H. C.
Andersen har tænkt på, da han skrev
”Grantræet”.
Indtil for få år siden var rødgranen det
mest anvendte juletræ i Danmark. Det
har dog den skavank som juletræ, at
det taber nålene hurtigt, når det kommer ind i den varme stue.
Derfor har arter som normandsgran
og nobilis også langsomt fortrængt
rødgranen, som danskernes mest foretrukne juletræ.
Alle tre arter vokser i skovene på
Jungshoved. Særligt i december måned kan vi glæde os over dem mange
steder på Jungshoved (kirken, skolen,
brugsen, forsamlingshuset, ved Stenstrup gadekær osv.).

”Ude i skoven stod der sådan et nydeligt grantræ; det havde god plads, sol
kunne det få, luft var der nok af, og
rundt om voksede mange større kammerater, både gran og fyr; men det
lille grantræ var så ilter med at vokse,
det tænkte ikke på den varme sol og
den friske luft, det brød sig ikke om
bønderbørnene, der gik og småsnakkede, når de var ude at samle jordbær
eller hindbær; tit kom de med en hel
krukke fuld eller havde jordbær trukket på strå, så satte de sig ved det lille
træ og sagde: ”Nej! Hvor det er nydeligt lille!” Det ville træet slet ikke
høre.”
Sådan indleder H.C. Andersen sit
eventyr fra 1844 om grantræet. Må9

Juletræet ved Stenstrup gadekær
er en rødgran. Det er ikke specielt kønt – tyndt for neden,
tykt for oven, og i år har
det sat to topskud.
Men, det er plantet
som byens juletræ,
og hele byen holder af det –
trods
dets
skavanker.
Hvert år

bliver det pyntet med elektriske lyskæder, nisserne flytter ind under
det, og små som store danser
julen ind omkring det.
Sådan har det været siden
1990.
Knud Jacobsen
Stenstrup

Den åbne spiseklub på Jungshoved Skole
Vi glæder os til at se jer i den åbne spiseklub på Jungshoved Skole. Formålet 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 maden serveres vand. Øl, sodavand og vin kan medbringes.
Man kan komme og spise fra kl. 17.00-19.00. Køkkenet lukker kl. 20.00
Følgende datoer er fastlagt, alle torsdage: 14. januar, 11. februar og 18. marts. Menuen kan ses på www.jungshoved.net 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. knudjacobsen@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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Jungshoved Lokalråd
emner vedrørende Jungshoved.
Jungshoved Lokalråd vil i denne forbindelse gerne takke de fremmødte
politikere og borgere, som var med til
at skabe en spændende debataften.
Og slutteligt en tak til vores lokale
dirigent, Giesel, for god ro og orden.
Se stemningsbillederne fra dialogudvalgsmødet.

Borgmester Henrik Holmer
på visit i Jungshoved:
Jungshoved Lokalråd beretter om et
vellykket dialogudvalgsmøde tirsdag
d. 20. oktober 2009 på Jungshoved
Skole. På dialogudvalgsmødet mødte
Vordingborgs borgmester Henrik
Holmer op sammen med 11 andre

Kom gratis med på lokalrådets e-mailliste:
Har du lyst til at læse mere omkring
Jungshoved og Jungshoved Lokalråd,
kan du besøge vores hjemmeside på
internetadressen: www.jungshoved.net, hvor du samtidig kan tilmelde dig lokalrådets mailingliste og få
gratis e-mails om kommende møder
og andre relevante oplysninger om
Jungshoved.

Kommende borgermøder:

byråds- og dialogudvalgsmedlemmer,
inklusive kommende kandidater til
kommunevalget.
Aftenen forløb med en livlig debat og
god stemning, hvor Jungshoveds borgere havde god tid til at spørge de
fremmødte politikere om aktuelle

Næste borgermøder bliver 18. januar
2010 samt 25. marts 2010, så husk at
sætte kryds i din kalender allerede nu.

Kommende dagsordener:
Dagsordener til de kommende borgermøder kan du finde på vores
hjemmeside www.jungshoved.net, i
11

de lokale aviser samt på opslagstavlen i Dagli’Brugsen i Jungshoved
m.fl. Såfremt du har et emne, som du
ønsker fremført på et borgermøde, så
kontakt formanden for Jungshoved
Lokalråd, Maria Garde Hansen.

På gensyn!
Venlig hilsen,
Jungshoved Lokalråd

Natursti-gruppen
Gruppen blev nedsat på et borgermøde arrangeret af lokalrådet, hvor emnet naturstier var på dagsordenen. På
mødet blev det besluttet at nedsætte et
udvalg under lokalrådet, som skulle
arbejde med naturstier.

os nogle rundture og stier gennem det
åbne land mellem landsbyer og til
havet, f.eks. fra Duevang til Bøged,
fra Roneklint til Skovhuse, fra Vagns
havn til Bøged Strand, fra Bønsvig
Mark til Bønsvig Hovedskov, fra
Stavreby Præstegård til Stavreby
Havn eller lignende. Alt sammen blot
eksempler.

Målet med udvalgets arbejde er:
 At skabe interesse for vandreture
i det åbne land.
 At give så mange som muligt
adgang til naturen, både fastboende og turister.
 At få genåbnet gamle, historiske
stier (fx Lodsstien).
 At fremme brugen af eksisterende
stier og give kendskab til disse.
Udvalgets ambitiøse slutmål er at få
udgivet en folder, hvor de afmærkede
ruter og stier fremgår. Ruterne skal
også afmærkes ude i landskabet.
Første del af planen er at få et oplæg
fra en naturvejleder eller en lodsejer
med erfaring fra stisystemet på Avnø
til lokalrådsmødet i januar. Efter dette
møde bliver de implicerede lodsejere
inviteret til en drøftelse. Vi forestiller

De fleste eksisterende stier kan ses på:
www.vordingborg.nytkommunekort.dk

Vi arbejder ud fra Skov- og Naturstyrelsens regler for offentlig tilgang til
naturen.
Vi håber på Jungshoveds opbakning
til projektet og glæder os til det fremtidige arbejde.
Natursti-gruppen.
Lise Jacobsen, Sune Madsen, Anne
Okholm, Henrik Gurskov og Susanne
Madelung

12

Naturen må gerne betrædes – men træd varsomt
 der er jagt eller intensivt land-

Det er overskriften på Skov- og Naturstyrelsens folder om “regler for
offentlighedens adgang til naturen.”
Teksten kan sammenfattes til følgende:

brugsarbejde.
Hunde skal føres i snor.
Private strandbredder:

Her må man gå:
Stier og veje:
Private veje og stier i det åbne land
kan man frit færdes på til fods, på
cykel, på handicapknallert eller i kørestol. Ridning er også tilladt, medmindre ejeren har skiltet mod dette.
Kyststrækninger er generelt åbne for
offentligheden til fods.
 Badning og kortvarigt ophold er
tilladt – dog ikke inden for 50 meter fra beboelse,
 hunde skal føres i snor 1. april-30.
september,
 offentlighedens adgang må ikke
vanskeliggøres eller forhindres.
Privatejede skove:
Færdsel til fods, på cykel, på handicapknallert eller i kørestol er tilladt på
stier og anlagte veje.
 Adgang tilladt fra kl. 7 morgen til
solnedgang,
 ophold tilladt – dog ikke inden for
50 meter fra beboelse,
 adgang kan forbydes på jagtdage
og dage med intensivt skovarbejde,
 hunde skal føres i snor,

Adgang kan kun forbydes, hvis:
 det i særlig grad generer privatlivets fred,
 det generer den erhvervsmæssige
udnyttelse af området,
 der er behov for at beskytte plante
- og dyrelivet,
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 offentlighedens adgang må ikke

vanskeliggøres eller forhindres.

For dem, der er yderligere interesserede i emnet, kan følgende foldere anbefales:
”Naturen må gerne betrædes – men
træd varsomt”, udgivet af Skov- og
Naturstyrelsen.
Hjemmeside: www.skovognatur.dk
“En sikker vej til gode naturoplevelser – hvad du kan og må i naturen”,
udgivet af Danmarks Naturfredningsforening.
Hjemmeside: www.dn.dk, telefon 39
17 40 40.
Naturbeskyttelsesloven med kommentarer af Veit Koester – et digert værk
udgivet for nylig af Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
Anne Okholm
Stavreby

Udyrkede områder:
Private udyrkede områder er åbne for
offentligheden til fods. Udyrkede
områder kan fx være enge, moser og
overdrev.
 Adgang er tilladt fra kl. 7 morgen
til solnedgang,
 ophold tilladt – dog ikke inden for
150 meter fra beboelse og driftsbygninger,
 adgang kan forbydes på jagt og
intensive skovarbejdsdage,
 ingen adgang til forsvarligt indhegnede områder eller bræmmer
langs vandløb og søer, der ikke
grænser op til områder, hvor offentligheden har adgang,
 det er ikke tilladt at færdes og opholde sig i rørbevoksning,
 hunde skal føres i snor.

Kilde: “Vejledning om naturbeskyttelsesloven” fra Skov- og Naturstyrelsen.
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Jungshoved Idrætsforening
Indkaldelse til
GENERALFORSAMLING I JUNGSHOVED IDRÆTSFORENING

Onsdag d. 24. februar 2010, kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne
Indkomne forslag skal være formandinden i hænde senest 8 dage før
på mail: nielsen4720@hotmail.com
Der serveres kaffe/te, øl/vand samt kage.
Bestyrelsen i JIF vil gerne opfordre alle, der ønsker at støtte op om JIF og måske gerne vil have indflydelse på vores lokale idrætsforenings fremtid, til at
møde op til generalforsamlingen.
Vi håber at se nye ansigter til bestyrelsen og glæder os til et stort fremmøde.
PÅ GENSYN FRA BESTYRELSEN I

JUNGSHOVED IDRÆTSFORENING
Majbritt Nielsen

JIF Fastelavnsfest
Igen i år afholder JIF fastelavnsfest på Jungshoved skole. Det foregår
Søndag den 14. februar, kl. 13.00.
Pris for børn: kr. 10,00.
Der vil være mulighed for at købe kaffe, te, kage og vand.
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Fodbold
Veteranturneringen 2009 er slut. Vi
sluttede som nr. 8 af 12 hold med 24
point. Alt i alt et hæderligt resultat i
betragtning af alle de skader, vi har
haft – der har været mange langtidsskadede. Vi fik ingen røde kort, men
5 gule.
Ved fodboldafslutningen var der præmie for flest scorede mål. Den gik til
John Poulsen med 9 mål ud af 47.
Der var også præmie til den spiller,
der fik flest stemmer af kammeraterne, der blev i sæsonen afgivet 298
stemmer, og der var to der fik lige

mange – Brian Knudsen og Jan Roholte med hver 44 stemmer.
Ved den hyggelige fodboldafslutning,
fik jeg en flot kurv og et gavekort af
spillerne – tusind tak for det. Jeg vil
også gerne takke Kurt Andersen for
hjælpen omkring de praktiske ting
ved holdet.
Vi ses til næste år – og vi kan godt
bruge flere spillere, så det ikke slider
på de gamle ben.
Tak for i år!

Flasker ved Klubhuset

Den grønne beholder er til aviser fra
sommerhusene. Det er kommunen,
der står for den.
Vi får ingen støtte for aviser.
Vi takker for flaskerne, I kommer
med.
JIF, Max

Erland Larsen

Det går rigtig godt med flasker ved
klubhuset, og folk er gode til aflevere
og flinke til at holde orden. Vi får lige
så mange flasker, som da vi havde
indsamling, så det er godt for klubben.

J I F – Volleyball
Vi har stadig plads til dig – vi spiller hver eneste onsdag.
Se her! Er der nogen, som vil spille volleyball med os?
Vi spiller på Klosternakke skolen onsdag kl. 20.30–22.00.
Det kunne jo godt være, at der sidder nogen, som vil røre sig,
men som ikke kan komme i hallen eller på skolen,
da der er lukket pga. opbygning efter brand.
Vi spiller på motionsplan og har det hyggeligt. Det går ikke vildt til. Vi er både
herrer og damer i alderen 16-65 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 nogle flere, som har lyst at komme og spille, da vi kun har volley i JIF i
Præstø.
Med venlig hilsen JIF, Max, tlf. 55998112, 20988938
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Svømning i JIF
Så er svømmesæsonen godt i gang i
JIF. Heldigvis var det muligt at fremskaffe trænere nok, så alle hold kunne
fortsætte, og de fleste fra ventelisten
er også kommet på hold. Der er mange deltagere på holdene, så der er liv
og glade dage i svømmehallen, både
mandag, tirsdag og torsdag. Heldigvis

stævne i Haslev. Der var medalje til
alle.
Den 21.11.2009 går det løs igen i
Herlufsholm, og den 31.1.2010 foregår svømmestævnet på Bosei. Det ser
vi frem til og håber på lokale tilskuere.

har vi fået hjælpetrænere til nogle af
holdene, hvilket er en stor hjælp. En
stor tak til trænerne og livredderne for
den indsats, de yder.
Vi deltager i en svømmestævnerække gennem DGI, og fire svømmere har deltaget i deres første svømme-

Vordingborg Kommune har sponsoreret nye ”lege”-ting til svømmehallen, hvilket er rart, da det var tiltrængt
med lidt fornyelse.
Med venlig hilsen,
Connie Dalsgaard
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Traktortræk i J.I.F.

Så er årets træk overstået –
med stor succes. Vi var
igen i år superheldige med
vejret, og det betød rekordstort antal deltagende traktorer og rekordstort antal
besøgende. Det var en rigtig god weekend, som vi ser
tilbage på med stor tilfredshed.
Vi havde igen i år fest lørdag aften, hvor vi havde
lavet en anelse om på menuen, så vi i år kunne tilbyde grillet vildsvin, og det
faldt i god smag. Der var

rigtig mange, som havde
valgt at blive til festen, så
det kan også kaldes en stor
succes.

hermed gives videre til jer
alle sammen. Vi er blevet
rost for vores overblik og
måden, det hele ”bare køVi vil gerne takke alle rer” på, så tak til alle for
sponsorer og alle hjælpere indsatsen!
for den store indsat, I igen i Vi glæder os meget til at
år har ydet. Uden jeres kunne byde velkommen
hjælp og støtte ville det igen til næste år og håber, at
være helt umuligt at gen- vi stadig er heldige at have
nemføre sådan et arrange- alle vores hjælpere og sponment. Vi har fået meget ros sorer med også.
flere steder fra, og det er jo Med venlig hilsen
dejligt, når man bruger så og tak for i år,
meget tid og energi på det, Jungshoved Idrætsforening
så det skal selvfølgelig
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Julepynt i skolestuen
– erindringer fra tiden omkring jul i Jungshoved
i starten af 1950-erne.
Jeg startede min skolegang i april
1952 i Stenstrup skole, hvor jeg gik
de første 3 skoleår. Hvert år hen under jul fik vi i skolen udleveret noget

pede ud og derefter limede sammen,
så de greb ind i hinanden og derved
dannede en kæde. Senere fremstillede
vi hjerter og kræmmerhuse.

Forskolen i Stenstrup (foto 1980)

Et rigtigt skoleur

farvet papir og lim. Vi skulle vistnok
selv medbringe saks til at klippe med.
Det meste af december måned lavede
vi således julepynt, som efterhånden
blev hængt op i skolestuen. Det hyggede og bragte rigtig julestemning ind
i dagligdagen i december. Noget af
det fremstillede julepynt fik vi lov til
at tage med hjem til vores eget juletræ.
I starten lavede vi mest kæder, der
bestod af strimler, som vi først klip-

I “hovedskolen”, hvor min far var
lærer, holdt man hvert år en fælles
juleafslutning i skolens gymnastiksal.
Selvom jeg ikke gik på skolen, fik jeg
lov til at være med alligevel. Et af de
første år (det må have været i 1952)
foregik afslutningen den 22. december, og på et tidspunkt sidst på aftenen kom min far hen til mig med en
lille pakke, som han holdt hen til mit
øre, idet han spurgte mig, om jeg kunne høre noget. På grund af den megen
19

rangeret af “Fællesorganisationen”
eller Socialdemokratiet i Jungshoved,
og den holdtes 3. juledag, mens den
anden var sognets julefest, der blev
holdt 4. juledag. Vi deltog som regel i
dem begge to, fordi min onkel Marius
Pedersen (der var gift med min moster Inger) vistnok var formand for
den lokale afdeling af Arbejdsmændenes Forbund og Socialdemokratiet.
Blandt andet på grund af de familiemæssige relationer blev min far gerne
bedt om at synge for til julesalmerne
og læse juleevangeliet ved denne julefest. Internt i familien kaldte vi dette
arrangement for ”Onkel Marius´s
juletræ”.
Ved sognets juletræsfest var det vist
enten førstelærer Nørskov eller pastor
Norderø, der sang for og læste juleevangeliet.
Selve juletræsfesten begyndte med, at
man samledes i Jungshoved Forsamlingshus om aftenen, hvor man først
gik omkring juletræet, mens der blev
sunget en række af de kendte julesange/-salmer. Midtvejs i salmerne ved
”Fællesorganisationens fest” læste
min far så højt af juleevangeliet. Efter
dette blev der foranstaltet nogle sanglege. Sluttelig blev der uddelt godteposer til alle børn. Godteposens indhold var æbler, appelsiner og slik. Jeg
mener at kunne huske, at de voksne
drak kaffe med småkager samt øl
eller sodavand. Vi børn fik også sodavand.

Lærer Herluf Hansen (Jungshoved Skole
1951-1955)

larm og støj, kunne jeg ikke høre nogen lyd fra pakken.
Sagen er den, at jeg har fødselsdag
den 23.december. Det var således
ikke en julegave, men derimod min
fødselsdagsgave, som han havde med
til juleafslutningen.

Juletræsfest i forsamlingshuset
I forbindelse med julen havde vi fri
fra skolen. Juleferien begyndte et par
dage før juleaften og sluttede først et
par dage inde i det nye år. Julen hos
os blev brugt til at slappe af og så
naturligvis deltagelse i de årlige julefester i forsamlingshuset.
Der var 2 julefester for børnene og
deres forældre m.fl. Den ene var ar20

Inden festen sluttede, skulle juletræet var min kusine Ingerlise Pedersen.
“plyndres”. Det gik ud på, at de voks- Hun var datter af Inger og Marius
ne fra juletræskomiteen først fjernede Pedersen, Bønsvig. Jeg kender ikke
den del af julestadsen, som skulle navnene på de øvrige aktører, bortset
bruges til næste år, hvorefter træet fra at det muligvis er min fætter
skulle trækkes udenfor. Træet blev Svend Pedersen, som står i midten
lagt ned med toppen liggende bort fra med et stort overskæg.
døren i forsamlingshusets gavl.
Der blev nu trukket af alle kræfter
for at få træet
udenfor.
Alle
børnene trak træet mod døren,
mens de voksne
rent symbolsk
forsøgte at forhindre dette. Det
endte altid med at
børnene “vandt” Her er alle ti aktører stillet op til slut.
og fik træet ud af Ingerlise Pedersen står som nr. 2 fra højre (med hat og slips)
salen.
Flere år efter at familien var flyttet til
Juletræet var et såkaldt “fællestræ”, Møn, deltog vi stadig i ”onkel Marider blev benyttet til begge julefester, us´s juletræ” 3. juledag i Jungshoved
og da sognejuletræsfesten blev afvik- Forsamlingshus, hvor far fortsatte
let sidst, sluttede man således her med med at læse op af juleevangeliet og
at trække træet ud. Min mors største synge for på sangene.
bekymring gik på, at vi børn fik det Læserne ønskes hermed en glædelig
såkaldte ”fehår” på tøjet. Det kradse- jul.
de nemlig og var svært at få af tøjet
Ole Pilegaard Hansen, Fensmark
igen.
Til den første juletræsfest efter famili- (Redaktionen har af en anden læser,
ens flytning til Jungshoved i 1951 Kirsten Nielsen, Præstø, lånt det samhavde min far indøvet et lille teater- me billede fra skolefesten i 1952. Hun
stykke med børnene fra Jungshoved har noteret navnene bag på billedet.
Skole. Stykket, der var skrevet af min Det bringer vi ved en senere lejligfar, blev opført på scenen i forsam- hed.)
lingshuset, og blandt skuespillerne
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KULTURDAG 5. september 2009

Lørdag d. 5. september
holdt vi for fjerde gang
kulturdag på halvøen. Stor
tak til alle medvirkende og
besøgende for en rigtig god
dag. De besøgende var
lokale borgere, gæster fra

steder. Den eneste dag i
august og september med
regn og kuling faldt på d.
5.9., men det forhindrede
heldigvis ikke gæsterne i at
nå frem. Nogle
tog runden til
fods, andre på
cykel, og de
fleste kom i bil.

positive gæster. Der var
fuldt hus i Rejsestalden til
morgensang, lokalet var
smukt pyntet, og der blev
sunget morgensange fra
højskolesangbogen. Ved
kirken var der to rundvisninger med fortælling om
kirkegården, og mange
børn deltog som knogledetektiver på slotsbanken. En
familie havde valgt at lægge en del af en børnefødselsdag herned, en god idé.
I Skovhuse blev der flettet
med pil, og mange benyttede sig af tilbuddet om at få
bestemt oldsager. Som man
kan læse andetsteds i bla-

For os, der var
engageret på et
aktivitetssted,
var det en god
oplevelse
at
møde så mange
hele Vordingborg kommune, flere længere fra og
mange sommerhusgæster,
folk i alle aldre og med
mange forskellige interesser. Nogle valgte at besøge
nogle få steder og fordybe
sig i længere tid, andre
havde lagt et stramt program og nåede en masse

det, har der været mennesker på Jungshoved i
14.000 år, og for mange,
især nogle børn, blev det en
stor oplevelse at få at vide,
at deres flinteredskab eller
flække var mange tusinde
år gammel. Hos guldsmeden var der så stor søgning,
at man måtte lukkes ind i
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hold i det lille værksted.
Det gjorde nu ikke så meget, for om formiddagen
var der stunder med opholdsvejr, og så blev der
serveret kaffe og småkager
i den skønne have til de
ventende, der også blev
underholdt af de lokale
spillefolk, som hele dagen
flyttede fra sted til sted for
at spille. En tur i skoven
Holbæk Vænge bød på en
spændende rute ad en lille
sti rundt om den store skovsø. Her kunne både børn og
voksne møde trolde og
sjove dyr, selv lave en
skovtrold, og vel tilbage
nyde en grillpølse på broen
med en fantastisk udsigt
over søen. På Jungshoved

så rigtig hyggeligt ud. I
Jungshoved kunne man
også spille petanque og lege
gamle lege eller nyde Jettes
hjemmebagte kager og en
varm kop kaffe under klubhusets halvtag.

Eller man kunne gå en tur i
Brugsen og se deres fine
udstilling og smagsbuffet
med økologiske varer. Et
utroligt stort og flot banner
ophængt udenfor viste vej.
skole kunne man udfolde Man kan godt forstå, at
sig kreativt. I skolegården Brugsen har vundet titlen
blev der lavet græskarlygter, og indenfor i varmen
blev der malet billeder i
jordfarver og lavet fine
lerfigurer. Græskarlygterne
pyntede fint ved Bøgestrøm
skole om aftenen, men
blæsten forhindrede dem i
at lyse. I gymnastiksalen
samledes børn og forældre
til musik og sanglege, det
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”Den mest salgsparate”, når
man så deres indbydende
opstilling. På grund af vejret blev der ikke leget ret
meget i de mange halmballer, Lynggården havde leveret. Den fornøjelse, håber
jeg, børnene får tilbudt igen
en anden gang – bedre legeplads findes vist ikke. Også
i Stavreby var mange beboere engageret i kulturdagen
med loppemarked, åbent
hus i en dejlig uldbutik,
kaffe og kage-servering

samt mulighed for at lære ke have. Der var åbent
en spændende sti at kende. værksted i vævestuen, hvor
man også kunne prøve at
brodere. Selvom vævestuen
ligger godt gemt nede ad en
lille vej, fandt mange vej
derhen og fortalte om et
spændende besøg. Sådan
var det nemlig. Når man
På Lynggården måtte grise- mødtes med andre på et
ne melde afbud (på grund aktivitetssted, gik snakken
af svineinfluenzaen er alle straks om de andre steder,
svinestalde pt. lukket for man havde besøgt, og gode
gæster). Til gengæld kunne tips blev givet videre, og vi
man se alle de store maski- der stod for en aktivitet, fik
ner og biogasanlægget. Og- en god fornemmelse af alt,
så her var der gæster hele hvad der foregik. Ved fældagen. I Roneklint kunne lesspisningen om aftenen
man besøge biavleren og gå på det smukke engareal ved
en tur i hans store og smuk- Bøgestrøm skole lukkede
vejrguderne virkelig
op for alle kræfter,
regn og meget stærk
blæst, så teltene blev
tøjret som rene cirkustelte. Alligevel
kom mere end 100
gæster til lækker
kartoffelsuppe med
bacon og urtebrød og
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pandekager bagt over grill
til dessert. Sejt! Ved spisningen blev vinderne af
dagens tipskupon fundet.
De heldige og dygtige vindere blev:
Børn: Karoline Madsen, Fie
Weber og Peter Andreas
Neerup.
Voksne: Karen Richardt,
Kirsten Larsen og Margrethe Christensen.
Præmierne var en flot bog,
en pilefletkurv eller lækkert
strikkegarn.
Næste formiddag blev den
sidste oprydning klaret, og
på Jungshoved glæder vi os
over, at vi endnu engang
havde en vellykket dag.
Som medarrangør var det
især en rigtig god oplevelse
at se, hvor mange forskellige resurser, vi har tilsammen herude, og at mærke,
hvordan alle bare tager
ansvar. Tusind tak for det!
Mange venlige hilsner
Lise Jacobsen

Fotos
fra
lerværksted på
kulturdag 09
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Fine værker lavet
af børn og voksne i
maleværkstedet
på kulturdag 09

Tak til alle de kreative
medvirkende,
det var en fornøjelse at
være sammen med jer
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Nyt fra Jungshoved Pensionistforening
linmuren (hvor de lige havde fundet
fængsler, som var under jorden – det
var SS, der havde dem som fangehuller). Inden vi steg af bussen, fortalte
guiden, at de, der sad til venstre i bussen, faktisk sad i Østberlin, mens dem
til højre sad i Vestberlin, da muren
gik lige midt i bussen.
Vi besøgte Cecilienhof. Det var der,
den 2. verdenskrig blev afsluttet
i sommeren 1945 (Potsdamerkonferencen mellem Churchill, Stalin og Truman) – de
underskrev Tysklands skæbne.
Vi gik på Glienicker Broen,
under koldkrigen fik den navnet ”Agentbroen”, for Øst og
Vest fandt ud af, den var velegnet til at udveksle agenter på.
Vi så det olympiske stadion,
hvor Hitler afholdt olympiade
1936. Vi var i Spreewald, hvor
vi sejlede i en lang, smal båd, der
stages (det gjorde vi ikke selv) – den

Pensionistforeningens Berlintur 24. august 2009
Vi har haft en 5-dages tur til Berlin i
august. Vi var 48 personer af sted,
der deltog 18 personer fra Langebæk
Pensionistforening. Vi tog af sted d.
24. august med Ørslev Turist og ankom sidst på eftermiddagen til vores
hotel, som lå lige midt i Berlin.

Kø ved Rigsdagen

Dagen efter var vi tidligt oppe, vi
skulle besøge Rigsdagen med
den berømte kuppel, hvorfra
hele Berlin kan ses. Hvis vi
ikke kom tidligt, kunne vi stå i
kø i ca. 3 timer. Efter besøget
kom vores guide, og vi havde
en 3-timers byrundtur. Vi var
på Potsdamer Platz, Holocaustmindesmærket (det jødiske
mindesmærke), Sony center –
et nyt, stort center, der er bygget på Potsdamer Platz, så endvidere Checkpoint Charlie og
den Nordiske Ambassade, Ber- Berlinmuren og SS-fangehuller
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kaldes en Kahn. Vi besøgte også
Bjørnegrotten, hvor berlinerne har 2
bjørne gående, som de værner om.
Berlins vartegn er jo en bjørn, og der
står bjørnestatuer ved motorvejene, så
man ved, hvornår man er i Berlin.

Petanqueholdet
Vi er nu sluttet med at spille på udebanen ved idrætspladsen. Nu spiller
vi i gymnastiksalen på skolen, hver
tirsdag eftermiddag fra kl. 13.30 til kl.
ca. 16.00. Der mødes vi med alle
kortspillerne og nørkledamerne.
Vi havde en lille konkurrence, da vi
sluttede. Hele sommeren lagde vi kr.
2,00 pr. person i en sparegris, som der
så blev købt præmier for. Etterne fik
en flaske vin, og nr. 2 et par
små flasker. Vi har i gennemsnit været 12-15 personer hver gang.
Nu er vi så på skolen, og
der hygger vi os med de andre
over en kop kaffe og en god snak.
Så nu er vi i snit 20-25 samlet
hver tirsdag. Alle er velkomne til
at komme og hygge med.
Bestyrelsen i Jungshoved Pensionistforening ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår – med tak for året der
gik, og på gensyn i det nye år med
nye oplevelser.
På bestyrelsens vegne
Karen Carlsson

Løvfaldstur
Torsdag d. 1. oktober kørte vi vores
løvfaldstur, der gik til Knuthenlund
på Lolland. Det er en økologisk gård
med får, geder og eget mejeri. De
laver mange forskellige mælkeprodukter af mælken fra får og geder. Vi
fik smagsprøver af forskellige oste.
Der var foruden ost også mælk, yoghurt, pølser m.m. Man kunne også
købe noget kød. Susanne, der ejer
stedet, har store ambitioner. Jeg håber, hun får dem ført ud i livet – det,
hun har opnået indtil nu, er fantastisk.
Hun fortalte, at de sår bl.a. persille,
timian, purløg og andre urter i græsset
for at give mælken en anden smag.
Fra Knuthenborg kørte vi til Oreby
Kro ved Sakskøbing, hvor vi spiste,
og så til Moseby på Nordfalster. Til
Fossil Museet og sandskulpturer. Fossilerne er alle fundet ved Moseby
strand og i nærliggende grusgrave.
Derfra til Udby Kro, hvor vi fik
kaffe.

Pensionistgymnastik
Jeg ved ikke i skrivende stund, om
den fortsætter efter 1. januar 2010.
Kommunen skal spare, men vi gør
hvad vi kan, for at den fortsætter.
Petanqueholdet
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Jungshoved Skole
godt på vores gamle
og altid aktive skole.
Men det er også en
nødvendighed.
Kommunen er ansvarlig for den udvendige vedligeholdelse og udgifter til el og varme, men
alt det indvendige klarer vi brugere
selv. Da vi for 20 år siden ”overtog”
skolen, var der ca. 4 timer om ugen til
rengøring og pedelfunktion, en aftale,
der blev indeholdt i Niels Holgers
kontrakt, da han blev ansat som vicevært i 1991. Dengang passede det
timetal nogenlunde, da der ikke var
ret mange aktiviteter i huset. Men der
er heldigvis blevet flere og flere brugere, og desuden har vi lejrskoler,
som giver os de indtægter, der er en
forudsætning for vores økonomiske
formåen, da vi ikke modtager nogen
form for tilskud fra kommunen. Derfor blev det hurtigt nødvendigt at lave
nye aftaler vedr. rengøring, således at
al rengøring i lejrskolesæsonen klares
af et rengøringsfirma, mens Niels
Holger klarer rengøring og meget
mere i det daglige om vinteren. I perioder godt hjulpet af Gert i flexjob.
Hovedrengøring og vedligeholdelse,
indkøb af inventar, vask af gardiner
osv. påhviler så alle brugerne i forening, hvorfor vi også bliver glade,
når folk møder op og tager en tørn.
Man kan sige, at det sammen med
medvirken til Åbent Hus i foråret, er

VELKOMMEN
TIL NYE BRUGERE AF SKOLEN!
I denne sæson
byder vi velkommen til:
Rope skippere fra AUIF, som med to
hold dygtige sjippebørn og -unge
sætter liv i gymnastiksalen onsdag
aften.
Aerobicfolk fra Præstø Fjord Gymnastikforening, som er her mandag aften.
Aktivitetscenter Bo og naboskab i
Præstø, som sammen med Torben
Nielsen laver gymnastik i salen onsdag formiddag.
Ikonmalere, der arbejder kreativt i
køkkenet to lørdage og to søndage i
november.
Vi håber, I alle bliver glade for at
være i skolen.
Også velkommen tilbage til en aktiv
vintersæson til alle andre, der er
hjemmevante i skolen.
ARBEJDSDAGEN d. 26.9.09
TUSIND TAK til alle, der mødte op
til arbejdsdagen og gjorde skolen fin
og klar til endnu en vintersæson. Der
blev bl.a. gjort hovedrent, vasket gardiner, ryddet op i køkkenskabe og
skuffer, malet radiatorer, paneler, vinduer, døre og vægge, malet væg under
halvtag i skolegården m.m. Det er dejligt at mærke opbakning til at passe
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… mens Lissi fanger edderkopper

Arbejdsdag på skolen: Kaj maler

den eneste husleje, man betaler for at
nyde dette gamle hus.

skolen. I november er der Skumringsaften, og efter jul byder vi på en aften
om de baltiske lande ved Filip Rasmussen og en aften om Grønland. Se
mere andetsteds i bladet.

KULTURAFTENER:
Vintersæsonens første kulturaften bød
på foredrag og film om Havhingstens
togt fra Roskilde til Irland og retur.
Museumsinspektør Louise Kæmpe
Henriksen fra Vikingeskibsmuseet
var en fremragende formidler, og alle
67 fremmødte nød at lytte til Louises
fortællinger og faktuelle oplysninger.
Og så var vi imponerede over, at Louise, som er en lille, spinkel, ung dame, havde været med på så strabadserende en tur. Igen en dejlig aften i

MØDE OM SKOLEN MED VORDINGBORG KOMMUNE:
Styregruppen var inviteret til et møde
med kommunen d. 5.10. i Vordingborg. Ugen forinden var Niels Holger
og Lise på rundvisning i skolen med
børne- og kulturdirektør Klaus Michael Jensen. Et positivt møde. Også
mødet på Kulturakaden i Vordingborg med repræsentanter fra kultur30

og fritidsudvalget, embedsmænd og 4
fra styregruppen forløb i en positiv
ånd. Der skal spares penge, men der
er ingen planer om at lukke skolen.
Der blev drøftet forskellige muligheder for nedbringelse af driftsudgifterne, og så må vi se, hvad der kommer
ud af det. Umiddelbart er skolen ikke
så dyr i drift, synes vi – der for første
gang nogensinde hørte et eksakt tal på
beløbet. Vi fik oplyst, at der budgetteres med ca. 165.000 kr. om året. Primært til lys, vand og varme. Når man
tænker på et gennemsnit på ca. 200
brugere pr. uge udregnet på årsbasis,
er det jo i grunden ikke så galt. Bliver
der to lag glas for vinduerne, vil man
kunne spare 25 % på varmen ifølge
energikonsulenten, og det er da værd
at arbejde på. Der blev også talt om

lejeindtægt for den ene lejlighed. Men
intet blev afgjort, blot en drøftelse. Så
vi drog positive tilbage til halvøen.
Siden er flere ideer til anvendelse af
den ledige lejlighed dukket op. Bortset fra privat lejemål er nævnt: Naturcenter, køjerum til lejrskolebørn samt
forskellige former for specialundervisning af børn, som i øjeblikket er i
lejede lokaler. Flere ideer kan føjes
til. Da det er en kommunal bygning,
vil det være naturligt, at lejligheden
anvendes til kommunale opgaver. Det
vil være dejligt at finde en anvendelse, som kan harmonere med resten af
husets anvendelse.
Venlig hilsen på styregruppens vegne, Lise Jacobsen

50 år på Jungshoved
Inger Nielsen (født Inger Bjerre Pedersen) kom til Jungshoved i marts
1959. Nygift og forventningsfuld
flyttede Inger sammen med SvendÅge, to grise og en dansk-svensk
gårdhund til Maglehøjgård (Jungshovedvej 37) natten til d. 8. marts
efter deres bryllupsfest i Sengeløse.
Inger er født og opvokset ved Sengeløse og havde dengang formentlig
ingen anelse om, at der overhovedet
fandtes et Jungshoved. Det unge par
ledte efter en gård i omegnen af Roskilde, men endte i deres søgen til sidst

på Jungshoved, hvor de valgte at slå
sig ned.
Inger deltog i driften af Maglehøjgård
fra dag ét. Alene at slæbe vand fra
vandposten og ind i stalden til de 12
malkekøer og grisene var et dagligt
slid de første år. Udover den daglige
pasning af dyrene bød datidens landbrug på kilometervis af roerækker,
der skulle luges. Ingers kartofler, æg
og gårdbutikken var kendt af alle på
Jungshoved – og langt ind på stenbroen. Inger etablerede vaskeri i ´60, til
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stor glæde for de mange, der ikke
havde vaskemaskine dengang.
Inger og Svend-Åge var gode til netværk og blev gennem deres deltagelse
i gymnastik, håndbold, skolen, husholdningsforeningen, vandværket,
mejeriet, brugsen, dilettant, politik,
menighedsråd og meget mere hurtigt
en del af livet på Jungshoved. Og så
har jeg ikke nævnt forsamlingshuset!
Jeg ved ikke hvor mange gange Inger
har været i forsamlingshuset? Tør

næsten ikke tænke på, hvor meget
sovs og hvor mange kartofler, det er
blevet til på 50 år – men det er mange.
Udover landbruget og et stort socialt
netværk har Inger, med sikker og
kærlig hånd, passet sine drenge og det
gamle stuehus på nr. 37. Til foråret
2010 skal der kalkes og tjæres for 51.
gang .
Morten Bjerre
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Kirkenyt
GUDSTJENESTER
December 2009 – Marts 2010
Allerslev

Jungshoved

4. s. i adv. 20. dec.

Ingen

10.30

Juleaften

14.30

16.00

Juledag

11.30

10.00

2. juledag

9.00 Jesper Blomgren

Ingen

Julesøndag 27. dec.

Ingen

10.30

Nytårsdag 1. jan.

10.00

11.30

Helligtrekonger 3. jan.

9.00

10.30

1. s. e. Helligtrekonger 10. jan.

10.30

9.00

2. s. e. Helligtrekonger 17. jan.

9.00

10.30

3. s. e. Helligtrekonger 24. jan.

10.30

Ingen

Septuagesima 31. jan.

Ingen

9.00 Jesper Blomgren

Seksagesima 7. feb.

10.30

9.00

Fastelavn 14. feb.

9.00 Jesper Blomgren

Ingen

1. s. i fasten. 21. feb.

Ingen

10.30

2. s. i fasten 28. feb.

10.30

9.00

Kirkebil
I begge kirker har vi det sådan, at der altid er mulighed for at få en kop kaffe (eller te) og
en snak efter højmessen.
Kirkebilen kører til alle højmesser, dvs. gudstjenester kl. 10.30. Er der kun én gudstjeneste i pastoratet (Allerslev og Jungshoved sogne), kører kirkebilen til denne uanset tidspunkt. Kirkebilen kan også bestilles til alle kirkelige arrangementer i Allerslev Præstegård og Jungshoved Rejsestald. Det koster 5 kr. at benytte kirkebilen, der kører fra begge sogne og fra Præstø. Man skal tilmelde sig dagen før inden kl. 12 hos Vordingborg
Taxa, telefon 55 37 06 45.
Med venlig hilsen, Jungshoved Menighedsråd
Bente Wermuth, tlf. 55 99 90 06

33

Kirkenyt
ADRESSER OG TELEFONNUMRE:
BEGGE SOGNE
Torben Møllenbach
Allerslev Præstegård
55 99 60 17
Træffetid: tirsdag-fredag 10.30-11.30
Lørdag efter aftale

Folkekirken og vores kulturarv
Folkekirken har 2345 kirker. Af disse er ca.
1650 opført (helt eller delvis) før år 1250,
og kun 317 er mindre end 100 år gamle. I
de fleste kirker er der i meget betydeligt
omfang inventar, som på grund af alder
osv. anses for kulturhistorisk værdifuldt.
Det kan fx være altertavler, prædikestole,
døbefonte, specielle kirkebænke, epitafier,
orgler eller anden udsmykning.

Organist Elena Stilling
55 34 66 08
Kirkesanger Bodil Bennetzen
55 99 63 75

Det er en af folkekirkens samfundsmæssige opgaver at bevare kulturarv i form af
vedligeholdelse af kirker og kirkers inventar samt kirkegårde. Reglerne herfor kan
findes i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.*)

Kasserer
Revisor Tommy Nielsen
Strandgårdsvej 23, Præstø
55 99 12 09

Det er således den helt kontante baggrund
for, at Jungshoved kirke her i efteråret har
undergået en større indvendig istandsættelse, der omfatter såvel kirkebygning som
inventar. Mere om istandsættelsen kan
læses andetsteds i bladet.

ALLERSLEV
Graver Leo De Jong
55 99 61 68
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Tove Grundtvig
55 99 60 92

*) ovenstående oplysninger stammer fra
Kirkeministeriets betænkning nr. 1511 af
oktober 2009

Kirkeværge
Knud Skovbæk
55 99 61 42

Merete Siegumfeldt

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
Samtlige ansatte i begge kirker holder
deres ugentlige fridag om mandagen.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
FØDSEL
En fødsel skal meddeles sognepræsten senest to hverdage efter fødslen. Man
skal medbringe: Den gule fødselsanmeldelse fra sygehuset, forældrenes dåbseller navneattester, en eventuel vielsesattest eller – hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed uden at være gift – en omsorgs- og ansvarserklæring.

DÅB
Et barn skal have navn senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske ved dåb
eller ved navngivelse. I begge tilfælde henvender man sig til sognepræsten.
Præsten skal bruge begge forældres dåbs eller navneattester samt vielsesattest,
hvis den foreligger. Ved dåb skal man desuden have navn og adresse på mindst
tre faddere. En gudmor eller gudfar er også fadder. Man skal være døbt for at
være fadder og skal være over konfirmationsalderen (men behøver ikke at være
konfirmeret).
VIELSE
Vielsesdato og kirke skal aftales med præsten, hvor der også oplyses om papirer og aftales tid for samtale.

DØDSFALD
Meddelelse om dødsfald gives til sognepræsten i afdødes bopælssogn, der i
forbindelse med meddelelsen aftaler det videre forløb med de efterladte.

SOGNEBÅNDSLØSNING
I Danmark behøver man ikke at være ”medlem” af det sogn, man bor i. Man
kan løse sognebånd til et andet sted, hvor man føler sig mere hjemme. I praksis
er det præsten og ikke kirken, man knytter sig til ved en sognebåndsløsning.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til den sognepræst, man gerne
vil løse sognebånd til.

KENDT FÆLLESGRAV
Der er nu på kirkegården gjort plads til Kendt Fællesgrav – både til urnegrave
og til kistebegravelser. Kendt Fællesgrav er en gravplads, hvor gravstenene er
af ens størrelse og nedfældet i grønsværen. Nærmere oplysninger kan fås ved
henvendelse til graveren.
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Glædelig jul
alverdens domme,
for konventionen,
moralen, småligheden, korrektheden,
frygt ikke for, om vi
bliver til noget i verden, om vi får gjort
vores liv til en succeshistorie. For det
sidste er ikke, hvad
vi har at sige til hinanden og om hinanden, men hvad Gud
har at sige til os.
Og hvad er de fattige
hyrder ude på marken andet end et
billede på os mennesker, der i virkeligheden ikke har noget at vise frem for Gud. Ingen karriere, ingen status, de har ikke noget at
bryste sig af, de er på mere end én
måde sat udenfor, ude på en kold og
forfrossen mark. Men også det er vel
Herrens mark – den mark, Gud valgte
at besøge lige netop den nat med sin
julehilsen.
Også derude – når vi af én eller anden
grund er sat udenfor – skal Guds ord
lyde til os. Til alle, ”til hele folket”,
som det hedder i Lukas’ julefortælling. Det er mystisk, forunderligt, det
er forbavsende, og det er glædeligt.
Tak for i år og på gensyn i det nye, og
inden da ønskes alle en glædelig jul.

”Frygt ikke – glæd jer!” Det er Guds
hilsen til os i julen. Pga. det barn, der
dengang lå i krybben, skal ingen frygte. Overraskende i grunden. For tænk
på alle de helte, vi ellers ser op til.
Filmheltene, romanheltene, Robin
Hood, Superman, Tarzan – alle disse
store voksne, muskuløse mænd, der
kan det hele – klare skurken og vinde
pigen til sidst.
Og af alle steder lå han i en krybbe i en
stald. Ikke i herberget, ikke i den fine
seng, ikke med jordmødre og læger
parate til at hjælpe. Her er ikke andet
end et barn, en mand og en kvinde, en
krybbe og en stald. Det er alt.
”Frygt ikke,” det var Guds glædelige
besked til hyrderne. Frygt ikke for

Torben Møllenbach
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Advents-/julemøde, Præstegården, 8. dec. kl. 15.00
Stina og Torben Møllenbach byder denne dag velkommen til en eftermiddag,
hvor vi skal synge nogle af alle de gode julesange og -salmer. Torben Møllenbach vil læse en julefortælling, og der vil være julekager og kaffe til alle. Derudover vil der være en lille optræden med kor, der vil sørge for, at alle kommer
i den rette julestemning.
Vi glæder os til at se alle fra Jungshoved og Allerslev, der har mulighed for at
deltage denne eftermiddag, og håber på et par gode og fornøjelige timer i hinandens selskab. Der er gratis adgang. Kaffe/the og kager koster 20,00 kr.

De 9 læsninger, Allerslev Kirke, 15. dec. kl. 19.00
Vordingborg voksenkor under ledelse af organist Jens Ramsing kommer denne
aften og synger højtiden ind. Medlemmer af menigheden vil deltage med læsning af de bibelske tekster. Menighedsrådet byder efterfølgende på en forfriskning i Tårncafeen.

8 måneder i kz-lejr
Præstegården, 26. jan. kl. 19.30
Den nu pensionerede politimand, Frede Rasmussen, Præstø, kommer denne aften
og fortæller om sine dramatiske og barske oplevelser i slutningen af 2. verdenskrig, hvor han i sin egenskab af politimand blev arresteret af tyskerne og ført til
Tyskland. Han blev selv sat i kz-lejr og vil i foredraget fortælle om de voldsomme begivenheder, han oplevede dér.

Omkring ”Et dukkehjem”
Præstegården, 9. febr. kl. 19.30
Opfølgning på ”Et dukkehjem”.
Denne aften vil vi tage emnet op fra H. Ibsens ”Et dukkehjem”. Selvom man
ikke deltog i turen til Folketeatrets opsætning i november, så er man meget velkommen til at deltage denne aften.
Stykket gav i sin tid anledning til megen diskussion, som ikke er forstummet
endnu, og vi vil prøve at indkredse, på hvilken måde stykket rammer vores
egen tid.
37

Lille kirkegårdssnak
I forbindelse med Jungshoved Kulturdag 5. september var der en lille rundvisning på Jungshoved kirkegård.
Alle kirkegårde rummer mange minder og historier om de afdøde og deres efterkommere, og her er lidt om,
hvad der kan fortælles om vor egen
kirkegård.
Lige til højre for våbenhusdøren står
en mindested for én af sognets præster
i 1800-tallet. Indskriften er således:
Erkjendtlige sognebeboere
satte dette minde for
Peter Mathias Ottonius
Gesmel Thestrup
født 28. octbr. 1814
død 14. octbr. 1856
Denne mand, der ikke engang nåede
at blive 42 år, var oldefar til justitsminister Knud Thestrup (1900-1980). I
hans ministertid 1968-71 skete der en
liberalisering af både abort- og pornolovgivningen.
Knud Thestrup blev født i Præstø,
hvor hans far og også hans farfar var
dyrlæger. Knud T. skriver i sine erindringer “Mit livs gågade” (1976), at
han tit var med sin far på dyrlægebesøg i Præstø og omegn. Hvis det
gjaldt Jungshoved, blev der altid sagt,
at de skulle “ud på øen”. Jungshoved
har jo i høj grad fungeret som et
øsamfund. Endnu i dag kan man høre
ældre jungshovedborgere, hvis de er
på besøg i Præstø, sige, at nu må de
hellere se at komme “hjem til øen”!

Knud Thestrups morfar (død 1913)
var i øvrigt kirkesanger og lærer i den
gamle rytterskole i Skibinge, hvor
han var formand for både sognerådet
og sangforeningen. Knud havde sine
første skoleår hos sin morfar.
Kun nogle få meter fra kirkedøren er
et gravsted, hvor der øverst på stenen
står: Ej blot – og nedenunder afdødes
navn og data. Det er blevet mig fortalt, at denne mand var et af den store
stab af mennesker, der arbejdede bag
kulisserne på Det Kongelige Teater i
København; og der står jo netop
ovenover scenen disse manende ord:
Ej blot til lyst!!
Ved Præstøs 600-års købstadsjubilæum i 2003 var der – som det er almindeligt ved den slags begivenheder –
sendt invitation til dronning Margrethe og prins Henrik. De kunne dog
ikke komme på selve dagen, men
kom et par måneder efter, og alle ceremonier blev så gentaget. Dronningen gav sig tid til et lille besøg på
vores kirkegård for at lægge blomster
på et gravsted, der rummede en af
hendes tidligere hofdamer, Alette
Bardenfleth.
Der er i kirkegårdens nordlige del et
gravsted, som menighedsrådet har en
særlig pligt til at vedligeholde, og det
gør vi meget gerne. Deri ligger gårdejer Edvard Hansen, der døde 80 år
gammel, og han efterlod sig ingen
livsarvinger. Han havde skrevet et
testamente til fordel for Jungshoved
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kirke, og vi arvede altså en bondegård
med alt, hvad den indeholdt! Vi var
naturligvis dybt taknemmelige for
denne fine gestus og besluttede, at de
penge, vi fik for at sælge gården,
skulle bruges til at indrette Rejsestalden til menighedslokaler.
Rejsestalden er en bevaringsværdig
bygning på 120 m2 fra ca. 1820, og
den blev oprindeligt brugt som det
sted, hvor man kunne “opstalde sine
heste, når man agede til kirke”, deraf
navnet. Den indeholdt mange gamle
hestebåse og alle graverens haveredskaber. Der forestod en langvarig
behandling af dødsboet, før vi kunne
få solgt gården. Roskilde Stift pålagde
os desuden, at vi skulle bruge en del
af pengene til kirkens ydre istandsættelse. Da vi endelig kom i gang med
at renovere den gamle stald, fik graveren den ene
tredjedel til redskaber og maskiner. I resten
af bygningen fik
vi indrettet en
dej lig
menighedssal samt
faciliteter
til
gravermedhjælperen.
Men, men …
Edvard boede jo
i Allerslev sogn,
og det ville være det mest nærliggende,
at
Allerslev kirke

havde arvet. Så ville han være blevet
begravet på Allerslev kirkegård. Det
havde han dog frabedt sig, fordi han
så ville komme til at ligge ved siden
af nogen, som han ikke kunne fordrage!!! Derfor blev Jungshoved kirke
arving! Og som testamentet bød, bekostede vi med glæde gravsted og
gravsten. Det er underligt at tænke på,
at uvenskab kunne blive årsag til, at
vi fik arven og et hårdt tiltrængt menighedslokale.
Der kommer ofte selskaber eller foreninger på busudflugt til vor smukke
halvø. Et af de faste mål er naturligvis
kirken og slotsbanken. Hver eneste
gang er der stor ros til den særdeles
velholdte kirkegård; men vi har jo
også en meget dygtig graver og gravermedhjælper!
Bente Wermuth

Graver Poul Hansen og gravermedhjælper Jette Jørgensen
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Indvendig restaurering af Jungshoved kirke
og hos Nationalmuseet, som ”glemte”
den i en bunke osv. osv. – indtil vi i
juli 2009 omsider fik tilladelse fra
stiftsøvrigheden til at køre på. Da var
der gået et år.
Så skulle der ansøges hos biskoppen
om tilladelse til at lukke kirken, mens
arbejdet stod på. Den blev straks givet. De anslåede udgifter til restaureringen (godt 700.000 kr.) var i mellemtiden blevet indarbejdet i budgettet, som viste, at vi med egne henlæggelser og bevillinger/lån fra provstiet
ville kunne klare økonomien. Så skulle vi i gang!!
Den 24. august blev kirken lukket af,
og heldigvis stod gode lokale håndværkere parat til at tage fat. Jungshovedtømreren gik i gang med afdækningen: Orgel, altertavle, alterbord,
prædikestol, døbefont og de store
sarkofager i gravkapellet skulle solidt
“pakkes ind” i kasser. Øvrigt inventar
blev fjernet.

Det var et længe næret ønske i menighedsrådet – og hårdt tiltrængt, vil de
fleste sikkert mene – at få kirken kalket indvendigt. Men … når man vil
røre ved en 800 år gammel kirkebygning, skal man dels have økonomien i
orden og dels væbne sig med stor
tålmodighed.
Det hele startede i foråret 2008 med
et besøg af Nationalmuseets konserveringsfaglige konsulent, som udarbejdede en rapport om kirkens indvendige tilstand og udstedte “retningslinier for behandling af kirkens
indvendige kalkede overflader" – en
udførlig vejledning om afrensning,
reparation og kalkning af kirkens
vægge og lofter (inkl. en detaljeret
opskrift på de materialer, der skulle
anvendes), afdækning af inventar osv.
Det var naturligt at tjekke inventaret
ved samme lejlighed, og da projektet
tegnede til at blive omfattende, anbefalede Nationalmuseet, at menighedsrådet antog en arkitekt til at
styre slagets gang. Valget
faldt på Berings Tegnestue i
Kragevig, som har stor erfaring med kirkerestaureringer. Så skulle der indhentes
tilbud og skaffes penge. I
oktober 2008 sendte menighedsrådet en ansøgning til
provstiudvalget, som sendte
den videre til stiftet, som
sendte den til udtalelse hos
den kgl. bygningsinspektør
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Orgelbygger Svend E. Nielsen fra
Slangerup havde tyvstartet med at
afmontere de store piber bag på orglet. Lysekronerne og kransen under
dåbsfadet blev hentet af gørtler Hans
Wang fra Præstø, som skulle rense,
polere og lakere. Kirkebænkene blev
opmagasineret i sakristiet, og så kunne murermester Benny Petersen og

ikke nogen hemmelighed, at det er
både tidskrævende og bekosteligt at
sætte de gamle vægudsmykninger i
stand, hvis man skulle være så heldig
at finde nogen. Det gjorde murerne
ganske vist undervejs: En fortsættelse
af frisen på vestvæggen dukkede op
bag orglet, men Nationalmuseet anser
den ikke for så værdifuld, at den skal
restaureres, og den bliver
derfor kalket over igen,
hvilket er den bedste måde
at bevare den for eftertiden.
Vores graver havde gentagne gange gjort opmærksom på, at der var
tegn på orm i kirkebænkene, og en ”ormekur” var
derfor forudset. Men det
viste sig, at bænkene var
så medtagne, at en afslibning, behandling for orm
og nylakering var den mest ansvarlige
løsning. P.t. er bænkene i gode hænder hos hhv. Ole Thorstensson og

hans folk sætte de store stilladser op
og gå i gang med murværket. Det er
et kæmpearbejde, hvor væggene gås
over utallige gange og
blev kalket 5-6 gange,
inkl. 2 sandkalkninger,
over det hele – våbenhus,
kapel, sakristi, skib og
kor. Men alt er gået fint.
Tidligt i projektet hørte vi
bemærkningen: “Og så
kan I jo bare håbe på, at
der ikke dukker nye kalkmalerier op undervejs
…”. Det var naturligvis
sagt i spøg, men det er jo
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Malermestrene Jørgen & Birthe i
Præstø.
Malerne skal også ordne træværk og
vinduer med alt, hvad det indebærer
af reparationer osv., og endelig skal
malermester Birthe Olsen reparere og
nymale baggrunden på Thorvaldsens
døbefont – naturligvis i samarbejde
med en stenkonservator fra Nationalmuseet, der samtidig skal rense og
restaurere relieffet
(ligeledes fra Thorvaldens hånd) i
altertavlen samt
tavlen over døren
til kapellet på nordvæggen.
Når støvet har lagt
sig, og luftfugtigheden har nået et acceptabelt niveau,
kommer orgelbyggeren igen. Så tages

alle piberne ud og renses, orglet støvsuges, alle skruer spændes efter, orglet stemmes og er derefter (forhåbentlig) igen klar til brug.
Selv med den bedste planlægning
dukker der jo altid uforudsete ting op.
Kirkens fyr (der ligger på loftet i våbenhuset og blæser varm luft ind i
kirken) er af ældre dato – nogen ville
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Bortset fra det følger arbejdet den
lagte tidsplan. I betragtning af arbejdets omfang må vi
nok sige, at det indtil videre er gået fint
– ikke mindst takket
være de dygtige og
kompetente håndværkere, som har et
fint samarbejde og
finder fleksible løsninger på de problemer, der opstår undervejs.
Menighedsrådet havde oprindeligt
håbet at kunne fejre genåbningen af
kirken samtidig med 170-års jubilæet
for Thorvaldsens altertavle i begyndelsen af december. I skrivende stund
ser det ikke ud til at være muligt, og
jubilæet vil derfor blive fejret i begyndelsen af det nye år (bliver annonceret
i dags- og ugepressen). Forhåbningerne går nu mere på, at julegudstjenesten vil kunne gennemføres i den nykalkede kirke, men også her må vi
vente og håbe…
Som det fremgår, har der været tale
om et virkelig stort arbejde, som takket være arkitekt og håndværkere ser
ud til at give et meget flot resultat.
Menighedsrådet glæder sig til at kunne åbne den nyrestaurerede kirke.
På menighedsrådets vegne
Merete Siegumfeldt

Alle fotos til artiklen: Max Olsen

betegne det som antikveret (om ikke
antikt). Den planlagte rensning af
fyret i forbindelse med den øvrige
istandsættelse afslørede da også, at
det nok ikke ville holde så meget længere. Og da der også var en god chance for, at det gamle fyr ville blæse
sort sod ind på de nykalkede vægge,
var en udskiftning den eneste farbare
vej.
I sakristiet har der altid været meget
fugtigt, hvilket har sat sit præg på
inventaret og det eksisterende trægulv. Ved nærmere eftersyn viste
problemet sig imidlertid at være så
stort, at arkitekten anbefalede, at trægulvet blev udskiftet med et klinkegulv. hvilket ikke var med i budgettet.
Stor var jublen derfor, da der under
trægulvet viste sig at ligge størstedelen af det gamle murstensgulv, som
formodentlig kan ”genbruges”.
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KULTURAFTEN I JUNGSHOVED SKOLE
TORSDAG D. 28. JANUAR 2010 KL.19.00
i Jungshoved skoles østlokale:
Med drage og ski over indlandsisen på
Grønland.
Sverri Warm fortæller om og viser billeder fra sin
2300 km lange tur fra Qaleragdlit Sermia i det sydlige Grønland til Qaanaaq i det nordlige Grøndland. Sverri Warm gennemførte
turen sammen med Flemming Lund i sommeren 2009. De mener at være de
første danskere, der krydser indlandsisen på den lange led. Til daglig er Sverri
Warm, der er 49 år, medejer af et softwarefirma.
Aftenen er arrangeret af Foreningen Norden og Styregruppen for Jungshoved
skole, der serveres kaffe/te og kage i pausen, entré 40 kr. Alle er meget velkomne.

Man kan fortsat abonnere på bladet JUNGSHOVED.
Det koster 75 kr. for fire numre i 2010. Bladene vil blive tilsendt med
posten. Er du interesseret i at abonnere på bladet, skal du blot henvende dig til redaktionen.
Kender du en, som vil blive glad
for at få et abonnement på bladet JUNGSHOVED – en datter,
en søn, en tante, en onkel, en
gammel skolekammerat, én som
vil have fornøjelse af at følge

med i, hvad der sker på Jungshoved?
Det var måske en julegaveidé?
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Fugle på Jungshoved
Dagene er nu meget korte – eller rettere sagt, lyset er på sit laveste. Det
påvirker også fuglenes liv, og i dagens korte lyse periode er der travlt
med fødesøgning. Hvis vinteren skal
overleves, gælder det om hele tiden at
være i god form og have lidt ekstra
sul på kroppen til at stå imod til kritiske perioder.
Når dagen går på hæld, og den lange
nat nærmer sig, opsøger fuglene et
sted, hvor de kan overnatte så sikkert
som muligt. Små fugle, der på grund
af deres størrelse er mest udsatte for
kulden, søger ofte ind i hulheder som
redekasser,
hule træer og
tætte buske
for at holde
varmen. Enkelte
arter
som fx gærdesmutter kan
blive meget
sociale
og
klumpe sig
sammen med
mange andre
individer.
Fugle puster
sig i øvrigt
meget op i
den kolde tid,
især om natten. Dun- og
fjerdragten
spredes
så

meget som muligt, så det isolerende
lag bliver så effektivt som muligt. Derfor er mange fugle ofte så kuglerunde
at se på i vinterlandskabet.
De større fugle som måger og krager
har også en social overnatningsstrategi. Kragefuglene, som omfatter råger,
gråkrager, alliker og husskader, benytter sig af bestemte overnatningspladser, hvor de i tusindvis overnatter
i træerne sammen. Jeg kan forestille
mig, at deres overnatningslokalitet
kan findes i skovområder ved Præstø
fjord, da de hos os kan ses flyve i
nordlige retninger. Jeg har dog ikke
spottet selve
stedet. Disse
lokaliteter har
formentlig
været benyttet af fuglene
i århundreder.
Fordelen ved
at overnatte
socialt er, at
sikkerheden
altid er størst,
når man er
mange sammen. Da kan
evt. fjender
opdages tidligt, og der
kan alarmeres. Der er
også teorier,
der går på, at
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en anden fordel kan være, at de mange samlede fugle om morgenen således også kan lede hinanden til nyopståede attraktive fødeemner som fx
en nypløjet mark.
Mågeflokkene, som man især om
vinteren kan se fouragere i det åbne
land, følger lidt af det samme mønster. De består af arterne hætte-,
storm- og sølvmåge. De kan ved solnedgang ses på deres overnatningstræk mod havet. I kraftig medvind
kan flokke af måger ses kredse rundt
i vinden og på den måde komme
energibesparende frem til overnatningslokaliteten. Under andre vindforhold kan de ses flyve i lange kiler i
v-formation, som man også ser andefugle gøre. Man kan da ledes til at
tro, at det er et egentligt fugletræk,
man ser, men det er altså snarere en
del af fuglenes daglige program. Det
kan her i den ellers lidt grå tid være et
meget smukt syn, og det sætter kolorit på en solnedgangs-seance, selvom
det ”kun” er måger. På Jungshoved
er retningen sydøst til et sted, sandsynligvis på det lavvandede havområde nord for Nyord. Der ligger de så
og vugger på vandet natten igennem i
sikkerhed for de fleste farer. De lavvandede havområder, som omkranser
Jungshoved, er ideelle for mågerne, da
havet her sjældent bliver alt for oprørt.
Man kommer ikke uden om gæssene,
når man taler om fugle i skumringen.
De følger dog tilsyneladende en lidt
anden døgnrytme. De fouragerer jo
som bekendt på markerne, hvor de

spiser plantedele, men natten tilbringes på havet eller på rævesikre småøer. Der findes småøer både nord og
syd for Jungshoved, de er som regel
ræve- og for den sags skyld også
menneskesikre, hvis der ikke ligefrem er is. Sådanne øer har stor værdi
for vandfuglene hele året som yngleplads og fredfyldt tilflugtssted. De
kan dog godt blive lidt for tilgroede
af rør og siv og derved uegnede. Den
store ø Maderne, der ellers er fint
afgræsset, ligger dog åbenbart for tæt
på land. Den er derfor meget plaget
af ræve, der gør det af med de fleste
vandfugles yngel.
Det lader til, at gæssene har 2 daglige
besøg på markerne. Der imellem er
de en tur tilbage på vandet for at udføre fjerpleje og for at drikke. Derudover afviger de med deres adfærd fra
de fleste andre fugle ved, at de kan
blive ”hængende” på markerne til ret
sent, selv efter solen er gået ned. Man
kan derfor af og til på sene vintereftermiddage høre skræppende gæs
flyve over, selv efter det er blevet
næsten helt mørkt. Det er i øvrigt
også noget, jægerne godt er klar over.
Man kan af og til i denne tid høre
skud ude i mørket. Ifølge jagtloven
må man drive jagt på ænder og gæs
jagt fra 1 ½ time før solopgang og det
samme efter solnedgang.
Sune Madsen
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At være en børnefamilie på Jungshoved
af Carina Kristoffersen
Efter 13 år
på Egebjergvej med nu 4
børn, så bør
jeg vel vide,
hvad
det
indebærer af
glæder og
besværligheder!
Vi flyttede
hertil
fra
København
pga. drømmen om hus
på
landet
med mulighed for dyr, natur, frisk luft
og mindre stress og jag. Dengang var
vores søn Sebastian 2 år og lillesøster
Caroline 5 uger. Jeg var og er en mor,
der gerne ville passe mine børn selv
under barsel og orlov, så Sebastian
kom ikke i dagpleje, men blev passet
hjemme, indtil arbejdet kaldte igen.
Det betød, at jeg inden for 14 dage
havde taget kontakt med legestuen i
Præstø og var på vej på bustur til Nykøbing Zoo med en flok nye bekendtskaber. Det har også været gennem
legestuen, som vi har været brugere af
i flere omgange af barsel og orlov, at
jeg fik de første og stadig har nogle
fantastiske kontakter med andre børnefamilier. For en tur med barnevognen ud ad vejene omkring os medførte oftest ikke nogen menneskelig kon-

takt, og på
det tidspunkt
var naboerne
en hyggelig
ældre mand
over 80 år og
et midaldrende ægtepar,
der brugte
nabohuset
som fritidsbolig. Så for
os blev det
ekstremt
vigtigt, at jeg
kom af sted
til legestuen og mødte andre mødre
og børn. På det tidspunkt var legestuen i Jungshoved ikke eksisterende, så
jeg måtte til Præstø.
At flytte på landet var fantastisk for
os voksne, der altid havde boet i en
lejlighed. Vi nød – og nyder stadig –
de store vidder omkring os og den
daglige mulighed for at møde fasaner,
harer, pindsvin, rådyr samt trækfugle
og naturens fantastiske skiften. Vi
havde fritgående høns i haven, kattekillinger og masser af havearbejde,
der ventede, samt en totalrenovering
af huset i sigte. Det var lige dét, vi
drømte om, men det krævede sit at gå
hjemme med små børn, der samtidig
skulle stimuleres og aktiveres. Men
som årene er gået, og flere børn er
kommet til, så er de sociale kontakter
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også bare vokset og vokset, især gennem børnene, og dybe venskaber
med familier med børn i samme aldre
er opstået. Det sker nok overalt, hvor
familier med børn lever, men pga. de
større afstande til familien, indkøb,
legepladser, dagpleje, børnehave,
skole og fritidsaktiviteter (intet i gåafstand), så er hjælpsomheden også
meget stor; næsten alt kan lånes indtil
næste indkøbstur, og samkørslen af
børn til og fra skole, venner og fritidsinteresser kan lette tingene meget.
MEN … både Egebjervej, bilen og
jeg er efterhånden ved at være nedslidte af al den kørsel. For med 4
børn, der ikke har gået på SFO efter
skole og derfor også har meget tid og
behov for fritidsinteresser, vil kørslen
til og fra... næsten ingen ende tage!!!
Gennem årene er det blevet til en hel
del gymnastikhold, inkl. dengang, der
var småbørnsgymnastik på Jungshoved skole. Børnene har også spillet
bordtennis derude, indtil det stoppede, og nu synger pigerne i kor i
Præstø med dertil hørende gudstjenester og koncerter. Pga. aldersspredningen er de fordelt på 3 kor med
forskellige øvetider. Børnene bliver
selvfølgelig ikke hentet og bragt til
alt hjemmefra hver gang, men der
skal en del planlægning til at få puslespillet til at gå op, for hvem kan gå
med hvem hjem, indtil mor eller far
kører næste gang…
Vi har i alle årene gået til svømning
med børnene, da vi jo bor i et område
med vandet tæt omkring os, så for os

var hurtig fortrolighed med det våde
element vigtig, og i mange år måtte
vi til Næstved for at alle kunne svømme samtidig, da behovet også inkluderede muligheden for babysvømning. Men så snart Mathilde blev
gammel nok, kunne de alle komme
til at svømme samtidig via JIF, hvilket jo minimerede kørslen en del.
Mange tak for det!
Det var også via svømningen, at jeg
kom ind i JIF og igennem en årrække
deltog i bestyrelsesarbejdet. Har derigennem haft kontakt med mange
spændende mennesker, som vi nok
ellers ikke ville have haft berøring
med pga. stor aldersspredning og
forskellighed. Men det har været dejligt at opleve den store venlighed og
hjælpsomhed, der har været blandt
alle, og jeg har oplevet, hvor vigtigt
det er blevet for mig, at vi fastholder
livet i lokalområdet og de arrangementer, det bringer med. Jeg ville
ønske, at vores ungers nuværende
sportsgrene: svømning og basketball
gennem JIF kunne foregå lokalt
”herude”, og det ville være dejligt,
hvis fodboldbanerne engang igen
blev brugt af børn og unge.
Gennem børnenes skoletid har et
dagligt stressmoment været skolebussen. Skolebussen er i nærheden af os
ca. kl. 07.05, men ungerne skal gå
hen og stå ved en mark, hvor der er
MEGET mørkt i vinterhalvåret. I den
anden ende af Egebjergvej ved Lundegård kan de komme på bussen kl.
07.42, hvilket jo kan betyde en del
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for en træt mor og et træt barn om
morgenen. Vi forældre kører derfor
for at nå skolebussen, og ikke sjældent er det sket, at vi er kommet for
sent, for så at måtte køre – måske lige
bagved bussen – ind til skolen, til
kæmpe irritation for chaufføren i bilen! Efter 10-års alderen skal børnene
helst cykle, og så får de jo en masse
herlig motion på den måde, undtagen
i de mørke måneder – for mørkt det er
her, når dagslyset forsvinder. Og
hvert eneste år ser børnene frem til
snevejr, for det kunne jo være, der var
mulighed for at sne inde med en fridag fra skolen til følge.
Jeg har nu fået luft for nogle af besværlighederne ved at være en børnefamilie på Jungshoved med mange
børn og fritidsaktiviteter, men vi har
aldrig været i tvivl om, at vi ville bo
og blive boende her. Det er stadig
forældrenes drøm, og jeg har i nu 3 år
også haft opfyldt drømmen om at få
heste på egen matrikel. Caroline, Frederikke og jeg har hver vores hest, og
det har givet mange dejlige oplevelser
sammen – men også skænderier, da
pigerne har fået det store ansvar at
skulle passe egen hest og boks. På
især korte, mørke vinterdage efter
lange skoledage og lektier, så kan det
til tider være næsten uoverskueligt.
Men vi forældre tror, det også gør
dem stærke og mentalt rustet til livet,
der kommer; at der er pligter, der skal
passes uanset lysten, og vi håber, at
kærligheden og oplevelserne med
hestene kan opveje nogle af strabad-

serne. Og alle vores børn giver udtryk
for, at de synes godt om de landlige
omgivelser, roen og den friske luft på
landet, og at de i hvert fald ikke har
lyst til at bo i parcelhus i byen, hvilket
forældrene er ganske godt tilfredse
med.
Dog vil fremtiden med videregående
uddannelse efter folkeskolen også
bringe besværligheder pga. transporttiderne, men andre unge har jo klaret
det før dem. Deres far har også pendlet alle årene til København og er ofte
sent hjemme, så de har set, at sådan
kan livet også være, og de kan måske
få muligheden at kunne køre med
ham??? Jeg selv har arbejdet de første
10 år som hjemmesygeplejerske lokalt i Præstø men kun om natten, og
jeg er nu på Næstved Sygehus, men
stadig stort set kun om natten. Det
betyder, at jeg er hjemme, når børnene kommer fra skole, og det giver
mulighed for færre arbejdstimer, og
da det i vores dagligdag kræver en del
tid og overskud at få livet til at hænge
sammen på en tilfredsstillende måde
for os som børnefamilie på Jungshoved, så har det indtil nu været det rigtigste for os. Jeg er dog ikke helt sikker på, at vi fik den mindre stress og
jag, vi havde drømt om, men vi har
fået så mange andre glæder, og den
tid kommer vel på et tidspunkt – og vi
ville aldrig bytte vores liv på Jungshoved.
Carina Kristoffersen
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En arbejdsplads på Jungshoved (15)
Jungshoved Kro Bed & Breakfast

Den 1. maj 2003 overtog vi ejendommen på Hovmarken. Vi kommer fra
Amager, hvor vi i 1993 fik vores første hus eksproprieret pga. Øresundsbroen. I år 2002 indgik vi i en frivillig
ekspropriation med Københavns Metroselskab, der havde planer om at
lægge ”Metrobenet” til Lufthavnen
klos op ad vores daværende ejendom.
Nu syntes vi, vores tålmodighed var
opbrugt omkring ekspropriationer og
søgte ejendom, der var beliggende
langt væk fra planer om offentlig vej
udvidelse, brobygning, togdrift osv.
Ejendommen på Hovmarken opfyldte
næsten alle vores kriterier, dog ikke

mht. afstanden til vores arbejde. Da vi
overtog ejendommen, var den nuværende krobygning i så dårlig stand, at
den krævede en gennemgribende
ombygning. Tanken var, at bygningen skulle indeholde lejligheder til
vores børn, men efter et par år med
pendling mellem hjem og uddannelse
takkede de nej til tilbuddet.
Ja, så stod vi med en bygning, som vi
egentlig ikke havde brug for. Vores
tanker var mange. Vi valgte et projekt, vi kunne være fælles om, og
efter at have boet på Jungshoved et
par år måtte vi erkende, at der var
behov for et godt spisested samt over50

natning til vores venner og bekendte.
Vi fik også tilbud om at købe køkkeninventar for rimelige priser, så tanken
om at åbne spisested med tilhørende
overnatning begyndte at tage form.
Når man skal starte denne form for
virksomhed op, kræves der mange
tilladelser. Vi havde et rigtig godt
møde med daværende kommune og
amt og havde deres fulde opbakning
omkring projektet. Projektet kom i
nabohøring, og her startede alle vores
problemer. Et par af vores genboer og
en nærliggende gårdejer var meget
imod projektet og meldte det til Naturklagenævnet med den begrundelse,
at det ville ødelægge fuglelivet på de
omkringliggende marker. Man var
også bekymret for høj musik og fare
for opsætning af spraglede parasoller.
Naturklagenævnet gav ikke anmelderne ret – så sankthansaften 2006
kunne vi byde de første gæster velkommen i vores krostue.
Vi har plads til 40 spisende gæster
samt værelser til overnatning. Kroen
har åben hver fredag og lørdag aften
og mulighed for at have åben andre
dage ved minimum 15 personer. Vores gæster har taget rigtig godt imod
os, og vi er utrolig glade for den opbakning, de giver os. Vi har begge
stadig vores arbejde ved siden af, men
håber med tiden at der er udfordringer
nok i kroen, til at vi kan stoppe med
dette.
En typisk arbejdsdag, hvor der ventes
35 personer til et lukket arrangement

lørdag aften, starter allerede ca. 2-3
mdr. før, når værtsparret kontakter os
om mulighed for afholdelse af deres
fest hos os. Herefter holder vi et møde
med værtsparret, vi har ingen fortrykte menuforslag, men det er helt op til
kunden, hvordan man ønsker sin fest
afholdt. Vi kan kun give gode råd
osv. Tirsdagen før udarbejdes der
indkøbslister, torsdag købes der kolonial- og mejerivarer ind, fredag leveres kød og grøntsager. Fredag formiddag går med produktion af is, småkager og almindelig rengøring, inden vi
åbner til aftnens første gæster. Bordet
skal dækkes, og maden skal tilberedes. Der skal også sørges for friske
blomster, rene toiletter, fejet indgang
samt almindelig vedligehold af lokalerne, så dagene går rask gennem hele
ugen. Ca. 30 minutter før aftnens gæster ankommer, kan vi lige nå at skifte
uniform og være klar med velkomstdrinken. Når festen er slut, og gæsterne er gået, mangler vi oprydningen og
rengøringen efter dagens arrangement. Heldigvis har vi ikke langt
hjem, når vi lukker døren til kroen –
kun lige over gårdspladsen.
Vi har valgt på nuværende tidspunkt
ikke at gøre brug af store reklamer,
men kommende menu kan altid ses
på tavlerne ved siden af krodøren.
Alle er også velkommen til at kontakte os for at høre om kommende menu.
Hvis man har ønske om en bestemt
menu, skal man kun ringe i god tid, så
vi kan få det arrangeret. På almindelige aftner, hvor vi har åben, ser vi
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helst, at der bestilles bord, da der kun
tilberedes et vist antal kuverter. En
normal aftenmenu kan man vælge
mellem 1 x forret, 1 x hovedret og
aftnens dessert samt ostetallerken.
Hertil er der et stort udvalgt af spændende vine. Vi har valgt ikke at have et

stort menukort, da vi ønsker at tilberede maden fra bunden af friske råvarer
og at kunne holde en rimelig pris.
Velkommen til Jungshoved Kro Bed
& Breakfast ved Dorte Grau Hansen
& Mikael Pingel

Saxmosegårds historie

Saxmosegaard ligger i Ambæk by i
Jungshoved sogn, Bårse Herred. Den
har matr. nr. 4. I 1688-matriklen havde den gård nr. 5. Saxmosegaard ligger ved Saxemosen, hvilket fremgår
af udskiftningskortet fra 1795. I 1761,
da Jungshoved Hovedgård blev solgt,
13 år før det øvrige Vordingborg Ryt-

terdistrikt, blev Ambæk by også solgt
med til Brockenhuus på Nysø.
Fæsteren på Saxmosegaard hed Niels
Rasmussen. Han var født i Ambæk i
1710, sandsynligvis på gården. Hans
far var gårdmand Rasmus Hansen. I
1710 var han fæster under Prins Jørgens Gods, da Jungshoved Gods var
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købt af Prins Jørgen. Da Prins Jørgen
blev gift med den senere Dronning
Anne af England, blev den ”gode
Plessen”, Siegfred v. Plessen, bestyrer
for Prins Jørgen. De behandlede begge fæstebønderne på Jungshoved ualmindeligt godt. Bønderne slap for
hoveri, og det meste af hovedgårdsjorden blev fæstet ud til bønderne.
Prins Jørgen døde i 1708; men Plessen fortsatte som bestyrer til 1715.
Vordingborg Ryttergods blev etableret i 1719. Bønderne på Jungshoved
slap fortsat for hoveri mod betaling,
og de fæstede også fortsat hovedgårdsjord.
Rasmus Hansen havde gård nr. 5 til
1739. Niels Rasmussen, der blev gift
2 gange omkring 1739, overtog derefter fæstet. Hans søn Niels Nielsen,
født i 1744, overtog fæstet i 1771.
Han blev først gift med Cidse
Christensdatter og 15 år senere med
Maren Nielsdatter. De var begge fra
Ambæk. I begge ægteskaber var der 2
sønner og en datter. Sønnen fra det
sidste ægteskab, Ole Nielsen født i
1791, overtog fæstet i 1821. Samme
år blev han gift med Mette Rasmusdatter også fra Ambæk. Han dør allerede i 1825, og Mette Rasmusdatter
bliver gift med Jakob Pedersen i februar 1826. Selvom de får 4 børn,
bliver det Ole Nielsens datter, Birthe
Olsdatter f. 1823, der overtager gården, da hun bliver gift med Johan
Andreasen i 1865. De køber den samme år til selveje.

Deres søn Thorvald Christian Johan
Andreasen, født 1867, bliver gift med
Mette Hansigne Pedersen fra Togeby.
De får 4 døtre, Lilly, Dora, Jonna og
Ulla. Hansigne bliver enke i 1936 og
driver gården med hjælp af fremmed
medhjælp og døtrene til 1948, hvor
datteren, en af de 4 døtre, Jonna Mary
Andreasen og svigersønnen Aage
Petersen overtager gården.
Udbygningerne til gården brænder
ved lynnedslag i 1961. De bliver opført i røde sten. Jonna og Aage Petersen bliver boende på gården, da datteren, Anne-Lise Saxmose i 1985 overtager gården.
Denne datter bor på Lerbakkegård i
Stårby ved Mern med sin mand Vagn
Boberg Nielsen. De har 4 børn: Peter,
Søren, Jakob og Malene. Den ældste,
Peter Saxmose Nielsen, overtager
gården i 2002. Stuehuset er herefter
gennemrenoveret. Peter har efter erhvervelsen af ”Det grønne Bevis” på
Næsgård Agerbrugsskole fortsat sin
uddannelse på Landbohøjskolen og er
nu landbrugskundechef i Nykredit i
Næstved. Han driver selv jorden. Peter blev i 2003 gift med Bente. De fik
i 2005 en søn. Denne søn, der hedder
Mathias er mindst 10. generation på
gården. Han har i 2008 fået en lillesøster, der hedder Sofie.
Vagn B. Nielsen,
Mern
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Stafetten (10)
ikke tæt nok. Èn gang sejler med saltvand i årene, altid saltvand i årene.
Så nu er vi her. Det er faktisk meget
interessant at følge en by fra barnsben
til så selv at flytte ind i den senere i
livet. At observere hvad der sker – det
er spændende. Da jeg var barn, legede
jeg med nu afdøde Mogens’ datter
Maj-Britt i deres sommerhus ved havnen. Jeg syntes, bakken ned til havnen var enorm, og Maj-Britt bildte
mig ind, at når man gik ind gennem
hækken til plantagen, så blev man
usynlig, hvorfor jeg spurgte ”Hvorfor
kan jeg så se dig?” ”Det er kun os to,
der kan se hinanden,” sagde Maj-Britt
– uhh, det var nærmest lidt uhyggeligt. Og så gik vi op i skuret ved hendes sommerhus og lavede mudderkager på et gammelt kasseret smedejernskomfur. Hvis vi var rigtig søde
– og det var vi skam altid (glimt), så
kunne man være heldig at få sodavand af de gamle fiskere eller en tur
på fiske-rulle-vognen (eller hvad den
nu hedder). Reje- og andet fiskeri –
det var også bare herligt – hvem kunne få flest i spanden. Knapt så herligt
var det at sidde på lokum – jeg husker, at jeg var bange for at falde

November 2009
Livet her i Stavreby er forrygende! Så
forrygende at vi blev nødt til at flytte
fra en perle i København for at være
her året rundt – vi landede i marts
2008. Jeg er kommet i Stavreby hele
mit liv med mine forældre Maigen og
Allan, som siden de var teenagere har
ligget i sejlbåd i både Kirkehavn og
især Stavreby havn. Vi købte så Lene
og Henrik Gurskovs hus i 2005, hvilket var et fantastisk springbræt til
endelig at flytte fra storbyen og hertil.
Og hvad er det så, der trækker sådan
et par københavnere som os? Først og
fremmest så er vi egentlig ikke sådan
rigtige Københavnere, da vi i mange
herrens år har snakket om, at landlivet
nok var noget for os. Nuvel, det var
da fint at bo tæt på det hele i den vidtfavnende studietid, men at køre med
barnevogn og tage en løbetur langs
Østerbrogade svarer vel til at ryge en
pakke cigaretter vil jeg tro – det er nogood! Lysforurening, lydforurening
og dét ikke at kunne se vidder virkede
til sidst klaustrofobisk. Og så vandet
– selvom vi boede et spytkast fra Svanemøllen (hvor mine forældre i øvrigt
sejlede ud fra som unge), ja så var det
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igennem hullet. Selvom jeg var god
til at svømme, så var det ikke nogen
rar tanke. Det skete dog aldrig, og jeg
er sikker på, hjælpen var nær, hvis
uheldet skulle have været ude. Der lå
også en robåd i sivene, den var også
sjov at lege med. Følte det noget vovet at sætte sig op og padle ud af,
meeen der var jo tov i den, så det var
alligevel trygt nok i en alder af vel 5-7
år. Ihh, det var nogle vidunderlige
somre.
Det historiske fylder en del i min bevidsthed. Nu kan jeg se mine sønner
have deres sjove stunder på havnen i
både sne og sol, med og uden fiskenet. Når jeg snakker med nye naboer,
der lige flytter hertil, så er alle optaget
af den helt særlige stemning her er i
byen og i området. Det lyder måske

lidt intellektuelt, men her er en historisk poetisk stemning, der fylder mig
med en evig fryd. På sin vis er alt ved
det gamle, samtidig med at meget er
nyt – fordi så mange af de gamle er
borte og nye er flyttet til. Men, sådan
er livet, og derfor er det virkelig så
hyggeligt at møde den ældre generation med åbne arme. Jeg kan ikke lade
være med at sætte ting i gang, så her i
stafetten vil jeg ytre min glæde over,
at så mange er med i Stavreby Komiteen, som er skabt udelukkende med
det formål at skabe endnu mere glæde
og samling i byen. Det lader til at
lykkes på bedste vis. Endnu en hyldest til Stavreby og Jungshoved.
Glade hilsener fra Birgitte Escherich
på Nakkegården
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Pris for deltagelse: Børn: 20 kr.
Voksne: 15 kr.
Juletræskomiteen vil komme rundt i
sognet sidst i november/først i december. Her vil der være mulighed for at
tilmelde sig festen eller give et bidrag.
Og bidrag, store som små, får vi mange af, det er rigtig dejligt, og det skal I
have 1000 tak for. Festen er drevet
frivilligt og har ikke meget overskud, så alle bidrag hjælper til at
holde omkostningerne nede.
Man kan også ringe til en af
nedenstående og
tilmelde sig, men
senest d. 14
december.
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
Birgitte: 23723797
Henrik: 27802937
Helle
Lilla: 55998242

Juletræsfest
Ja, så nærmer den søde juletid sig
igen, og traditionen tro afholdes der
atter juletræsfest for børn og barnlige
sjæle i Jungshoved Forsamlingshus.

Søndag d. 27. december 2009
kl. 17.00 til 20.00
Som nogen måske har bemærket,
har vi i år ændret tidspunktet, dette af hensyn til de mindste
børn, der på den måde måske vil kunne nå at være
med til hele julefesten,
inden søvnen melder
sig. Og pga. det
ændrede tidspunkt vil der i
år være mulighed for at købe
lækre hjemmelavede sandwich og
selvfølgelig
øl,
vand, kaffe, te og
kage.
Vi starter aftenen med at danse om
det store juletræ, og mon ikke julemanden skulle få tid til at kigge forbi
med godteposer til børnene. Der vil
være glad julemusik fra vores nisseband og sjov, leg og amerikansk lotteri med flotte præmier.
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Vi har modtaget (siderne frem til side 61):
DET VAR SÅDAN ET DEJLIGT
STED!!!
Ja, allerede den sætning viser, at man
taler om et sted, der beklageligvis
ikke skal fungere mere. Og det er
desværre sådan, det står til med Daghjemmet i Jungshoved by: Det blev
nedlagt 1. oktober 2009, og personalet blev fyret!
Man havde jo nok hørt og læst en del
om, at der ville komme nedskæringer
på mange områder, fordi kommunen
manglede penge. Alligevel føles det
stærkt ubehageligt, når det rammer et
foretagende, som man har haft stor
tilknytning til i flere år.
I Daghjemmet kunne demente borgere – efter lægehenvisning – tilbringe
nogle timer et par gange om ugen.
Der blev taget hånd om dem, og deres
særlige behov blev tilgodeset på allerbedste måde.
De medarbejdere, der var ansat, havde speciel uddannelse i demenstilstande og var således fagligt kompetente til at varetage de store opgaver. Personalet var desuden velmenende, tålmodige og kærlige mennesker, og det gjorde hjemmet til et særligt godt sted at være. De pårørende
fik et velfortjent frirum, når de vidste,
at deres nærmeste var i gode hænder.
De demente medborgere følte sig
trygge! De blev transporteret hen og
hjem i kommunale biler, de blev beskæftiget på forskellig vis: lavede

mad (ikke mindst dejlige kager), gik
små ture (f.eks. på indkøb i Dagli’Brugsen lige overfor), de puslede lidt
i haven, hørte musik og fortællinger,
sang og hyggede med hinanden.
En lille fest eller udflugt kunne det
også blive til. Det var alt sammen
efter hver enkelts lyst og evne og under kyndig omsorg. Den gamle villa
med have udenom var det ideelle sted
til alle disse aktiviteter.
Derfor var der også gråd og græmmelse, da det blev klart, at det hele nu
er slut. Vi er en lille flok “Venner af
Huset”, der gennem årene har prøvet
at give vores fulde støtte til alle gode
initiativer på Daghjemmet.
Vi kan desværre ikke ændre vedtagne
kommunale afgørelser, men vi synes,
det er vigtigt, at Daghjemmet i Jungshoved by får det smukkeste eftermæle! De mange, der kendte hjemmet,
vil med et hjertesuk tænke sætningen:
DET VAR SÅDAN ET DEJLIGT
STED!!!
På vegne af
“Venner af Huset”
Bente Wermuth
Jungshovedvej 94
4720 Præstø
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bejde med demens. Det har været
rigtig positivt med den udviste interesse.
Med dette brev sender vi også vores
hjerteligste tak til vores ”Venner af
Huset”, som har
stået last – og nu
også brast – med os
i alt, hvad vi kunne
ønske os. Vi takker
meget for det flotte
eftermæle, som
Bente Wermuth har
indsendt til dagspressen på vegne af
”Venner af Huset”,
da lukningen af
Daghjemmet
i
Jungshoved by blev
kendt.
Sørgeligt er det, at Daghjemmet i
Jungshoved by ikke mere skal være
en del af dette lokalsamfund. At der
er blevet grædt en lille tåre både hos
daghjemsgæster og personale, er sikkert forståeligt for de fleste.
Tak for de gode år i Jungshoved

Hermed en tak fra Susanne og
Anni, Daghjemmet i Jungshoved by

Hold da helt op…

Ja, det var den første tanke, der kom
til os, da Gert Christensen ankom
med sin flotte indsamling fra Jungshoveds borgere til os. Det varmer
utroligt meget at vide, at så mange har
tænkt på os. Vi takker hjerteligst for
den fine gave.
Vi har jo haft ”verdens” bedste arbejdsplads de sidste 13 år, og så kunne den ikke være placeret et bedre
sted. Vi har altid følt os velkomne her
på Jungshoved. Altid blevet mødt
med en venlig bemærkning og et
smil, når vi handlede i Brugsen eller
andre steder, hvor vi end færdes.
Mange har så flot støttet op om os og
vores lille institution. Vi er ofte blevet
mødt med spørgsmål vedr. vores ar58

Lynggård Biogas – lidt
historie

de så mange ressourcer på det, at han
gik fallit.
I Præstø Kommunes sidste varmeplan
fra 1980 blev der beskrevet et ønske
om, at de fire store husdyrproducenter
på Jungshoved, og her var der dengang tale om kostalden i Ambæk,
Nygårds Hønseri og svinebesætningerne på Jungshovedgård og Lynggård, skulle opføre et fælles biogasanlæg. På daværende tidspunkt mente
jeg ikke, at biogasteknologien var
udviklet tilstrækkeligt til, at jeg turde
binde an med et sådant anlæg.
I begyndelsen af 1990’erne fik jeg i
forbindelse med et ønske om en udvidelse af min svinebesætning udarbejdet et biogasprojekt i samarbejde med
Grønt Center på Lolland. På det tidspunkt var stalden i Ambæk nedlagt,
så projektet omfattede dermed kun de
resterende tre besætninger. Præstø
Kommune tog godt imod projektet,
men med modstand i lokalbefolkningen kunne det ikke politisk gennemføres.
Sidst i 1990erne ansøgte jeg igen om
tilladelse til at opføre et biogasanlæg.
Denne gang et langt mindre anlæg,
der udelukkende involverede mine
egne staldanlæg. Efter en lang og
besværlig godkendelsesprocedure fik
vi endelig tilladelsen i år 2000 og
kunne opføre anlægget, der blev taget
i brug i sommeren 2001. Det viste sig
hurtigt, at teknologien absolut ikke
var så langt i udviklingen, som jeg
havde forventet og troet, så der skulle

Til tider bliver jeg spurgt, hvorfor jeg
interesserer mig for biogas. Det kan
jeg ikke umiddelbart svare på, men
det er en interesse, der er begyndt
længe før snak om miljø, CO2reduktion og grøn energi blev sat på
dagsordenen.
Midt i 1970’erne var der nogle fremsynede folk i regeringen, der ønskede
at udvikle biogasenergi, ligesom man
senere begyndte med vindenergi. Der
blev nedsat et udvalg med bl.a. folk
fra ingeniørfirmaet Carl Bro A/S.
Navnet var ”STUB”. Jeg husker ikke
længere, hvad bogstaverne stod for,
men der skulle bygges tre forsøgsanlæg med statsligt tilskud. Jeg var en af
de otte, der søgte, men – viste det sig
senere – var heldigvis ikke en af de
”heldige”, der fik et forsøgsanlæg.
Her på Sjælland blev der bygget et
anlæg på Assendrup Gods. Det blev
udelukkende tilført kvæggylle og
kom i rimelig grad til at fungere i en
hel del år. Herefter har det ligget stille
i en periode, men er nu atter i drift
efter en renovering. På Gråsten Landbrugsskole blev der bygget et anlæg,
der blev tilført både kvæg- og svinegylle. Det kom aldrig til at fungere og
blev lukket efter ca. tre år under megen protest fra de tilskudsgivende
myndigheder. I landsbyen Skals nord
for Viborg blev der bygget et biogasanlæg hos en svineproducent. Det
kom aldrig til at fungere, og han ofre59

hen ad vejen ændres og bygges meget
om på anlægget for at få det til at fungere tilfredsstillende. Herudover havde jeg i min ansøgning lavet en meget
beklagelig fejl, idet jeg havde ansøgt
om at tilføre en mindre mængde gylle
til biogasanlægget, end der bliver
produceret i mine stalde. Jeg ansøgte
derfor 19. marts 2004 om tilladelse til
at køre al min gylle gennem anlægget.
Denne ansøgning havde jeg håbet på
ville blive færdigbehandlet i det nuværende miljøudvalg, hvor den har
været på dagsordenen på de sidste tre
møder og indstillet til vedtagelse af
administrationen. I stedet har man i
udvalget besluttet, at man udsætter

behandlingen på ubestemt tid! Og så
må jeg jo fortsætte med at køre en
ikke uvæsentlig del af min gylle
udenom biogasanlægget! At jeg efterhånden er noget frustreret og utålmodig, kan jeg ikke skjule.
Det er med stor glæde, at jeg har noteret mig, at to af mine nærmeste naboer på et par dage kunne indsamle
over 100 underskrifter blandt de nærmestboende med en opbakning til
vores virksomhed.
STOR tak til Rikke og Ulla og alle
jer, der har bakket op omkring os
både i skrift, tale og med en underskrift. Det sætter vi stor pris på!

Tanker om biogas og landbrug

generede af landbrug, grise, gylle og
biogas på Nygård – Lynggård.
Det blev til 109 underskrifter, som
godt kunne være blevet til flere, men
vi kom lidt i tidsnød med det næste
udvalgsmøde og valgte at stoppe her
og sende listen til Teknisk Forvaltning, Vordingborg Kommune. Samtidig rundsendtes e-mails til udvalgets
medlemmer.
Nu er uvidenhed gerne roden til mange misforståelser. Så her er lidt fakta
omkring Lynggården m.v. Hele menagen ejes af familien Andersen, biogasanlægget ejer Peder Andersen.
Lastbilen, der kører biomasse
(godkendt til at spredes direkte ud på
jorden) fra Dalmose Papirfabrik,
Næstved til biogasanlægget, er hjem-

Peder Andersen

… som ved det årlige loppemarked i
Jungshoved forsamlingshus kom til
udtryk, fandt genklang hos flere og
endelig kom til handling omkring det
lokale traktortræk i form af en underskriftsindsamling som lød:
Miljøgodkendelse af Lynggård Biogas (Anti-klage)
Efter 5½ års afventning af en godkendelse er vi en flok, der synes, at nok
må være nok.
Derfor vil vi med vores underskrifter
hermed tilkendegive, at vi bakker op
om Peder Andersen 100%.
De fleste af os er nærmeste naboer og
føler os overhovedet på ingen måde
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mehørende på Lynggården. Peder
Andersen har lavet en aftale med Dalmose Papirfabrik om, at han aftager al
deres biomasse.1-2 gange om ugen
bringer bilen biomasse til Lynggården, alle de andre gange, I ser lastbilen, er den tom, fordi den har hentet
og bragt biomasse fra Næstved til
Nysted, hvor der ligger et fællesejet
biogasanlæg, der leverer varme til det
lokale fjernvarmeanlæg. (Nysted har
åbenbart ingen problemer med biogas, biomasse og kørsel).
Alle planer om at udvide og nybygge
stalde er skrinlagt
… så bare rolig, vi får ikke flere grissebasser. Revurdering af miljøgodkendelse af både Lynggård og Nygård er foretaget og godkendt. Det
samme gælder for biogasanlægget, så
nu venter vi bare på, at Teknisk Udvalg tager sig sammen og lader Peder

Andersen afgasse resten af sin gylle.
Gylle er et gødningsprodukt, som
markernes afgrøder skal have for at
kunne vokse. Afgasset gylle er bedre,
da det ikke udleder så meget CO2.
Og så skal vi jo ikke glemme, at biogassen opvarmer 11 huse og alle staldene og leverer ren strøm til nettet.
For år tilbage indførte vi fuglegødning fra Sydamerika til samme formål.
For 35 år siden, da jeg kom til halvøen, var der 3 lokale vognmænd, der
levede af at køre roer og andre landbrugsprodukter. Nygård var en hønsefarm, der blev kørt foder, æg og slagtehøns. Naboen pløjede om natten, og
der var sågar en bonde, der spærrede
Jungshovedvej af 2 gange daglig for
at køerne kunne komme på græs.
Gylle, gylle.
Rika

Kære jer, der bakker Peder
Andersen 100% op

ning af gylle er en mægtig god idé,
men et ”anlæg til bortskaffelse af affald” hører ikke hjemme i det åbne
land.
Jeg ved, at mange er generet af støj
og lugt, men den største fare ligger i
alle de affaldskemikalier, der kommes i biogasanlægget og efterfølgende spredes ud på vores jord. Jeg mener, at det er vigtigt at få undersøgt,
hvad alle disse stoffer gør ved vores
miljø, inden der gives tilladelse til at
sprede det ud på jorden.

Jeg er helt enig med jer i, at Vordingborg kommunes sagsbehandlingstid
er alt for lang. Det ville jeg også skrive under på. Jeg kunne også skrive
under på, at jeg ikke bliver generet af
landbrug, grise, gylle og biogas i det
daglige, men for mig er det slet ikke
af egoistiske grunde, at jeg kæmper
for at få svineindustrien miljøvurderet
på Jungshoved. Det handler udelukkende om vores fælles jord, hav, luft
og grundvand – og vores børn, børnebørn osv. Et biogasanlæg til afgas-

Hilsen Ilse Hein
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JIF’s historie 1950-1953

1950 – JIF v. Frederiksminde. Billedet er udlånt af Mona Nielsen, Jungshoved

Bestyrelsesmøde 16.1.50 i sognerådslokalet. Den 29.1.50 opføres ”Kan
man undvære sin kone”.
Generalforsamling 25.1.50 i Jungshoved Forsamlingshus. Olaf Jensen ønskede ikke genvalg, han blev i stedet
valgt til revisor. Ny formand blev
Knud Nielsen, Stenstrup. Forslag om
fodboldtræner Tage Rejerskov skulle
træne til en pris af 20 kr. pr. gang,
men det blev ikke vedtaget.
Bestyrelsesmøde 4.5.50 i forsamlingshuset. Ernst Olsen er gået ud af
bestyrelsen på grund af uvenskab

med kammeraterne på fodboldbanen
– men uden grund. Esther Petersen er
kommet ind i bestyrelsen i stedet.
30.4.50 afholdtes en stor revy i Jungshoved Forsamlingshus, der var samlet
ca. 150 mennesker. Der blev opført
nogle sketch og lokal revy, skrevet af
Aksel Jacobsen, Overvindinge. Efter
revyen var der bal til Henry Nielsens
Orkester, det gav 5,00 kr. i underskud.
Bestyrelsesmøde 30.1.51 hos Svend
Jensen, Forsamlingshuset. Der blev
udtalt mindeord for en af gymnastik62

foreningens store mænd, gdr. Ole
Larsen, Fjællebrogård, han var med i
den første bestyrelse i 1913 og var en
meget ivrig idrætsmand. Ole Larsen
bliver begravet den 31.1.51, hvortil
foreningen sender en krans.
Det er meningen at få en film herned
om danske fodboldstjerner i Italien.
Endvidere var det meningen at få

Petersen 12, Knud Jensen 9. Sup. 1.
Lillian Larsen 5, 3. H. Chr. Hansen 8,
2. Rich. Petersen 8.
Bestyrelsesmøde 30.1.52 i forsamlingshuset. Formand Tage Bremsø
bød bestyrelsen velkommen og udtalte: ”Jeg er klar over, at gymnastikforeningens arbejde hovedsageligt ligger
på fodbold, og da jeg ingen interesse

1950 JIF-Leder: Andreas fra Bøged. Billedet er udlånt af Mona Nielsen, Jungshoved

Næstveds 1ste divisionshold, contra
Køges 1ste divisionshold herned, hvis
såfremt ifald det kan lade sig gøre.
Generalforsamling 29.1.52 i Bygningen. Der var mødt 25 ca. Regnskabet
balancerede med 3.462,55 kr. og sluttede med en kassebeholdning på
195,24 kr. Valg: Formand Tage
Bremsø, Stavreby, til bestyrelse Margit Hansen 9 stemmer, Poul Anker

har af fodbold, kommer jeg før eller
senere til at trække mig tilbage”. Ja,
hvor utrolig det end lyder, det er næsten som et eventyr, efter 2 timers
forhandling, trak Tage Bremsø sig
tilbage. Poul Anker Petersen blev så
formand, og Rich. Petersen, Stavreby
kom ind i stedet.
Bestyrelsesmøde 26.3.52 i forsamlingshuset. Skibinge Gymnastikfor63

1951/52. JIF. Leder Andreas fra Bøged. Billedet er udlånt af Richard Petersen, Stenstrup

ring for 15 kr. Frede Hansen ”Skandinavia” skulle have 50 kr.
Så oprandt endelig Fastelavns søndag
(15.2.53) med strålende solskin. Det
havde været snestorm i den forløbne
uge, så vi var meget betænkelige,
men da alle veje var skovlet op lørdag
eftermiddag, besluttede vi, at det
skulle gennemføres pr. kaner. Der var
tre kaner og en 10-12 ryttere. Kanerne
blev kørt af: Jacob Andersen
”Skovly”, Hans Hansen ”Nybo” og
Peter Nielsen, Hovmarken. Der var så
mange, som der overhovedet kunne
være. Man så skorstensfejere, klovner, cowboys, fine damer, soldater
m.m. imellem hverandre, og en politibetjent var der også til at holde lidt
orden og justits. Vi startede fra skolen
og kørte så til Stenstrup og Smidstrup, over Hovmarken til Jungsho-

ening har spillet dilettant d. 9.3.52,
men det gik ad h…… til, altså økonomisk. Gymnastikforeningen har søgt
Tipstjenesten om midler, nu er det
bare, om der er 12 rigtige. Amtsgymnastikopvisningen var 25.3.52, der
var 42 småpiger, det var alt. Fru Margit Hansen var leder.
Bestyrelsesmøde 14.1.53. Det blev
bestemt at holde fastelavnsridning
med fællesspisning og ballondans i
forsamlingshuset, søndag den 15.2.
Bestyrelsesmøde 7.2.53 hos formanden Emil Hansen, Kirken. Det vedtages at starte fastelavnsridningen fra
skolen kl. 12. Vi måtte ellers ikke før
kl. 1, da der er kommet en ny lov,
men efter en del overvejelse fik vi
tilladelse. Desuden skulle vi have en
kaskoforsikring på hestene. Den fik vi
gennem Mejeriernes Ulykkesforsik64

vedgården og Stavreby, videre udover
Bøget og over Lyngen til Åge Nielsen. Derfra til Jungshoved igen, videre ud til Tågeholt og Bønsvig og til
”Marienlund” og Skovfogedstedet. Vi
fortsatte til Fuglsang over Kohaven til
Roneklint og derfra til Ambæk og
over Stenstrup hjem. Det var en lang
rute, og vi var vist inde alle steder,
men klokken var kun halv-7, da vi
nåede skolen igen. Det havde været
en indbringende dag, folk tog godt
imod os overalt, nogle steder blev vi
beværtet, og da vi gjorde regnskabet
op, viste det sig, at vi havde fået
977,60 kr. Det var et fint resultat og
meget mere, end vi havde ventet. Der
var udstedt 2 præmier til de bedste
ryttere. Det blev Keld Hansen, Tågeholt og Gunner Hansen, Stavreby. Vi
havde så fællesspisning med efterfølgende bal. Der var fuldt hus. Ballondansen blev vundet af Holger Niel-

sen, Kohaven og Bente Duelund,
Mejeriet. Det skal lige nævnes, at
Bente Duelund og Knud Nielsen,
Stranden havde spillet hele eftermiddagen, hvilket gjorde sit til at øge
stemningen.
Bestyrelsesmøde 15.5.53 hos formanden Emil Hansen, Kirken. Hans Hansen fraværende grundet kaffevisit. Da
vores kasserer Richard Petersen er
rejst til Næstved, er Gert Hansen blevet hans afløser. 1ste suppleant Hans
Christiansen, Smidstrup Hovgård er
indtrådt i bestyrelsen. Holger Andersen har lovet at slå banen hele sommeren for en pris af 125 kr. Det blev
vedtaget at holde bal i forsamlingshuset lørdag den 30. med eventuel underholdning ind imellem. Billetprisen
til ballet bliver 5 kr. for et ægtepar og
3 kr. for ugifte. Vi drøftede endvidere
at holde udflugt, hvis der bliver interesserede, og at holde Sct. Hansfest
på stadionet. Først
en fodboldkamp
med et fremmed
hold, dernæst en
oldboys
kamp
mellem sognets
beboere, eventuelt
håndværkere og
bønder.
Bestyrelsesmøde
4.6.53 hos Margit
Hansen. Rutebilejer Aksel Frederiksen, Bøget, har
JIF. Håndboldpiger. Først i 50'erne. Billedet er udlånt af Richard Peter- været så elskværsen, Stenstrup
dig at tilbyde at
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køre en tur for bestyrelsen og boldudvalget. Vi talte om lørdag den 5. juli.
Bestyrelsesmøde 23.7.53 hos Emil
Hansen, Kirken. Sportsugen forløb
godt. Om søndagen var der håndboldkampe mellem Hjælm, Rødvig, Skibbinge og Jungshoved herrer og damer. Det blev Rødvig, der vandt begge pladser. Der var fodboldkamp
mellem Rødvig og Jungshoveds Bhold og mellem Ørslev oldboys og
Jungshoved oldboys. Eftermiddagen
sluttede med en kamp mellem et udvalgt og forstærket Jungshoved-hold
mod ”Næstved Tidende”, som vandt
en fint spillet kamp med 11-6. Aftenen sluttede med fællesspisning og et
vellykket bal i ”Hytten”.
Bestyrelsesmøde 6.11.53 hos Hans
Christiansen, Smidstrup Hovgård. Vi
besluttede at holde flæskespil i
”Hytten” lørdag 24.11. kl. 19. Henry
Nielsens Orkester, 2 mand. Vi køber
10 flæskestege á 15 kr. og som ekstranummer 2 store stege. Billetpris 3
kr. Kort iberegnet. Ekstranummer 1
kr. Vi har drøftet muligheden af at
holde enten en revy eller evt. dilettant
til jubilæet, vi har tænkt at lærer Hansen skal hjælpe os og holder møde
sammen med ham næste torsdag.
40 år. Jungshoved Gymnastikforening fejrede sit 40-års jubilæum,
lørdag den 5. december 1953 i forsamlingshuset. Der var smukt pyntet i
den store sal og på bordene. Først var
der fælles kaffebord, hvortil sognerådet, æresmedlemmer og PAG´s for-

mand var indbudt, men der var så
mange af sognets beboere, både unge
og ældre, at der ikke var plads til alle
ved bordene. Formanden, Emil Hansen, bød velkommen og fortalte derefter i korte træk foreningens historie
i de forløbne år, det var jo ikke altid,
at det var gået lige godt. Han takkede
alle, der var mødt, for velvilje overfor
JGF og især for vores fine idrætsplads. Derefter gav han ordet til
PAG´s formand, Jens Aage Larsen,
Ebbeskov, som holdt festtalen og
udbragte et kraftigt leve for JGF. Der
blev holdt en del andre taler af gamle
formænd o.a. Derefter gik vi til den
mere fornøjelige del af festen.
”Lørdagsmik”, havde vi kaldt det.
Der var mange sjove ting mellem
hinanden, såsom sang (der var dejligt
spillet) sketch, gymnastik (baglæns),
samba med en dukke, fodboldkamp
og opstilling, og vi havde en glimrende konferencier i lærer Hansen. Folk
morede sig godt, og det var jo hovedsagen. Aftenen sluttede med et meget
velbesøgt og livligt bal til Henry Nielsens 3-mands orkester, det varede til
kl. 3.
Bestyrelsen i jubilæumsåret 1953 var:
Formand Emil Hansen, Gert Hansen,
Ellen Nielsen, Hans K. Christiansen,
Kai Hansen, Hans Hansen og Margit
Hansen.
Erland Larsen

66

Dagli’Brugsen Jungshoved
Så blev det atter december måned i
Jungshoved, og julen – og julehandlen – står således for døren.
November blev en måned, hvor vi
blev hårdt prøvet grundet indbrud.
Heldigvis slap de ikke af sted med
noget, men det betød nogle dage med
oprydning og reparationer af vores
frontparti. Vi håber selvfølgelig, at
dette var en éngangs-hændelse.
Oktober måned blev den måned, hvor
vi med stor stolthed var så ”heldige”
at løbe af sted med prisen ”Salgsklar
butik 2009”. Det, der indgår i Coops
vurdering af butikken, er alt hvad der
har med en butik at gøre, lige fra ryddelighed og renlighed og over i tilbud, personale m.m. Altså en bred,
dybdegående vurdering af butikken

som helhed. Det er selvfølgelig en
stor tilfredsstillelse, når den indsats,
vi lægger for dagen, giver bonus.
Da jeg d. 23.11. fratrådte min stilling
i Jungshoved til fordel for et uddelerjob i Nyråd, Vordingborg, ønsker jeg
at sige en stor tak for ca. 2 rigtig gode
år i Jungshoved. Det er med meget
stor vemod, jeg siger farvel til Jungshoved og dermed alle jer gode kunder. Jeg har været umådelig glad for
at være i Jungshoved og håber, I fortsat vil bakke op omkring vores lokalbrugs. Jeg vil også takke jer for den
store imødekommenhed, jeg føler jeg
har mødt hos jer.
Med venlig hilsen og på Gensyn.
Uddeler Magnus G. Rasmussen
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JUNGSHOVEDKALENDER
Tirsdag

15. dec.

De ni læsninger i Allerslev Kirke kl. 19.00

Søndag

27. dec.

Juletræsfest i Forsamlingshuset kl. 17-20

Torsdag

14. jan.

Spiseklub på Jungshoved Skole kl. 17-19

Mandag

18. jan.

Borgermøde på Jungshoved Skole

Tirsdag

26. jan.

”8 måneder i kz-lejr”, kl. 19.30 i Rejsestalden

Torsdag

28. jan.

Kulturaften på Jungshoved Skole kl. 19.00

Søndag

31. jan.

Svømmestævne på Bosai

Tirsdag

9. feb.

”Omkring et Dukkehjem” kl. 19.30 i Allerslev Præstegård

Torsdag

11. feb.

Spiseklub på Jungshoved Skole kl. 17-19

Søndag

14. feb.

JIF’s Fastelavnsfest på Jungshoved Skole kl. 13.00

Fredag

19. feb.

Generalforsamling i Strandjagtsforeningen kl. 19.00

Onsdag

24. feb.

Generalforsamling i JIF, kl. 19.30

Fredag

14. mar.

Generalforsamling i Amatørfiskerforeningen, kl. 18.00

Torsdag

18. mar.

Spiseklub på Jungshoved Skole kl. 17-19

Torsdag

25. mar.

Borgermøde på Jungshoved Skole

GUDSTJENESTER
Søndag

20. dec.

Jungshoved:

10.30

Allerslev:

Ingen

Torsdag

24. dec

Jungshoved:

16.00

Allerslev:

14.30

Fredag
Lørdag
Søndag
Fredag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

25. dec.
26. dec.
27. dec.
1. jan.
3. jan.
10. jan.
17. jan.
24. jan.
31. jan.
7. feb.
14. feb.
21. feb.
28. feb.

Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:

10.00

Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:

11.30
9.00 JB
Ingen
10.00
9.00
10.30
9.00
10.30
Ingen
10.30
9.00 JB
Ingen
10.30

Ingen
10.30
11.30

10.30
9.00
10.30
Ingen
9.00 JB
9.00
Ingen
10.30
9.00
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