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Kære læsere 
”Byger, som går og kommer – det er 

den danske sommer”… 

Med sommerens sol og varme, og en 

meget større mængde regn end nor-

malt, er vi nu på vej ind i efteråret. 

Sommerens regn og varme gav plan-

terne i haverne og på markerne så 

megen grokraft, at flere af dem var 

helt ved at miste pusten allerede i 

slutningen af juli måned, og allerede 

d. 19. juli kunne man se den første 

kornmark på Jungshoved blive høstet 

mellem Stenstrup og Ambæk. 

Siden Dagli´Brugsen i Jungshoved luk-

kede ned i januar måned, har der heldig-

vis også været grokraft rundt omkring 

på Jungshoved. Westergaard Landhan-

del på Jungshovedvej er kommet godt i 

gang, nu også med udlevering af medi-

cin fra Præstø Apotek, Skippergården i 

Roneklint har åbnet sig op med natur-

camping og cafe, ”Frejas sal” i Stavreby 

Præstegård er kommet i gang med ud-

lejning til fester o. a. arrangementer, 

butikken Alak-Alak er vendt hjem til 

Bønsvig fra Vordingborg, Galleri Jopie 

har set dagens lys i Stavreby, Jungsho-

ved Skole har, med frivillig arbejds-

kraft, fået indrettet en tidligere læ-

rerbolig til udlejning, i Stavreby har 

byen holdt loppemarked, Hvidovre Cy-

kelklub har afviklet et vellykket cykel-

løb på Jungshoved, og Hjerteforeningen 

har doneret en hjertestarter til Jungsho-

ved Skole. 

Sommeren har heldigvis også budt på 

de faste traditioner med sankthansbål 

ved kirken, forsamlingshusets årlige 

loppemarked, fugleskydning i Stavre-

by, sommerstævne i JIF, lejrskoler på 

Jungshoved Skole og sikkert meget 

mere. Godt, at Jungshoved ikke er 

gemt og glemt. 

Dette blad indeholder traditionen tro 

en lang række tilbud om aktiviteter og 

samvær i den kommende vinter i kir-

ken, skolen, forsamlingshuset og i de 

mange foreninger. Vi håber, vi ses! 

Redaktionen 

KONTAKT: 
Jungshoved Lokalråd Gerda Silke Holm  21 80 92 05  

Jungshoved Menighedsråd Bente Wermuth 55 99 90 06 

Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen 55 99 92 56 

Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth 55 99 94 02 

Jungshoved Idrætsforening Kim Weinreich 20 16 85 02 

Strandjagtforeningen Per Sellebjerg 55 99 04 05  

Pensionistforeningen Karen Carlsson 55 99 82 80 

Amatørfiskerforeningen Gert  Jensen 55 99 80 24  

Forsamlingshuset Morten Andersen  55 99 90 56 

Westergaard Landhandel Jungshovedvej 82 28 86 92 02 

JIF’s hjemmeside www.jungshoved-if.dk 

Sognets hjemmeside www.jungshovedkirke.dk 

Lokalrådets hjemmeside www.jungshoved.net E-mail: sys_keller@mail.dk 

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Morten Larsen fortæller, at forsam-

lingshusets loppemarked var så velbe-

søgt i år, at man på et tidspunkt kunne 

tælle 197 biler på P-pladsen på Mor-

ten Bjerres mark. 

*** 

Det er altid dejligt at blive ringet op af 

læsere, der har noget, de vil dele med 

andre læsere. Da Agathe Molter rin-

gede og fortalte om sine flotte daglil-

jer, var det om at gribe fotografiappa-

ratet. 

*** 

Som vi fortalte i sidste nummer, har 

Jungshoved Pensionistforening påta-

get sig opgaven med at dele bladet ud 

på hele Jungshoved. Det er vi meget 

glade for. De har meldt tilbage, at 

sidste omdeling forløb godt, og at de 

fortsat har mod på at hjælpe med om-

delingen. Det sparer os for en udgift 

på 6.000 kr. om året. 

*** 

Når man kikker op på den blå himmel 

over Jungshoved og ser de mange 

slipstrømme fra fly, kan man ikke 

lade være med at tænke på, hvor de 

kommer fra, og hvor de er på vej hen. 

*** 

Efter at Brugsen er lukket, har vi 

manglet et sted, hvor man kunne få 

bladet i Jungshoved By. Det er nu løst 

ved, at vi har fået sat en bladkasse op 

på væggen på Jungshoved Skole. På 

samme væg har Jungshoved Lokalråd 

fået opsat oversigtskortet over Jungs-

hoved og to fine skabe til opslag og 

meddelelser. Bladet JUNGSHOVED 

kan desuden hentes i Westergaard 
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Landhandel, Jungshoved Kirke og på 

Præstø Bibliotek.  

*** 

Da Coop Danmark lukkede Brugsen, 

var mange spændte på, hvad de så 

ville bruge bygningen til. Lige nu ser 

det ud til, at de helt har glemt den, og 

at bygningen er ved at springe i skov. 

Kønt er det ikke! 

*** 

Lokalrådets hjemmeside har haft et 

nedbrud. Flere henvendelser fortalte, 

at mange også læser bladet på hjem-

mesiden. Det er vi glade for. Hjem-

mesiden skulle nu være oppe igen. 

*** 

Vi har tidligere fortalt, at Jungshoved 

det sidste år desværre har været præ-

get af mange tyverier. Måske har det 

fået mit avisbud, som kommer tidligt 

om morgenen i sit lyseblå folke-

vognsrugbrød, til at sætte et skilt på 

bilen med, NO FEAR (intet at frygte). 

*** 

Ved Strandjagtforeningens årlige fug-

leskydning blev Andreas Wermuth, 

Stenstrup, årets fuglekonge. 

*** 

Læsserampen på Jungshovedvej ved 

Stenstrup har efterhånden båret man-

ge budskaber. Denne gang  er bud-

skabet “ Spis fisk”. 

*** 

Denne sommer har været usædvanlig 

regnfuld. På http://www.dr.dk/Tema/

vandetstiger/index.htm kan man på et 

kort se, hvad en stigning af havets 

overflade vil betyde. Stiger havets 

overflade blot 1 meter, vil det betyde, 

at ca. 1/4 af Jungshoved kommer til at 

stå under vand, og at Stavreby bliver 

til en ø. Så galt går det nu nok ikke i 

vores tid. 

Knud Jacobsen, Stenstrup  
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Som mor til to små børn er gode råd 

dyre, når man ønsker at foretage sig 

noget, der ikke er relateret til bleskift, 

tøjvask og støvsugning. En fritids-

aktivitet, en fast dag om ugen er 

nærmest umulig – og det 

kræver også kørsel til/fra en 

større by – det vil sige et stør-

re logistikarbejde, som jeg slet 

ikke har tid eller tålmodighed til. 

Jungshoved indbyder i den 

grad til udeliv, og jeg føler mig 

som mange andre privilegeret 

over at have fundet dette 

stykke guld af Danmark, 

hvor skov og vand er lige uden for 

døren. Det bør nydes – og jeg kan 

som mange andre herude slet ikke 

lade være med at tilbringe al den tid 

jeg kan udendørs. 

Da jeg i 2009 konkluderede, at løb 

var den sport, der var bedst forenelig 

med familieliv med små børn, meldte 

jeg mig til ½ maraton, som skulle 

afvikles 10 måneder efter. Lige vovet 

nok, men så var der en motivations-

faktor og et mål, som jeg med stædig-

hed og vilje kunne stræbe mod. 

Min første løbetur på 3 km glemmer 

jeg aldrig! Jeg var sikker på, at jeg 

skulle falde om af udmattelse og de-

hydrering. Skoven opdagede jeg slet 

ikke, at jeg kom igennem, og turen 

hjem ad Dyremarken foregik i for-

overbøjet, nærmest kravlende løbestil 

med en vejrtrækning, der bedst kan 

sammenlignes med en væddeløbs-

hests efter et galopløb. Det kunne da 

ikke passe, at jeg på de år uden 

motion – pga. børnefødsler 

m.m. – var blevet SÅ tung bagi? 

Men desværre jo … 

Med forsigtig træning blev 

formen så gradvist bedre, og jeg 

løb da også alle 21,1 km, da jeg 

i juni 2010 trampede over Ø-

resundsbroen sammen 

med ca. 30.000 andre lø-

bere. Jeg var hooked! 

Siden er det blevet til 

flere løb rundt omkring, men de fleste 

kilomenter er lagt her på Jungshoved.  

Jeg har været at finde i løbesko over-

alt på Jungshoved, og flere af jer har 

sikkert set eller hilst på mig. Tror ef-

terhånden ikke, der er et sted på halv-

øen, jeg ikke har betrådt i mine løbe-

sko. Store Hestehave Skov er løbet 

tynd, på kryds og tværs. Mit fodaftryk 

er sat på samtlige veje fra ende til 

anden, og jeg finder hele tiden nye og 

spændende ruter – det er da fanta-

stisk! De mange ruter og smutveje 

fodrer min krop med ny energi!  

Jeg løber både sommer og vinter, og 

suger årstidernes dufte til mig, når jeg 

lunter af sted. Nogle har måske mødt 

mig en tidlig morgen, når tågen end-

nu ikke er lettet fra markerne. Andre 

har måske mødt mig en sommeraften, 

“Ud vil jeg! Ud!” (8) 
Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne natur: 

Løb for livet! 
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i solnedgangens smukke lys. Til de, 

som har mødt mig en varm sommer-

dag, må jeg beklage det svedige og 

prustende syn, der har mødt dem. 

Nogle få har måske mødt mig en 

mørk vinteraften, når jeg kommer 

susende i mit selvlysende refleksud-

styr og tilhørende pandelampe. En 

frostklar aften med tusind stjerner, 

der følger én rundt på aftenens tur, 

kan ikke beskrives med ord. 

Som for mange andre herude på 

Jungshoved har denne vinter budt på 

mange udfordringer. For en løber har 

den bl.a. budt på MEGET kolde og 

våde tæer, når jeg i nattens mulm og 

mørke er løbet direkte ud i en af de 

mange oversvømmelser. Når man 

står midt i iskoldt vand til knæene 

med følelsesløse fødder og svuppen-

de løbesko, er der ikke andet for end 

at løbe LIDT hurtigere hjem. Vinte-

ren har dog ikke kun været våd og 

kold. En løbetur i et helt snedækket 

landskab i høj solskin ad Bøged 

Strandvej og ud forbi Jungshoved 

Kirke MÅ opleves. Min nabo og jeg 

er flere gange kommet hjem med is i 

øjenvipper og næsehår – til alles store 

morskab. 

En af mine favoritture i foråret er 

turen igennem ”Rhododendronsko-

ven”, når blomsterne springer ud. Er 

sikker på, at mange har kørt denne tur 

i bil – kun for at se og nyde synet af 

de smukke blomster. Jeg foretrækker 

dog turen i løbesko, da jeg udover de 

smukke blomster også mødes af nys-

gerrige egern, der opmærksomt føl-

ger mig, indtil jeg er væk igen. Et 

rådyr eller to står ofte på afstand og 

er på vagt.  

Jeg kan have dage, hvor turen skal 

være med et minimum af mekanisk 

støj. Her er en tur igennem skoven i 

dyb stilhed, hvor det eneste der kan 

høres er en mus i skovbunden, en 

fugl i et træ eller en snog, der hurtigt 

forsvinder mellem bladene, en ener-

gikilde til fornyet overskud. Over-

skud som er velkomment for at klare 

endnu en travl dag med børn, ulve-

time, manglende nattesøvn og en 

stresset arbejdsdag. Ligeledes kan jeg 

have dage, hvor der skal fuld fart 

over feltet med høj musik i ørerne. 

Det er friheden ved at løbe. Man be-

stemmer selv. 

Jeg kan kun på det varmeste anbefale 

andre at komme ud og nyde Jungsho-

ved fra et par løbesko. Det er en ab-

solut fantastisk måde at nyde naturen 

på. Og hvorfor ikke nyde det, når vi 

er så heldige at have det hele lige ude 

foran døren. Tempoet bestemmer 

man selv, og vores lille halvø byder 

på en ny rute for hver en ugedag, så 

det aldrig bliver kedeligt og ensfor-

migt. Distancen kan være alt fra 2 til 

19 km.  

Mit personlig mål er maraton i 2012, 

så jeg vil helt sikkert fortsat være at 

møde på de små veje. Måske ses vi 

derude? Der er altid plads til endnu 

en løbemakker, så kom ud af busken, 

og vær med – løb for livet! 

Trine Knudsen, Marienlund 
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Planter på Jungshoved (12) 
Hyld 

… nei, hvor det blomstrede og 

duftede! og midt i Træet sad en 

gammel, venlig Kone med en 

underlig Kjole paa, den var 

ganske grøn, ligesom Hylde-

træets Blade og besat med sto-

re hvide Hyldeblomster, man 

kunde ikke strax see, om det 

var Tøi eller levende Grønt og 

Blomster. 

”Hvad hedder den Kone?” 

spurgte den lille Dreng. 

”Ja, disse Romere og Græke-

re”, sagde den gamle Mand, 

”De kaldte hende en Dryade, 

men det forstaae vi ikke; ude i 

Nyboder havde de et bedre 

Navn til hende, der kaldes hun: 

Hyldemoer” … 

"(fra H. C. Andersens eventyr, 

Hyldemor, 1850) 

Hyld, Sambucus nigra, er en op til 8 

m høj busk. Stammen kan blive op til 

½ m tyk. Hyld er almindelig i hele 

Danmark og findes også de fleste 

steder på Jungshoved. Hyldebusken 

følger menneskene og vokser ofte 

omkring deres huse, men den findes 

også i hegn, skovbryn og i undersko-

ven. Den kræver ingen pasning og 

spreder sig nemt. Hyld kaldes et fat-

tigmandstræ. Det er nemt at finde og 

kan bruges til mange ting. 

Hyldens ved er hårdt og gullighvidt 

som elfenben og er rigtig godt at snit-

te i. I gamle dage brugte man hyldens 

ved til skeer, håndtag, nåle, fløjter, 

linealer m.m. De større grene kunne 

bruges til brændsel, skafter, møbler 

m.m. I gamle hyldegrene forsvinder 

marven, og grenen bliver hul. Man 

har derfor kunnet bruge dem til garn-

trisser, piberør, fløjter og pusterør. 

Før i tiden sagde man, at man altid 

skulle spørge Hyldemor om lov, hvis 

man ville fælde en hyldebusk. Hylde-

træet var Hyldemors ejendom. Man 

troede også, at der levede hyldefolk 

ved hyldetræets rod. De kunne kalde 

på mennesker i månelyse sommer-

nætter, og hvis man gik hen til hylden 

og lagde sig til at sove under den, 

kunne man blive hyldeskudt, trylle-

bundet og afsindig.  I Danmark ken-

der man hylden helt tilbage fra Erte-

bøllekulturen (5000-3000 f. Kr.), men 

sandsynligvis har den været her end-

nu tidligere. Man kan finde hyld, der 

vokser de mærkeligste steder, fx højt 

på tage, på kirketårne, i murrevner og 

i gamle træer. 

Hyldens sorte bær er yndet føde for 

mange fugle. Når de har spist dem, 

flyver de væk fra modertræet og læg-

ger bærrenes små stenfrugter i en næ-

rende fugleklat, og en ny hyldebusk 

ser måske dagens lys. Allerede i fe-

bruar ser man de første små grønne 

blade på hylden. Når det er midsom-

mer i Danmark, sender hyldens hvide, 

lysende skærmblomster deres intense 

dufte ud i sommernatten. For mange 
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er hyldeblomsternes duft 

selve sommerens duft, og 

mange gemmer duften og 

smagen i en flaske hylde-

blomsterdrik. Når det bliver 

september, står hylden tyn-

get af sortblå klaser af bær, 

og snart bliver det et kapløb 

mellem fugle og mennesker 

om, hvem der skal have 

glæde af de c-vitaminrige 

hyldebær. Når snestormen 

raser udenfor, er der ikke 

meget, der smager bedre 

end en gang hyldebærsuppe 

med æblestykker i. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 

Et sted på Jungshoved (2) 
Degnholm vores dejlige lille ø 

Degnholm er en lille ø, som ligger 

ude i Bøgestrømmen imellem Jungs-

hoved og Nyord. Den hed oprindelig 

Danmarksholm og ejedes af Jungsho-

Billedet af hyldebusken er taget på en mark ved Bøged Strand-

vej. Her har busken fundet et fristed under de 3 elmaster. 
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ved Slot. Dengang der endnu var liv 

på slottet, manglede egnens degn et 

græsningsareal til sine dyr, og han fik 

lov til at bruge øen til græsning. Her-

efter kaldtes øen for Degnholm. 

Området blev senere overtaget af Ny-

sø Gods, som også benyttede øen til 

afgræsning af kvæg. Førhen samlede 

man ålegræs til produktion af tang-

madrasser. Dette ålegræs lagrede og 

tørrede man ude på øen. Der har også 

været slået tækkerør derude, og især 

jægerne omkring Stavreby har altid 

haft glæde af øen. 

I september 1981 var der en "Køben-

havner", som var interesseret i at købe 

Degnholm. Det huede ikke Stavreby-

boerne og den lokale strandjagtfor-

ening. Udsigten til, at øen skulle 

komme på "fremmede hænder", fik 

en flok interessenter til at skaffe en 

aftale i hus, så man kunne købe øen af 

Nysø Gods. Slutsedlen blev under-

skrevet 21. september  1981, 

1. januar 1982 blev der betalt 25.000 

kr., og interessenterne overtog øen. 

I 1981 bestod bestyrelsen i Strand-

jagtforeningen for Præstø og omegn 

af: formand Arne Henriksen (fisker i 

Stavreby), næstformand Niels Jensen 

(Jungshoved), kasserer Jette Jensen 

(Jungshoved), Torben Petersen 

(Præstø), Jan Andersen (Ørslev), So-

fus Henning Hansen (Tågeholt), Mo-

gens Skovly Hansen (Stenstrup), Jan 

Henriksen, "Silden" (Stavreby). Beta-

lingsformen blev aftalt således, at 

man udstedte jagtkort for 1 år på 100 

kr. eller for 5 år  på 400 kr. Præstø 

Kommune gav også en "skærv" på 

5.000 kr. til erhvervelse af øen. Sam-

tidig fik man i bestyrelsen fastsat sta-

tutter for øens administration og triv-

sel. 

I dag fungerer Degnholm stadig som 

jagtområde, men er også til glæde for 

enhver, som gerne vil derover og ny-

de eftermiddagskaffen eller en kølig 

medbragt pilsner. Dog frarådes land-

gang i fuglenes yngleperiode i foråret, 

så der forstyrres så lidt som muligt på 

den årstid. 

De sidste 3 år har strandjagtforenin-

gen med succes haft 10 boer-geder til 

låns. Disse geder græsser øen af og 

laver åbninger i vegetationen, så fug-

lene kan komme væk, hvis der skulle 

komme en rovfugl. Gederne bliver 

sejlet derover i april og hjem igen, 

lige inden jagten begynder 1. septem-

ber. Denne nedgræsning af den tætte, 
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næringsrige vegetation har gjort arts-

antallet af ynglende fugle større – og 

ynglefugle og geder forstyrrer åben-

bart ikke hinanden. 

Vi er derfor utrolig glade for, at der i 

1981 var en flok beslutningsdygtige 

folk, som fik denne handel i hus. Hvis 

du skulle få lyst til en tur til Degn-

holm, kan du måske lave en aftale 

med en af de gode folk på Stavreby 

Havn eller eventuelt deltage, når vi 

skal have gederne hjem – eller vente 

til foråret, når de igen skal derud. 

Kontakt om aftale til: Morten Larsen, 

Bønsvigvej 41, tlf. 24 83 97 76. 

Husk altid at tage hensyn i ynglesæ-

sonen! 

God sommer! 

Morten Larsen 

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

Forårstur til Gavnø 
Da forårsturen i Jungshoved Pensio-

nistforening måtte aflyses på grund af 

for få tilmeldinger, var vi nogle styk-

ker der blev enige om at køre turen i 

private biler. Vi blev 13 personer. 

Vi startede ved Præstø Hallen, hvor-

efter turen gik over Skibbinge, Bel-

dringe, Hastrup, Grumløse, Gammel 

Lundby, Nyskov og Torup til Ham-

mer, hvor vi havde vores første pau-

se. Her besøgte vi Hammer Kirke, og 



13 

 

turen gik videre over Lov, Vester 

Egesborg og Vejlø til Gavnø, hvor vi 

så slotskirken og en del af slottet. Vi 

havde bestilt en platte til frokost, som 

vi sagtens kan anbefale andre at prø-

ve. 

Eftermiddagskaffen fik vi i Karetma-

gerens Hus – her var der til gengæld 

ikke noget at skrive om. Herfra gik 

turen via alle de små veje på tværs af 

Sydsjælland til Præstø Fjord, hvor vi 

holdt den sidste pause ved Even raste-

plads. 

En rigtig god dag med masser af sol. 

Hanne Rasmussen 

Tur til Bornholm i august 
Vi har været på en dejlig tur til Born-

holm 15.-18. august. Vi sejlede fra 

Ystad til Rønne, og vi spiste om bord. 

Båden var lidt vippende, men vi kla-

rede det alle mand. Efter ankomst til 

Rønne gik turen til Hammershus, 

hvor en del friske pensionister tog 

turen op til ruinerne. Da de kom til 

bussen igen, var der eftermiddagskaf-

fe, lumumba eller irsk kaffe – frit 

valg. 

Derefter gik turen til Strandhotellet 

"Abildgård" i Allinge. Vi fik god 

mad, og alle var glade for "øl, vin, 

vand, kaffe, te ad libitum” mellem kl. 

18.00 og 21.00. Vi havde et dejligt 

samvær om aftenen på terrassen, vej-

ret var med os, ingen regn på hele 

turen. 

Vi var i Gudhjem, Svaneke – hvor vi 

spiste på et silderøgeri – videre til 

Neksø og Dueodde. Næste dag gik 

turen til Vang og Jons Kapel, og igen 

var der nogle frisk pensionister, der 

tog turen ned ad 189 trappetrin og 

retur. Ved Jons Kapel kunne man se 

en masse edderfugle på klipperne. Så 

gik turen til Rytterknægten og Øster-

lars Rundkirke. 

Man kan se, at fiskeriet på Bornholm 

er gået i stå. I de havne, vi besøgte, 

var der ikke mange fiskekuttere, de 

fleste havne er nu til lystsejlere. 

Vi får lavet en cd-rom med billeder, 

så alle kan se turen enten på computer 

eller tv. Der var 49, der deltog, og 

stor tak til dem. Det er dejligt, at der 

er god deltagelse, når man arrange-

rer noget. 

Venligst Karen 
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Siden sidst 

har vi været 

nødsaget til 

lave ændrin-

ger i konsti-

tueringen af 

husets besty-

relse. Tonny 

Vang  valgte at gå af som formand, så 

nu har bestyrelsen konstitueret sig 

således:  

FORMAND: Morten Larsen 

NÆSTFORMAND: Jens Ottosen 

KASSERER: Gurli Torstensson 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Lone 

Christiansen, ”Lille" Lene Kristensen, 

Mona, Børge Olsen, Jens Martinsen, 

Kenneth Woodham og Christian 

Bjørn. 

Støtteforeningens bestyrelse: Erik Ni-

elsen (vognmand) og Jens Anker 

("Lynggreven"). 

Vi vil give Tonny Vang en stor tak 

for hans store indsats som formand i 

bestyrelsen. 

Den fungerende bestyrer/nøgleperson 

Morten Andersen har valgt at opsige 

sin kontrakt pr. 1. juli, og da der er 3 

måneders opsigelse, ville det være 

rart, hvis vi havde fundet en ny besty-

rer/nøgleperson inden 1. oktober. 

Hvis der skulle sidde én (eller et par), 

der kunne være interesseret i en lejlig-

hed og samtidig med vil fungere som 

bestyrer/nøgleperson, så kontakt Mor-

ten Larsen, Bønsvigvej 41 på tlf. nr.  

24 83 97 76. 

Lidt om den daglige drift: Vores klo-

aksystem brød sammen. Vi nåede 

uheldigvis at ofre 3 gange slamsug-

ning, inden vi opgav, og så måtte der 

en kameraundersøgelse til. Tv-

inspektionen viste, at vi var nødsaget 

til at grave ned til kloakken, og her 

fandt vi en skjult samlebrønd. Den lå 

20 cm under belægningen og var år-

sag til tilstopningen. Nu er samle-

brønden kommet til syne, så vi selv 

kan rense kloakken. Vi siger tusind 

tak for hjælpen til: Tim Rudby, Jan-

nik, Sofus og Erik Vognmand. 

Vores nyplantede bøgetræer gror i 

bedste velgående, så Holger Ander-

sen kan være stolt af at have sat dette 

projekt i gang! Tak, Holger! 

Årets loppemarked gik som sædvan-

lig supergodt!! Og atter engang var 

vejret med os! Det er simpelthen dej-

ligt og glædeligt at opleve så mange 

frivillige, som bakker op om dette 

projekt, og I skal være stolte over jer 

selv. Det er ved at være unikt at få så 

mange gode folk til at trække i sam-

me retning frivilligt. Stor tak til os 

alle sammen!! 

Vi er blevet spurgt, om vi vil prøve at 

lave "Musik og dans for husets ven-

ner". Det havde vi i gamle dage, og 

det gik ud på, at der i den mørke tid 

på året en gang om måneden blev 

lavet en aften med fællesspisning, 

musik og dans, samt kaffe og kage. 

Jungshoved Forsamlingshus 
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Sommerstævnet 16. juli 2011 fore-

gik med højt humør, både på og uden 

for fodboldbanerne. I år var der til-

meldt 9 hold, som alle spillede meget 

underholdende kampe. Den efterføl-

gende fællesspisning blev til gengæld 

ikke så god som forventet, da ca. 50 

personer, som havde tilmeldt sig, ikke 

kom. Så der var kun 50, der nød den 

helstegte gris (sponsoreret af Peder 

Andersen) med diverse tilbehør. 

Næste store begivenhed bliver trak-

tortrækket, hvor alle håber på godt 

vejr – og ikke som sidst, hvor det 

regnede det meste af tiden. I bestyrel-

sen grubles der stadigvæk på at finde 

nye ideer til at integrere lokalbefolk-

ningen. Ligeledes håber vi på en eller 

anden måde at kunne tilbyde børn og 

unge dage i løbet af året, hvor ikke 

kun sport men også skattejagt, cykel-

ture, badedage etc. vil være på pro-

grammet. I næste nummer håber vi at 

have lidt mere herom.  

I de andre afdelinger er der sommer-

pause, så der vil først være nyt til næ-

ste nummer. Fodboldafdelingen har 

fået et seniorhold igen, så veteranerne 

ikke mere er de eneste på banen. 

Håber alle har haft en god sommer. 

På gensyn i næste nummer. 

Bjørn Refsgaard, JIF 

Nyt fra Jungshoved Idrætsforening 

Der skulle selvfølgelig også være 

mulighed for øl/vand og vin samt en 

skarp til kaffen. Jeg vil meget gerne 

have en tilbagemelding på, om det 

ville være en god ide?? Vi skal have 

gang i vores lille hus!!  

Ha’ en rigtig god sommer!!! 

Hilsen 

Morten Larsen, tlf. 24 83 97 76 

Traktortræk 2011 
24. – 25. september 2011 

Så er det igen ved at være tid til årets traktortræk. Der vil igen i år være masser 

af aktivitet på pladsen: 

Gjøngegarden – Standardtraktortræk – Havetraktortræk 

Kræmmermarked – Udstilling af veterantraktorer – Tivoli 

Der vil som de tidligere år være fest med musik og god mad lørdag aften. Vi 

håber, at rigtig mange igen i år har lyst til at kigge forbi til en hyggelig week-

end.  

Diverse henvendelser bedes rettet til Henriette Leithoff, tlf. 22 53 73 94. Skulle 

der sidde nogen, som rigtig gerne vil komme og give en hjælpende hånd, er I 

også meget velkomne til at ringe. 

Håber vi ses! Bestyrelsen, J.I.F 
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Søndag 7.8. 2011 blev der atter af-

holdt fjordsvømning i Præstø Fjord. 

Der var 60 tilmeldte svømmere i alde-

ren 13-76 år. Alderspræsidenten var 

Kaj Christiansen, som også er op-

havsmand til fjordsvømningen, som 

startede i 2005. På trods af blæst og 

regn blev svømningen gennemført, 

og da svømmerne nåede i land ved 

roklubben i Præstø, var regnen holdt 

op – til glæde for de mange tilskuere, 

der var mødt op. 

Hurtigste mand var Nicklas Luplau 

fra Esbjerg i tiden 0.55.17, og hurtig-

ste kvinde var Matilde Riis Sørensen 

fra Esbjerg i tiden 1.01.37. Begge 

slog de de tidligere rekorder med hen-

holdsvis 6 og 10 minutter. Præstø var 

rigt repræsenteret med 17 svømmere, 

hvoraf de 9 kom fra JIF. Alle fra 

Præstø gennemførte i fin stil. 

Som tidligere var det Præstø Roklub, 

der lagde lokaler og arbejdskraft til 

for at få afviklet fjordsvømningen. 

Der var også et antal både fra Dalen 

og sejlklubben, der deltog som følge-

både. 

Connie Dalsgaard, JIF 

Fjordsvømning august 2011  

En af følgebådene fra Præstø Roklub. 

Første mand når i mål. De sidste meter fore-

går i løb pga. det lave vand, og målstregen er 

også et stykke oppe på land. 

Her er Kaj Christiansen nået i mål. 

Der var præmier til hurtigste mand og kvinde 

samt til yngste og ældste deltager. Her får 

Kaj Christiansen meget apropos en flaske Gl. 

Dansk  
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Så starter en ny sæson i svømmehal-

len. Det er endnu en gang lykkes at få 

trænere og bassinvagter til alle hold. 

Vi havde ellers lidt af en udfordring, 

da 4 af vores trænere stoppede ved 

udgangen af sidste sæson. De havde 

også ydet en god indsats i flere år, så 

det er i orden, at de nu vil bruge deres 

tid på noget andet (men vi ville gerne 

have beholdt dem ). Vi siger mange 

tak for indsatsen og det gode samar-

bejde til Jannie, Lars, Ane og Anita. 

Samtidig siger vi goddag og velkom-

men til Allan Olsen, tilflytter fra Kø-

ge, uddannet træner og bassinvagt, 

samt velkommen tilbage til vores 3 

tidligere hjælpetrænere, Frederikke 

Karstensen, Christian Ytting og Si-

mon Kjøller, som har været et år på 

efterskole og nu er klar til at undervi-

se deres egne hold. 

Vi har udvidet sæsonen fra 27 uger til 

30 uger, hvilket indebærer, at vi ikke 

kommer til at holde juleafslutning i 

november, samt at vi svømmer april 

måned med. 

Foråret forløb fint i svømmeafdelin-

gen. Vi afholdt svømmestævne i sam-

arbejde med DGI i januar. Der var 

knap så stor tilslutning som tidligere, 

men svømmerne havde en god efter-

middag i svømmehallen. 

Som noget nyt afholdt vi i april et 

”klubmesterskab” kun for vores egne 

svømmere. Der var også indlagt en 

familie-stafet, og her stillede 5 famili-

er op til dyst. Med hjælp fra trænerne, 

bestyrelsen og en masse frivillige 

forældre/voksen-svømmere forløb 

”mesterskabet” fint, og vi vil helt sik-

kert prøve igen i denne sæson. Som 

det fremgår af billedet, var der medal-

jer til alle – så alle blev ”mester”. 

Der blev også svømmet distance-

svømning i uge 11, hvor 111 svøm-

mere deltog. Der blev i alt svømmet 

150.000 meter. Der var mange, der 

overgik sig selv og svømmede rigtig 

langt. Det var flot. Det er rart at se, 

hvor meget de mindre svømmere 

”vokser”, når de overrasker sig selv 

med at svømme meget længere, end 

de troede, de kunne. 

Håber at se rigtig mange i svømme-

hallen, og at vi får en god sæson 

2011/12. 

Connie Dalsgaard, JIF 

Nyt fra svømmeafdelingen i JIF 



18 

 

Start turen midt i landsby-

en Stavreby.  

Turen går på private lodseje-

res marker, så vis hen-

syn. Mellem Stavreby 

Strandvej 31 og 33 går en slået 

græsvej, som man følger, og snart 

kommer man om på bagsiden af byen 

og ser ned over markerne.  

En del af området var tidligere tørve-

mose og lynghede. Mosen er nu af-

vandet, og der står afgrøder på mar-

kerne, ofte korn eller majs.  

Følg græsvejen gennem brakmarken, 

der er på vej til at blive en Børne zoo. 

Her går allerede geder og venter på 

flere dyr.  

Fortsæt ned ad bakken langs det 

levende hegn med bl.a. 

tjørn, der blomstrer med 

hvide blomster om for-

året.  

Om efteråret bærer tjørnen røde bær, 

som giver føde til mange fugle. Om 

vinteren giver de nøgne grene fine 

silhuetter mod den røde aften- eller 

morgensol.   

Se tilbage 

mod bakken – 

man fornem-

mer nu, at 

man bevæger 

sig i højde 

med havets 

overflade. Indtil 1940 kunne egnens 

beboere købe et stykke tørveskær af 

ejeren Nysø Gods, senere gårdejer 

Peter Hansen, Stenstrup. Under anden 

verdenskrig og i årene efter til be-

gyndelsen af 1950´erne blev områ-

det fræset op, og tørvesmulden 

forarbejdet til formbrændsel. Et sandt 

”guldgraveri”, hvor mange unge fra 

egnen fik beskæftigelse. Men det lille 

naturparadis med blomstrende lyng 

og masser af dyreliv forsvandt. 

Men området byder stadig på natur-

oplevelser. Langs turen kommer man 

forbi afvandingsgrøfter og små søer. 

Langs grøfterne vokser rød hestehov 

og tagrør.  

Der er et flot udsyn over det åbne 

land. Undervejs er der åbne pladser, 

hvor madkurven kan nydes. For en-

den af græsvejen, kan man vælge at 

gå til højre og følge græsvejen videre 

rundt og komme tilbage til start- en 

kortere tur.  

Eller man kan vælge at gå til venstre i 

markskellet ca. 200 meter, til man 

møder en ny slået græsvej. 

I hegnet vokser bl.a. 

hæg, som i maj 

måned har hvi-

de, stærkt sødt-

duftende blomster i lange, hængende 

klaser. I september har hægen små 

sorte stenfrugter med en snerpende 

smag på grund af sit store indhold af 

garvesyre. Grenene er rødbrune og 

indeholder stoffet amygdalin, hvorfor 

der kommer en dårlig lugt ved brud 

på friske grene. Så lad dem endelig 

VANDRETUR STAVREBY LYNG – 3 KM:  
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sidde. Over markerne ses om foråret 

bl.a. viber, lærker, svaler og rørhøg. I 

hegnet ses og høres mange fugle, bl.a. 

drossel, gulspurv og solsort. 

I de små søer findes frøer, og 

på vandet ses rørhøns. På 

markerne kan man se bl.a. 

harer, rådyr og fasaner. 

Græsvejen slutter på landeve-

jen Duevangen.  

Her drejes til venstre, ved t-vejen igen 

til venstre, og turen går nu tilbage 

gennem den idylliske landsby til start.  

Om vinteren er turen egnet til lang-

rendsski. 

OBS! Ingen adgang for hunde. 

Man kan læse mere om landsbyen 

Stavreby og Stavreby Lyng i bladet 

JUNGSHOVED årg. 4, nr.4 på  

www.jungshoved.net . God tur! 

P-plads 
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Jungshoved Skole 

LEJLIGHEDEN: 

Arbejdsholdet har lavet lejligheden 

færdig. Der kan nu tilbydes overnat-

ning i køjerum til 8, dagligstue, spise-

stue, køkken, bad og toilet samt en 

dejlig have med terrasse. Indgang er 

separat fra Mislehøjvej. Lejligheden 

kan også bruges af bevægelseshæm-

mede, idet der er rampe og indretning 

hertil. Her er blevet rigtig fint og hyg-

geligt. Stor tak til arbejdsholdet. 

Der sendes reklame ud til uddannel-

sessteder, vandreklubber, cykelklub-

ber, institutioner m.m., og vi håber, at 

vi ad denne vej kan bidrage til indtje-

ning til fortsat drift af skolen. Fortæl 

gerne herom, og brug det i for-

bindelse med overnattende 

gæster m.v. Prisen er rimelig, 

da man selv skal medbringe 

sengetøj og håndklæde samt 

selv stå for husholdning. Slut-

rengøring følger med alle ud-

lejninger.  

Henvendelse om leje til Lise 

Jacobsen 55 99 92 56. Mail: 

lisejacobsen1@gmail.com 

GULVET I GYMNASTIKSALEN: 

I skolen fik vi for snart et år siden 

slebet og lakeret gulv i gymnastiksa-

len. Flot så det ud, men det holdt des-

værre ikke. Det giver os stadig pro-

blemer at få gulvmanden til at lakere 

det om, men vi håber naturligvis på 

en snarlig løsning. 

VEDLIGEHOLDELSE: 

Ole Torstensson er kommunens tøm-

rer i skolen, og han fortæller, at der er 

planer om at skifte 6 vinduer i den 

kommende tid. Det er vi glade for. Et 

andet stort ønske er kalkning af sko-

len, da det vil give hele byen et løft. 
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Med den lukkede Brugs og den slidte 

skole kommer Jungshoved til at ligne 

en lukket by, hvad den jo slet ikke er, 

når man tænker på alle de aktive, der 

kommer i skolen. Med behov for stil-

ladser synes opgaven for farlig for os 

selv at klare. 

Skolegården har længe trængt til ny 

belægning. De mange huller er farli-

ge, når gården er mørk om vinteren. 

Kenneth Woodham har lovet at hjæl-

pe os med denne opgave, det er vi alle 

rigtig glade for. På forhånd tak for 

det. 

NYE BRUGERE AF SKOLEN: 

Til den kommende vinter siger vi 

velkommen til flere nye hold – et 

yogahold, et blomsterværksted, et 

multi-male-kursus og et it-

undervisningshold. Det glæder os, at 

flere har lyst til at bruge skolen. Snart 

er alle lokaler fyldt op, men der er 

endnu enkelte ledige tider.  

Hvad gør man, hvis 

man gerne vil bruge 

skolen? Hvad koster 

det? 

Hvis man vil oprette 

en aktivitet, der er 

åben for andre, kan 

man få tildelt en tid 

og et lokale. Man 

forpligter sig til at 

medvirke til arbejds-

dagen i efteråret og 

til Åbent hus-dagen i 

foråret.  

Hvis man ønsker at leje skolen til et 

lukket arrangement, er prisen 30 kr. 

pr. dato pr. person, dog min. 1000 kr., 

inklusiv slutrengøring, vand, lys og 

varme. Vi lejer ikke ud til sølvbryl-

lupper og lign. fester, da vi har vores 

forsamlingshus til den slags. Undta-

gelser har været tilfælde, hvor for-

samlingshuset har været optaget, og 

de har henvist til os. Skolen kan lejes 

til fx klassearrangementer, studieture, 

familietræf med overnatning, kurser, 

koloni, lejrskole osv. Henvendelse til 

Lise – se ovenfor. 

FOLDER: 

Ny folder ”Det sker i vinter på Jungs-

hoved” findes som midtersider i dette 

blad. Her er masser af tilbud om en 

aktiv vintersæson. Velkommen! 

Mange venlige hilsner og på gensyn i 

skolen. 

På styregruppens vegne, 

Lise Jacobsen 
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KULTURAFTEN I JUNGSHOVED SKOLE 
Torsdag 6. oktober, kl. 19.00 i gymnastiksalen 

Foreningen Norden og Jungshoved Skole 

indbyder til en foredragsaften om 

 

Tove og Per Sepstrup, Bogense, fortæller om deres rejseeventyr i Lapland – om 

samernes kultur, som de har lært at kende på deres vandreture. Vi kan glæde os 

til at møde to rejsevante foredragsholdere.  

Entré og kaffe/te og kage: 40 kr.  

Alle er meget velkomne. 

LAPLAND OG SAMERNES KULTUR 

Foto wikipedia 
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Den 7. juni 2011 afholdt lokalrådet 

den årlige generalforsamling. Efter et 

fremragende arbejde gennem årene 

stoppede både formand Maria Garde 

Hansen og næstformand Poul Borum, 

og det nye lokalråd takker for deres 

store indsats for vores lokalområde. 

I skrivende stund har vi sikkert den 

17. august holdt indvielse for vores 

hjertestarter. Den skulle blive op-

hængt i skolens bagindgang. Der vil i 

hver af vores små ”byer” være perso-

ner, der har deltaget i kursus i brugen 

heraf samt i førstehjælp. Navne vil 

blive slået op i de lokale opslagsska-

be. Der arbejdes stadig på, at der 

kommer en hjertestarter i hver af de 

små byer.  

I øvrigt arbejder vi på at få opslags-

skabe, hvor der mangler. Der er opsat 

to på Jungshoved Skoles gavl. Men vi 

havde ikke råd til flere i øjeblikket. 

Vores hjemmeside www.jungshoved. 

net har været ude af drift på grund af 

nogle ændringer fra udbyders side. 

Hvis den ikke allerede nu er i orden, 

vil den blive det meget snart. Vi vil 

lægge så mange informationer, vi 

kan, frem her, så Jungshoveds borge-

re kan følge med i, hvad der sker i 

lokalsamfundet. Vi glæder os til sam-

arbejdet. 

Borgermøder i efteråret er planlagt til 

tirsdag den 4. oktober og tirsdag 

den 29. november, så reserver dage-

ne allerede nu. Der kommer indkal-

delse  i opslagsskabe, avisen m.m., 

som der plejer. 

Bestyrelsen 

Den nye bestyrelse ser således ud: 

Formand: Gerda Holm marensminde@gmail.com 

Næstformand: Kristian Knudsen coheaven@gmail.com 

Kasserer: Stehpan Preusche woodworks@gmx.net  

Hjemmeside: Sys Keller Sys_keller@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem:  Jopie von Horn jopiedk@gmail.com  

Suppleanter: Jens Anker Hansen grevensnaese@privat.dk 

 Jørgen Hein  joergenhein@hotmail.com 

 Christina Wermuth  Christina.wermuth@live.dk 

Repr. for skolen: Lise Jacobsen  Lisejacobsen1@gmail.com 
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FORENINGEN NORDEN PRÆSTØ AFDELING 

Mandag 14. november 2011, kl. 18.45 
på Jungshoved Skole, Jungshovedvej 46, 4720 Præstø 

Årets tema er HUMOR I NORDEN. 

Kl. 18. 45 spilles NORDISK MUSIK. 

Kl. 19.00 slukkes lysene, og i stearinlysets skær er der 

oplæsning af tekster fælles for alle de nordiske lande. 

Kom og vær med, når hele Norden samles i skumringstiden. 

Der er oplæsning, vi skal synge og se morsomme nordiske film m.m. 

ALLE er velkomne til en god, glad aften med Norden. 

Entre, kaffe/te og kage/frugt 40 kr. 

Spiseklubben på Jungshoved Skole 
Efter en dejlig sommer er vi klar til endnu en omgang med den åbne spiseklub 

på Jungshoved Skole. 

De 3 første gange bliver: 13. oktober, 17. november og 1. december. Alle dage 

er torsdage. 

Man kan komme og spise fra kl. 17.30 til kl. 19.00. Køkkenet lukker kl. 20.00. 

Prisen for et måltid mad er 40 kr. pr. voksen og 20 kr. pr. barn (4-12 år). Børn 

under 4 år gratis. Til maden serveres vand. Øl, sodavand og vin kan medbrin-

ges. Deltagerantallet er max. 30 personer pr. gang. 

Formålet med spiseklubben er forsat at give alle aldersgrupper mulighed for at 

mødes på skolen til en hyggelig snak, ofte til lidt musik og sang, mens man får 

aftensmaden serveret. Et evt. overskud i spiseklubben tilfalder Jungshoved Sko-

le. 

På gensyn! 

Venlig hilsen 

Kurt og Knud 

 

Tilmelding til: Knud Jacobsen, Ambæk Mark 10, 55 99 92 56/ 22 21 55 25 

eller pr. e-mail til:  knudjacobsen@privat.dk 

Husk tilmelding i god tid! Tilmelding foregår igen efter først til mølle prin-

cippet. 
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
September - december 2011  

 Jungshoved Allerslev 

13. s. e. trin. 18. sep. 10.30 Ingen 

14. s. e. trin. 25. sep. 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

15. s. e. trin. 2. okt. 10.30 19.00 

16. s. e. trin. 9. okt. 10.30 9.00 

17. s. e. trin. 16. okt. Ingen 10.30 

18. s. e. trin. 23. okt. 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

19. s. e. trin. 30. okt. 10.30 Ingen 

Allehelgen 6. nov. 19.00 10.30 

21. s. e. trin.  13. nov. 9.00 10.30 

Sidste s. i kirkeåret 20. nov. 10.30 Ingen 

1. søndag i advent 27. nov. Ingen 10.30 

2. søndag i advent 4. dec. Ingen 9.00 Jesper Blomgren 

3. søndag i advent 11. dec. 10.30 9.00 

4. søndag i advent 18. dec. Ingen 10.30 
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Kirkenyt 

ADRESSER OG TELEFONNUMRE: 

BEGGE SOGNE 

Torben Møllenbach 

Allerslev Præstegård 

Træffetid: Alle dage efter aftale. Tlf.: 

55 99 60 17 og på mail: tom@km.dk. 

Mandag er fridag. 

Organist Elena Stilling 

55 34 66 08  

Kirkesanger Bodil Agerbo 

25 14 07 94  

Kasserer 

Revisor Tommy Nielsen 

Strandgårdsvej 23, Præstø 

55 99 12 09 

ALLERSLEV 

Graver Leo De Jong 

55 99 61 68 

Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 

Tove Grundtvig 

55 99 60 92 

Kirkeværge 

Knud Skovbæk 

55 99 61 42 

JUNGSHOVED 

Graver Poul Hansen 

55 99 90 99 

Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 

Bente Wermuth 

55 99 90 06 

Kirkeværge Aase Petersen 

55 99 37 39 

http://www.jungshovedkirke.dk 

Samtlige ansatte i begge kirker holder fri 

om mandagen. 

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 kirkebi-

len til denne uanset tidspunkt. Kirkebi-

len kan også bestilles til alle kirkelige 

arrangementer i Allerslev Præstegård 

og Jungshoved Rejsestald.  Det koster 

5 kr. at benytte kirkebilen, der kører fra 

begge sogne og fra Præstø. Man skal 

tilmelde sig dagen før inden kl. 12 hos 

Vordingborg Taxa, tlf. 55 37 06 45. 

Med venlig hilsen, 

Jungshoved Menighedsråd 

Bente Wermuth, tlf. 55 99 90 06  

 

Næste menighedsrådsmøde: 
Tirsdag 4. oktober kl. 19.00 i 

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

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

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

ten (se herunder).  

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

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

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

præsten (se herunder). 

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

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

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

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

forældrene dør, før barnet bliver myndigt. 

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

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

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

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

dåbsattest og evt. skilsmissepapirer med. Prøvelsesattesten kan man tidligst 

bestille 4 måneder før og senest 14 dage før vielsen.  

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

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

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

over havet. 

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

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

vendelse til sognepræsten. 

Henvendelse i øvrigt til sognepræst Torben Møllenbach, 

Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø. 

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

Kirkenyt 
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Sogneudflugt til København 
lørdag 1. oktober 

Igen i år inviterer Allerslev og Jungshoved sogne på en udflugt. Denne gang 

skal vi besøge Thorvaldsens Museum. Her vil museumsinspektør Margrethe 

Floryan guide os igennem samlingerne og berette om Thorvaldsen og hans liv. 

Mange vil sikkert huske Margrethe Floryans spændende foredrag i marts 2010 

om Thorvaldsen og hans værker til Jungshoved Kirke. 

Derefter går vi til Nationalmuseets restaurant, der ligger tæt ved. Restauranten 

er kendt for sin overdådige weekend-brunch. 

Om eftermiddagen skal vi se og høre om Dronningens gobeliner i Riddersalen 

på Christiansborg. Her vil en guide fortælle om gobelinerne, som kunstneren 

Bjørn Nørgaard har udtænkt. 

Pris: 275 kr. pr. deltager, inkl. bus, entreer og frokost/brunch. 

Deltagerne vil blive hentet fra pladsen ved Jungshoved Brugsbygning (kl. 8.15) 

og fra parkeringspladsen ved Allerslev Kirke (kl. 8.30). 

Tilmelding til turen sker til Torben Møllenbach, tlf. 55 99 60 17 eller på mail: 

tom@km.dk – senest torsdag 22. september. 

Aftnens foredragsholder er Lotte Hvas, praktiserende læge i Præstø og medlem 

af Etisk Råd. Lotte Hvas fortæller således om sit foredrag: 

Det Etiske Råd arbejder med de mange etiske spørgsmål, der opstår i mødet 

mellem mennesker og nye bio- og genteknologier. Rådet skal både være rådgi-

vende (i forhold til Folketinget) og debatterende (i forhold til hele samfundet) 

og endvidere behandle etiske spørgsmål, der vedrører sundhedsvæsenets virke.  

Rådets emner strækker sig fra fosterdiagnostik og spørgsmål om genetiske test 

til etiske dilemmaer omkring forebyggelse og spørgsmål i forbindelse med li-

vets afslutning. Spørgsmål om, hvorvidt alle danskere skal genetisk undersøges 

for fremtidig sygdom, og om tvangsbehandlinger på psykiatriske afdelinger 

fungerer tilfredsstillende, er aktuelle spørgsmål, som rådet behandler. Foredra-

get vil belyse, hvordan Det Etiske Råd fungerer, og hvordan der arbejdes med 

emnerne. 

Alle er velkomne og deltagelse er gratis. Kaffe/te og kage: 20,- kr. 

Etik fra undfangelse til død 

– om arbejdet i Det Etiske Råd 
Onsdag 28. september 2011, kl.19.30 

 i Rejsestalden ved Jungshoved Kirke 
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3 aftner om Martin A. Hansen og romanen 

”Løgneren” fra 1950 
Studiekreds i Præstegården i Allerslev 

alle aftner kl. 19.30 
I foråret holdt Anna Sofie Hansen i Rej-

sestalden et foredrag om moderne litte-

ratur, og hun kom her ind på, hvilken 

betydning Martin A. Hansens forfatter-

skab har haft for både sam- og eftertid. I 

denne studiekreds vil hun sammen med 

deltagerne tage tråden op og tage ud-

gangspunkt i romanen ”Løgneren”. 

Onsdag 26. oktober: Introduktion til 

centrale problemstillinger i Martin A. 

Hansens forfatterskab og i romanen 

”Løgneren” ved Anna Sofie Hansen. 

Onsdag 9. november: Om hovedper-

sonen, Johannes Vig, og kærlighedshistorierne. Oplæg ved deltagerne og op-

samling ved Anna Sofie Hansen. 

Onsdag 23. november: Om tradition og modernitet, som begreberne udfoldes 

i romanen. Kan man stadig læse Martin A. Hansen og ”Løgneren”? Oplæg ved 

deltagerne og opsamling ved Anna Sofie Hansen.  

Inden for murene – Overrabbiner Bent Lexner 
Præstegården i Allerslev 

onsdag 16. november 2011, kl. 19.00 

Hvordan er det at være jøde i en gammel 

kristen kultur og være leder af en jødisk 

menighed? Hvad er det at være ”jødisk”? 

Det er nogle af de spørgsmål, som aftnens 

foredragsholder, overrabbiner Bent Lexner, 

vil komme ind på i løbet af aftnen. 

Deltagelse er gratis og alle er velkomne. 

Kaffe/te og kage: 20 kr. 
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Teatertur 
I skrivende stund er det endnu ikke blevet besluttet, hvilken forestilling vi skal 

se. Men nærmere oplysninger kan ses i det kommende sogneblad og arrange-

mentsfolderen for efteråret, der udkommer først i september.  

Nyt initiativ: Tidlig gudstjeneste med morgenmad 
Som noget nyt vil begge menighedsråd invitere til nogle lidt anderledes guds-

tjenester fra morgenstunden. Vi starter med morgenmad kl. 8.15 og fortsætter 

med en kortere gudstjeneste kl. 9.00. Deltagelse er gratis, og det er ikke nød-

vendigt at melde sig til. 

Vi håber, at der er interesse for denne måde at begynde søndagen på. 

Første gang er 9. oktober i Allerslev Kirke, hvor vi begynder med morgenmad i 

kirkens tårncafe.  

Anden gang er 13. november i Jungshoved Kirke, hvor vi begynder med mor-

genmad i Rejsestalden. 

Barndommens land (2) 

Jeg var 6 år, da min familie besluttede 

sig til, at Søgaard skulle danne ram-

men om vores liv. Vi bestod 

af min mor Jette, min mor-

mor Birthe og morfar Pre-

ben, samt min mormors 

forældre Kaj og Henriette. 

Det var mine bedsteforæl-

dre, der så gården først og 

fuldstændig faldt for den 

helt enestående belig-

genhed – der var lange, 

grønstrakte marker, 

og kun toppe af hus-

tage kunne ses fra 

gården. Gården var i 

gammelt bindingsværk og lerklinet. 

Haven bestod af vildnis og brænde-

nælder, kæmpe blomsterbed med 

gamle farvestrålende stauder, gamle 

frugttræer og en kæmpestor, gammel 

rødbøg. Haven var omkranset af en 

vildtvoksende tjørnehæk. Bag går-

den lå mit personlige yndlingssted – 

en mose og ikke mindst en remise. 

Lige da vi var flyttet ind, kom 

vores nabo Rika forbi med sin  

søn Thorbjørn, der var på min 

alder, og vi skulle ende med at 

få et venskab, som varede langt op 

i vores voksne liv. Thorbjørn boede 

lige på den anden side af 

marken, og nogle 

kunne bestemt godt 

argumentere for, at 

det var nemmere at krydse marken 

end at gå op ad vores grusmarkvej, 
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dreje ned til venstre ad asfaltvejen og 

igen dreje til venstre ned ad deres 

grusvej. Hvor jeg krabbede rundt i 

søen, var Thorbjørn fantastisk god til 

at bygge ting – både i lego og i træ. 

Vi brugte mange timer sammen med 

at bygge ting og bruge naturen om-

kring os. Hver anden lørdag gik jeg i 

børneklubben hos præsteparret Hans 

Børge og Sonja, hvor vi hørte bibelhi-

storier, sang og lavede kreative ting. 

Ebba og Hans kørte beredvilligt os 

børn frem og tilbage til præstegården 

i Allerslev. 

Hele min barndom brugte jeg 

nede i mosen på jagt efter vandsala-

mandere, frøer og andet kryb, som 

jeg med stor glæde læ-

ste om. Jeg var glad for 

dyr, og glæden blev 

ikke mindre, da mine 

forældre besluttede sig for, at de skul-

le have 40-50 gæs og ænder. Steen 

Serve, som boede oppe i kommode-

svinget ved Golanhøjderne (Bøged 

Strandvej), gav min familie ideen. 

Særligt et år var specielt, fordi det var 

meningen, at fjerkræet skulle slagtes. 

Jeg skulle være med til at genne de 

sidste til slagtning. Den ene gås, en 

snedig gås, gik hele tiden bagom mig, 

så ingen rigtig kunne fange den. Det 

viste sig, at den hvide og mørke gås 

var så fin, at hun kun kunne hedde 

Daisy. Morfar synes, det var synd, at 

Daisy skulle gå alene, så hun fik en 

flot, men noget arrig, mage, Henrik. 

Som i øvrigt havde en ondskabsfuld 

vane med at bide sig fast i bildæk, 

hvilket også var det, der med tiden 

tog livet af ham, men inden da, nåede 

han at blive far til Vimmer og Pjerrot. 

Det vidste sig, at Daisy var en doven 

dame, når det kom til at ligge på æg. 

Hun lagde nok sin rede helt ind til 

stuevæggen, så kunne man nemt føl-

ge med i hendes rugetrængsler. Men 

hun føjtede ud og spiste med Henrik 

og tog sig til sidst ikke af reden. Mor-

far mente, at hvis man puttede ægge-

ne i en balje med vand kunne man se, 

om der var liv i æggene. Som sagt så 

gjort – og minsandten jo. Morfar tog 

et æg fra og forede en flamingokasse 

med halm og en varmepude, og 

nogle dage efter kom Vimmer 

til verden – han blev en 

temmelig tam gase, som 

stormede efter mig med 

hjulende ben, for som 

morfar sagde: ”den før-

ste, en lille gæsling ser, tager den for 

sin mor”.  

Remisen blev en naturlegeplads, hvor 

mine legekammerater og jeg klatrede 

i høje træer og byggede hemmelige 

huler. Når det blev høsttid, fangede vi 

mus sammen med hunden Tikki og 

holdt dem i et akvarium med hø, træ-

stykker og vinbjergsneglehuse, som 

flere af dem benyttede til at sove i. 

Det så sjovt ud…sneglemus.  

Jeg SKULLE starte i skole, og jeg 

formede hurtigt den ide, at der kun 

kunne være én fornuftig grund til 

komme i skole, og det måtte være 

den, at morfar og mormor var blevet 

trætte af at passe mig!  
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I Jungshoved Skole startede jeg i bør-

nehaveklassen med Pia ved roret. Jeg 

gik til blokfløjtespil, og i den forbin-

delse vil jeg gerne benytte lejligheden 

til at sige undskyld til min tålmodige 

blokfløjtelærer Linnet, og tak for hen-

des tålmodighed og venlighed. Jeg 

kunne godt lide at spille blokfløjte, 

men for lidt øvelse gjorde, at jeg vir-

kelig pinte fløjten, når jeg endelig 

satte mig til noderne. Desuden husker 

jeg Gert fra møllen, der cyklede forbi 

og pegede på alle skolegårdens børn 

med revolverfinger, og vi strøg alle 

hen til hegnet og gav ham revolver-

fingeren: ”bangbang” – ja og så lege-

de vi ”alle mand om bord, den der 

kommer til sidst skal være”. Da jeg 

gik ud af Jungshoved Skole i 3. klas-

se, var vi 12 elever på skolen, så vidt 

jeg husker. 10 i 3. klasse og 2 i 2. 

klasse, og vi havde fælles, niveaudel-

te timer –  sig ikke at Jungshoved 

Skole ikke var foran sin tid. Fru Lar-

sen underviste i matematik og læste 

højt af Hobitten. Vi blev senere over-

flyttet til Abildhøjskolen og lagt sam-

men med Bårse, hvor vi havde store 

forhold og fik bogstavet E. Inden vi 

skulle konfirmeres, gik vi til præst 

Skolebillede fra 1. skoledag 1985. Malene sidder i midten på forreste række . 
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Læsere, der vil støtte bladet økonomisk, 

kan gøre det på følgende måde: 

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

- ved 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 

hos Hans Børge og Sonja. Til præst 

kom glæden for mus tilsyneladende 

igen, da jeg fangede en og slæbte den 

med til præst. Jeg lagde den i min van-

te… Hans Børge kiggede, da pegefin-

geren på vanten bevægede sig, da den 

lå ude på skænken i entreen. 

I ungdomsårene benyttede jeg idræts-

foreningens forskellige tilbud og nåe-

de igennem både springgymnastik, 

håndbold, fodbold, svømning, aerobic 

og sågar bordtennis. I sommerhalvåret 

var der skønne cykelture med svære 

spørgsmål undervejs. 

Vi holdt reunion i folkeskoleklassen 

sidste år, og det var så sjovt at se hin-

anden efter 15 år. Vores liv havde for-

met sig meget forskelligt, og vi havde 

alle dejlige og spændende nyheder at 

dele med hinanden. I dag bor jeg i 

København ved Grundtvigskirken, 

området omkring minder mig på nogle 

punkter om at vokse op i Jungshoved. 

Det er lidt som et sogn/en landsby i 

byen. Skuespillerforeningen ligger lige 

ved siden af, og en gang imellem 

kommer naboer forbi til kaffe – tænk 

at byliv også kan være landsbyliv! 

Jeg er ansat som jurist i København, 

og i min fritid laver jeg meget forskel-

ligt med min kæreste og mine venner. 

Jeg holder meget af mit velgørenheds-

arbejde for Nyreforeningen. Bl.a. lave-

de jeg en kirkekoncert sammen med 

min barndomsven Martin Petersen, 

som var organist i Bårse og Præstø 

kirker for cirka 15 år siden. Vi fik en 

flot koncert stablet på benene i Sankt 

Jacobs Kirke på Østerbro, bl.a. med-

virkede Marie Carmen Koppel. Jeg 

bruger en del tid på sundhedspolitik på 

regional- og landsplan for Nyrefor-

eningen, fordi jeg synes, det er vigtigt, 

at vores sundhedssystem fungerer for 

de mennesker, der bruger det dagligt. 

Jeg er selv nyresyg og har været det 

hele livet igennem, og måske derfor er 

det vigtigt for mig at gøre en forskel 

for netop de svageste eller dem, der 

har lidt mere at kæmpe med. Jeg ser 

stadig mine barndomsvenner, og jeg 

holder meget af dem, og vi har grint af 

vores fælles minder. Jeg kan afslut-

ningsvis konkludere, at jeg har været 

lykkelig for at vokse op et så skønt 

sted som Jungshoved, og om jeg kom-

mer tilbage til mit barndomsland – ja 

det må tiden vise…  

Malene Madsen, København 
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Småfugle opdages ofte på stemmen. 

Når løvet dækker vegetationen, er 

kendskab til fuglenes stemmer en god 

måde at registrere dem på. Derved 

kan man finde ud af, hvilke arter der 

findes i ens nærmiljø. Det kan være 

på turen i skoven eller simpelthen 

bare i det daglige i sin have. At kunne 

lytte sig frem til bestemmelsen af 

fuglene gør, at man hurtigt opdager, 

hvis der er en sjældnere fugl på be-

søg. At studere fugle er således ikke 

kun at kikke med kikkert, men også 

at bruge høresansen. Desuden tålmo-

digt at kunne holde kroppen i fuld-

stændig ro og vente på, at fuglen duk-

ker op. Småfugle er ofte meget nys-

gerrige og vil tit lige undersøge, hvad 

der står der og kikker, inden de for-

svinder igen. 

Småfugle holder kontakt til hinanden 

via deres stemmer, både mellem par 

og mellem unge og forældre. Når 

ungerne har forladt reden, men stadig 

skal fodres og oplæres i kunsten at 

finde føde, er det vigtigt, at der er god 

kontakt i vegetationen, samtidig med 

at man er i sikkerhed. Ikke mindst 

bruges stemmen, når der skal advares 

mod en pludselig opstået fare fx i 

form af en rovfugl eller en kat. Hvis 

man er en øvet ornitolog, kan man af 

og til høre forskel på, om det er kat 

eller høg, der bliver advaret om. 

Fuglesangen er en anden ting. Den 

bruges stort set kun under pardannel-

sen, og mens hunnen ruger, det vil 

Fugle på Jungshoved 

Spætmejse. Foto: Helge Sørensen 
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sige faktisk kun et par måneder sam-

menlagt årligt for langt de fleste arters 

vedkommende. For nogle (fx natter-

galen) kun godt en måned. Enkelte 

undtagelser er bl.a. en som rødhalsen, 

der også kan synge på vinterterritori-

et. 

At bo i det åbne land, som de fleste af 

os gør på Jungshoved, betyder, at 

mange af os også bor i ældre huse 

med gamle haver. Det giver os mulig-

hed for et meget rigt småfugleliv, og 

hvis man samtidigt har nogle åbne 

områder i haven, kan fuglelivet også 

blive meget varieret.  

To småfugle, som jeg for nylig har 

observeret i min have, er spætmejse 

og sumpmejse. To småfugle, som 

mest ses i åben, gammel løvskov. 

Takket være de mange gamle træer, 

vi har på Jungshoved, som i de gamle 

landsbyer, i vores løvskove og ikke 

mindst i vores flotte levende hegn, er 

sådanne skovfugle også almindelige 

ude i det mere åbne land. De gamle 

ege har her en vigtig funktion, da de 

har tilknyttet rigtig mange dyrearter, 

som er afhængige af træet som leve-

sted. Derfor ligger egetræet vist også 

på førstepladsen mht. antallet af arter, 

som den er vært for. Robuste gamle 

kæmper, fyldt med liv. De ældste 

eksemplarer – ofte individer på mere 

end 300 år – burde efter min mening 

være fredede. De rummer ofte lige så 

meget liv som fx et vandhul, der jo er 

fredet. Tømmerværdien på dette tids-

punkt er vist heller ikke den store, og 

træet kan så ofte ende som brænde. 

Sumpmejse. Foto: Søren Skov 
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Trist skæbne at have vokset i 400 år 

og så bare ende i en brændeovn! Det 

store egetræ, som står ved forsam-

lingshuset, er vist ”kun” godt et par 

hundrede år, vil jeg gætte på. Mon 

ikke det er nogenlunde på alder med 

dele af forsamlingshuset? Det står 

alene sammen med nogle ældre bøge, 

som vist er fredsskov og derfor sikret. 

De mere hurtigvoksende ahorntræer 

er dog ved at tage over i bevoksnin-

gen. Lidt trist, når ahorn ikke er en 

oprindeligt hjemmehørende træart 

her. 

Om vinteren er spætmejsen og sump-

mejsen almindelige gæster på foder-

brættet, og man kan med frø hjælpe 

dem til at klare vinteren. Dog er de 

begge gode til om efteråret at hamstre 

bog, agern og nødder, som de så 

gemmer i forråd hist og her. Så hvis 

vi værner om vores gamle træer, er 

mange fugle bedst hjulpet. 

Sune Madsen 

Foto: Sune Madsen 
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Onsdag 17. august fik Jungshoved en 

hjertestarter. 

Overrækkelsen fandt sted i Jungsho-

ved Idrætsforenings klubhus på Mis-

lehøjvej. Giveren var Hjerteforenin-

gens Vordingborg afd. v. Poul Staal. 

Hjertestarteren blev overrakt til Lise 

Jacobsen, formand for styregruppen 

for Jungshoved Skole, af viceborgme-

ster Erling Nielsen. 

Erling Nielsen sagde i sin tale bl.a. 

”Hvis vi skal have en chance for at 

komme godt igennem et hjertestop, så 

er en tidlig og rigtig indsats vigtig, og 

her er en hjertestarter et vigtigt red-

skab”. Og han fortsatte: ”Vi har ople-

vet, at vores nærsygehuse er blevet 

lukket, og at responstiderne for ambu-

lancerne til stadighed diskuteres. Ja, 

så kan vi godt føle, at vi er blevet ned-

prioriteret i det område, vi har valgt at 

bo i. Når den lokale hjerteforening 

ved donation af en hjertestarter væl-

ger skolen og idrætsforeningen, så 

skyldes det det meget høje aktivitets-

niveau netop her. Her er altid aktivitet 

for mennesker i alle aldre. Tolv per-

soner trænes her i eftermiddag i brug 

af hjertestarteren, så der altid er et 

menneske i nærområdet, som er i 

stand til at betjene hjertestarteren”.  

Lise Jacobsen sagde i sin takketale 

bl.a.: ”Det har længe været et stort 

ønske for Jungshoved at få en hjerte-

starter. Vi blev derfor meget glade, da 

nu tidligere medlem af lokalrådet, 

Poul Borum, kunne fortælle, at Hjer-

teforeningen havde doneret Jungsho-

ved en hjertestarter og et kursus i brug 

af den. Vi håber naturligvis ikke, at vi 

får brug for den, men vi vil arbejde på 

at få flere hjertestartere opsat rundt i 

lokalområdet.” 

Hjertestarteren 

blev med det 

samme sat op 

på sin nu faste 

plads ved bag-

indgangen til 

skolen fra Mis-

lehøjvej 1. Hjer-

testarteren er 

markeret med 

skilte på døren. 

Knud Jacobsen, 

Stenstrup 

Hjertestarter 

Fra v. lokalrådsformand, Gerda Holm, næstformand i JIF, Bjørn Refs-

gaard, Poul Borum, Lise Jacobsen, Erling Nielsen og Poul Staal 
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HJERTESTARTER 

Følgende borgere på Jungshoved har bestået Hjerteforeningens kursus i livred-

ning med hjertemassage og hjertestarter. Hvis der er behov for assistance, må 

man gerne kontakte nedenstående (tlf. nr. kan med fordel lægges på mobilen): 

1. Aase Wegener Larsen, Over Lyngen 11, Stavreby, 28 30 97 33 

2. Bent Henriksen, Stavreby Strandvej 22, Stavreby, 23 62 40 18 

3. René Bonde, Stavreby Strandvej 24D, Stavreby, 55 99 80 51 

4. Dan Nørgård, Fyrrevænget 26, Bønsvig, 51 71 63 80 

5. Tommy Andersen, Egevænget 23, Bønsvig, 22 11 52 88 

6. Poul Borum, Dyremarken 13, Bønsvig, 55 99 90 14 

7. Lise Jacobsen, Ambæk Mark 10, Stenstrup, 55 99 92 56 

8. Knud Jacobsen , Ambæk Mark 10, Stenstrup, 55 99 92 56 

9. Bjørn Refsgaard, Jungshovedvej 80, Jungshoved By, 29 31 58 94 

10. Steen Herup, Klintestien 35, Roneklint, 28 33 90 02 

11. Nicolai Øhrgaard, Klintestien 13, Roneklint, 55 99 92 66 

12. Tonny Vang, Jungshovedvej 54, Jungshoved By, 21 92 75 12 

13. Max Olsen, Mislehøjvej 4, Jungshoved By, 20 98 89 38 

VIGTIGT! Når hjertestarteren har været i brug, skal den sættes tilbage på sin 

plads på Jungshoved Skole, og der skal gives besked til Lise Jacobsen, tlf. 

55 99 92 56, så den kan blive ajourført, da flere dele skal udskiftes efter brug. 

Venlig hilsen, 

Jungshoved Lokalråd, Jungshoved Idrætsforening og Jungshoved Skole  

Lise Jacobsen 
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Min far Herluf Hansen var lærer ved 

Jungshoved Skole i årene 1951-1955. 

Familien var flyttet dertil i anledning 

af, at min far havde fået stillingen 

som lærer, og kort efter vores an-

komst til Jungshoved købte min far 

en motorbåd. Båden købte han af en 

dame, hvis mand var faldet over bord 

fra båden og var druknet i Bøge-

strømmen.  

Båden var en lille, åben motorbåd 

med en benzinmotor (sandsynligvis 

olieblandet). Der fulgte også et par 

årer med, således at man kunne ro i 

land, hvis motoren skulle sætte ud 

eller blot løbe tør for brændstof. Bå-

den lå til daglig i den lille havn ved 

Stavreby. 

Min far brugte båden til at fiske fra. 

Det var fortrinsvis ål, som han stange-

de med et ålejern, der sad fastspændt 

på en lang stang. Om natten, når det 

var helt vindstille, sejlede han ud med 

en lygte fastgjort til bådens forstavn. 

Lyset fra lygten tiltrak ålene på det 

lave vand, således at de var nemmere 

at fange med ålejernet. I sommerferi-

en fik jeg somme tider lov til at kom-

me med min far ud at stange ål – også 

om natten – men min mor var ikke 

særlig glad ved tanken. 

Indsamling af mågeæg 
Efter at min far havde købt båden, 

sejlede han somme tider over til en 

lille ø i Bøgestrømmen ved navn Æg-

holm. Øen lå på den østlige side af 

sejlrenden lidt nord for Nyord. Nav-

net havde den sandsynligvis fået, for-

di der hele sommeren var en stor må-

gekoloni på øen.  

Mågerne byggede reder direkte på 

jorden mellem det høje græs, og det 

Minder fra Stavreby Havn 
Af Ole Pilegaard Hansen, Fensmark 

Min far og hans båd ved indsejlingen til Stavreby Havn 
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var en yndet sport blandt de lokale 

fiskere m.fl. at indsamle disse måge-

æg, der bl.a. kunne bruges til madlav-

ning og bagning. Min far benyttede 

sig også af denne mulighed for at 

skaffe min mor nogle billige æg. Jeg 

var tit ovre på Ægholm sammen med 

min far for at hjælpe med indsamlin-

gen. Det var en fast regel, at man lod 

et æg ligge tilbage i reden, således at 

mågerne ikke forsvandt fra øen. 

En bestemt tur til Ægholm husker jeg 

ganske tydeligt. Jeg var som sædvan-

lig taget med min far ud fra morgen-

stunden for at indsamle mågeæg. Da 

vi ankom til øen, var der usædvanlig 

mange mågeæg i rederne, så vi fik 

fyldt begge vore medbragte kurve, og 

måtte oven i købet efterlade mange 

æg i rederne. Da vi senere anløb hav-

nen i Stavreby, modtog flere af de 

lokale fiskere os med en række be-

mærkninger om vores “store fangst”. 

Det skulle hurtigt vise sig, at vi havde 

været på “forbudte veje”. Hvad min 

far ikke vidste, var nemlig, at week-

enden før havde været sidste frist for 

indsamling af mågeæg dette år. Jeg 

tror dog nok, at han blev enig med 

fiskerne om, at det ikke kunne svare 

sig at sejle tilbage til øen med de 

mange æg. Og vi kunne i sagens na-

tur heller ikke få anbragt æggene i de 

samme reder igen. 

De følgende dage havde min mor nok 

at gøre med at lave æggekage og bage 

en masse kager. Æggene kunne vist 

ikke bruges til hårdkogte eller blød-

kogte æg, ligesom de også var for 

små til spejlæg. 

 

Kortet viser Ægholms placering stik øst for 

Stavreby Havn 

Min far lægger til i ”indenhavnen” i Stavre-

by (bemærk de mange fiskerbåde i baggrun-

den) 
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Honningbier tænker de fleste på, når 

de hører, at jeg forsker i, hvordan 

landskabet påvirker forekomsten af 

bier. Men jeg studerer udelukkende – 

bl.a. på Jungshoved – de vilde bier, 

som man ved forbavsende lidt om i 

Danmark. Den seneste opgørelse 

over Danmarks vilde bifauna lister 

ca. 275 arter af vilde bier, som er re-

gistreret i Danmark. Til de vilde bier 

hører også humlebierne, som de fleste 

danskere har stiftet bekendtskab med. 

Humlebierne har fået danske navne, 

såsom mørk jordhumle eller ager-

humle for at nævne to almindelige 

arter i Danmark. Gruppen af humle-

bier består af 29 arter i Danmark, og 

de resterende ca. 246 arter af vilde 

bier hører til gruppen af de såkaldte 

enlige bier. 

Modsat humlebierne lever de enlige 

bier ikke i familiesamfund, men pla-

cerer deres reder uafhængigt af hinan-

den. Meget attraktive områder til re-

debygning kan dog tiltrække så man-

ge enlige bier, at det virker, som om 

de bor i kolonier. De enlige bier er 

grupperet i slægter, som har fået dan-

ske navne, men de enkelte arter er 

aldrig rigtig blevet givet populære 

danske navne. Der er normalt mange 

arter i en slægt. Slægter af enlige bier 

er eksempelvis jordbier (61 arter), 

silkebier (8 arter), blodbier (14 arter) 

og bladskærerbier (12 arter) for at 

nævne nogle enkelte slægter. Modsat 

honningbien, som mennesket har 

domesticeret og holder i bistader, så 

lever de vilde bier – som navnet anty-

der – vildt. De skal selv finde rede-

plads, som kan være et gammelt mu-

sehul, et selvgravet hul i en græsplæ-

ne, imellem stenene i et stengærde 

eller i en udtørret brombærstængel. 

De vilde bier lever hele deres liv af 

I denne sommer har der stået et skilt i vejgrøften 

på Mislehøjvej nær Jungshovedgården. Skiltet 

oplyser, at grøften ikke må slås før en gang i 

august, da der her bliver lavet et planteforsøg. 

Samtidig bliver der henvist til Casper Ingerslev 

Henriksens tlf. nr. og e-mail-adresse. På læser-

nes vegne blev vi så nysgerrige, at vi straks rin-

gede til Casper for at høre, hvad han havde 

gang i, og om han ville skrive en artikel herom til bladet. Vi er glade for, her at 

kunne bringe Casper Ingerslev Henriksens spændende artikel (redaktionen). 

Mørk jordhumle besøger valmue 

Bier på Jungshoved 
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pollen og nektar, som de indsamler 

fra urter, afgrøder og træer og buske. 

I foråret er pil og hassel vigtige res-

sourcer for de vilde bier. Hen over 

sommeren bliver andre planter vigti-

ge. Af Danmarks ca. 1500 urter og 

træer er omtrent 80% i større eller 

mindre grad afhængige af insektbe-

støvning. Her hører de vilde bier til 

den absolut vigtigste gruppe af bestø-

vere. Bierne og de insektbestøvede 

urter og træer er mutualistisk eller 

indbyrdes afhængige. De vilde bier 

spiller derfor en vigtig rolle for opret-

holdelsen af sammenhæng i økosy-

stemer, og de har også en vigtig be-

tydning for bestøvning af afgrøder 

som raps, kløver, hestebønne, kirse-

bær, æbler, jordbær osv.  

Danmark har igennem FN forpligtet 

sig til at standse tabet af biodiversitet, 

dvs. mangfoldigheden af arter, leve-

steder og genetisk variation. Land-

brugsområderne i Danmark har igen-

nem de seneste 50-60 år gennemgået 

en stor transformation med dræning 

af vådbundsarealer, fjernelse af mark-

skel og levende hegn, større marker, 

brug af kunstgødning og pesticider og 

dyrkning af færre afgrøder på større 

arealer. Alle disse faktorer menes at 

have forårsaget en nedgang i antallet 

af vilde bier i Danmark, da man i bl.a. 

Storbritannien og Belgien har oplevet 

stor nedgang i vilde bier samtidig 

med tilsvarende ændringer i land-

brugsdriften. Jeg undersøger derfor 

diversiteten af vilde bier 28 steder på 

Sjælland, og prøver på baggrund af 

mine resultater at komme med anbe-

falinger til, hvordan Danmark bedst 

sikrer en mangfoldig og rig vild bi-

fauna. Dette gør jeg ved at indsamle 

vilde bier langs med marker, og på 

Jungshoved er det langs med Misle-

højvej. Jeg undersøger samtidig land-

skabet i de områder, hvor jeg indsam-

ler bier. Jeg kigger på forekomsten af 

udyrkede arealer som overdrev, enge, 

vedvarende græsarealer, vejrabatter, 

skovbryn, levende hegn o.l. Samtidig 

kigger jeg også på dyrkningspraksis 

af de marker, som findes i mine om-

råder. Dyrkes der økologisk eller 

konventionelt, og har det nogen be-

tydning for forekomsten af vilde bier? 

Mine undersøgelser munder ud i en 

Ph.d.-afhandling, som vil blive of-

fentliggjort engang i foråret 2013. 

Casper Ingerslev Henriksen, 

cand. scient. og Ph.d.-studerende på 

Institut for Jordbrug og Økologi på 

Københavns Universitet 

Silkebien Colletes daviesanus på rejnfan 
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Jungshoved Le-laug? 
Kunne nogen mon tænke sig at hø-

slette på den gode gammeldags måde. 

Ingen “duft” af diesel, ingen 

“traktorklang”, bare leens glid gen-

nem græsset og fuglenes opmun-

trende sang … lyder det tiltræk-

kende? 

Jeg hygger mig gevaldigt, 

når jeg går med leen på 

mit lille markstykke, men 

synes, det kunne være 

endnu hyggeligere, hvis vi 

var nogle stykker, der hjalp hinanden.  

Jeg forestiller mig, at vi et par week-

ender om året (1. & 2. slet) tager 

rundt til hinandens markstykker eller 

skovenge og høster høet. Måske har 

kommunen også et areal, vi kan høste 

på til gavn for de vilde dyr og planter. 

Er i skrivende stund i mail-kontakt 

med kommunens naturvejleder om 

egnede arealer på Jungshoved.  

Interesseret? Kontakt mig, så vi 

kan være klar til næste års 1. 

slet. Husk, du behøver ikke 

kunne slå med le – det er ikke 

svært, og måske er der nogle, 

der stadig kan huske, hvor-

dan man gør, der har lyst til 

at hjælpe.  

Venlig hilsen, 

Peter Sølvtofte, Ambæk Mark 15, 

Stenstrup. 

mob. 2615 6540 

email: kristinaogpeter@gmail.com 

"Åbent Hus" på Bøgestrøm Skole 
Den 1. august 2011 havde Bøgestrøm Skole 40 års fødselsdag. 

Derfor vil vi gerne invitere beboerne på Jungshoved til "Åbent Hus" 

lørdag den 17. september fra klokken 13 til 15 

på Stavreby Strandvej 56. 

Jeres besøg vil byde på en rundvisning på skolen, og vi vil gerne være værter 

ved en kop kaffe/te og et stykke kage.  

Venlig hilsen 

Personalet på skolen 
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"Luksuslopper i Stavreby” blev en 

stjernedag. 

Søndag 7. august 2011, kl. 10-16 stor-

mede, vi ved ikke hvor mange, turister 

og andet godtfolk Stavreby for at gøre 

loppe-kups. Et rigt udvalg af antikvite-

ter, mærkevaretøj, luksuslopper, café 

med øl/kaffe/sodavand og kage samt 

udsalg af friskbagte økoboller skabte 

skønne rammer for loppe-isternes po-

wershopping ved boderne. Sådan noget 

powershopping kan nemlig ikke ud-

øves på tom mave… 

Flere af loppebodernes indehavere 

var yderst tilfredse med både gæste-

antallet og omsætningen, som var 

over al forventning. Vejret tilsmilede 

Stavreby hen over frokost og hele 

eftermiddagen – dette på trods af en 

våd start. 

Opskriften på et godt loppemarked 

iflg. Stavrebyborgerne: 

1. Pressemeddelelser til lokalaviser-

ne, 

2. At overholde det, man lover ud i 

æteren, 

3. Ordentlig skiltning i hele området,  

4. En flok lokal-entusiaster, der gør 

alt, hvad man 

kan, for at 

gøre det godt, 

5. Forfrisk-

ninger, såle-

des at sanse-

stimuleringen 

fuldendes … 

(smil). 

Stavreby er en 

fantastisk lil-

"Luksuslopper i Stavreby” 
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Birgittes opskrift på 

Havrebrød/-boller 
Brød er en vigtig næringskilde, når 

det er groft. Man kan nemt vildledes 

af det "mørke" brød hos bageren, som 

kan være tilsat farve i stedet for at 

have det kostfiberindhold, som farven 

indbyder til. Man fristes nemlig til at 

tænke, at jo mørkere des sundere. 

Faktisk behøver farven slet ikke at 

have noget med kostfiberindholdet af 

gøre. 

Vi skal have 75 g kostfibre om dagen, 

hvilket omregnet til en dagsdosis ek-

sempelvis kunne være 2 dl havregryn 

og 1 skive rugbrød – mere skal der 

ikke til!!! 

Fuldkorn kommer fra hvede, rug, 

havre, byg, ris, tørret majs og hirse og 

kan derfor findes i produkter som 

mel, gryn, brød, knækbrød, morgen-

madsprodukter samt pasta, nudler, 

bulgur, couscous m.m. – alt sammen i 

en udgave, hvor både kim, hvide og 

skaldele er med i dets naturlige sam-

mensætning – det kaldes fuldkorn: 

Eksempelvis fuldkornsnudler, -pasta, 

-ris m.m. Kig efter det grønne nøgle-

hul eller det orange fuldkornslogo på 

emballagen. Det er din fuldkornssik-

kerhed. For at et produkt er et fuld-

kornsprodukt er det en tommelfinger-

regel, at ca. 1/2 af det tørstof, der er i 

varen, er 100% fuldkorn – præcis 

som i opskriften nedenfor: 1 del al-

mindelig hvedemel til 1 del fuldkorn, 

som her er havregryn. Læs meget 

mere på www.fuldkorn.dk – det er 

spændende læsning. 

Er du glad for at bage og savner du 

det gode brød – som jeg synes, vi 

mangler et større udbud af i Præstø – 

så kan du bage dette brød selv: 

2 store brød 

1 l vand 

1/3 pk. gær 

1 spsk. salt 

1 stor spsk.  honning 

525g hvedemel 

525g havregryn 

Drys efter eget valg 

Vand, gær, salt og honning røres 

sammen. Havregryn tilsættes og røres 

godt rundt. Ælt melet i. Stil dejen på 

køl i min. 8 timer. Herefter æltes de-

jen igennem, formes til brød eller 

boller. Drys med birkes, sesam, sol-

sikkekerner el. l., og stil dem i ovnen 

ved 50° C i 40 min. på varmluft. Skru 

herefter ovnen op på 200° C, og bag i 

ca. 45 min. for brød og ca. 30 min. 

for boller på varmluft. 

le by med et socialt sammenhold, 

som de fleste drømmer om – det ses 

og høres tydeligt på sådan en dag. 

Stavreby vil gerne være et forgangs-

eksempel på landsbykultur, når den er 

bedst, og det er sådan et loppemarked 

med til at stadfæste. Bl.a. derfor er det 

vedtaget, at denne succesfulde ople-

velse vil blive en fast tradition i Stav-

reby. 

Birgitte Escherich, Stavreby 
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JIF’s historie 1978-79 

Generalforsamling 19.1.78 i skolen. 

Jungshoved Gymnastikforening har 

skiftet navn til Jungshoved Idrætsfor-

ening, det skal rettes i vedtægterne. 

Vi er ca. 306 medlemmer, og vi har 

fået ca. 18.000 kr. i tilskud fra kom-

munen. Vi har tegnet en forsikring, 

der dækker skade på medlemmer, 

den koster 1.700,- kr. om året. Der 

kommer muligvis et blad for hele 

befolkningen i Jungshoved. Tonny 

Vang fratrådt som formand, ny blev 

Benni Jørgensen. 

Bestyrelsesmøde 25.1.78 hos Benni 

Jørgensen. Vi skal have et nyt hånd-

boldmål, da der er blæst et træ ned i 

det gamle – undersøger med forsik-

ringen. 

Bestyrelsesmøde 20.4.78 hos Birger 

Petersen. Vi har fået to badmintonti-

mer mere i hallen, i alt 14 timer. Peter 

Madsen er valgt ind i byrådet og træ-

der derfor ud af bestyrelsen, Mogens 

Prip træder ind som 2. sup. Kurt 

Poulsen blev som 1. sup. indvalgt i 

stedet for Tony Klinting, der nu spil-

ler i Præstø. Vi har startet et hånd-

boldhold for oldgirls, med stor tilslut-

ning, de skal betale 50 kr. i kontin-

gent. 

Bestyrelsesmøde 7.9.78 hos Benni 

Jørgensen. Kurt Poulsen har udmeldt 

sig af bestyrelsen på grund af en plan 

for pasning af kassen ved ministæv-

net. Benni ansøger om lov til at bruge 

gymnastiksalen til bordtennis. 

Pigeholdet 1978. Træner: Kirsten Møller Madsen. Billedet og de øvrige farvebilleder fra 1978 

er udlånt af Lilla Hansen 
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Bestyrelsesmøde 28.9.78 hos Lilla 

Hansen, Stavreby. Badmintontimerne 

er blevet skåret ned fra 60 til 50 min., 

så vi har sendt et brev til haludvalget 

om vores utilfredshed. 

Bestyrelsesmøde 9.11.78 hos Birger 

Petersen. Kasserer Lena Ellegård 

sender girokort ud til fodboldaktier. 

Benni Jørgensen og Birger Petersen 

sender et brev til forældrene om kør-

sel til indefodbold, vi har i år brugt 

15.900 kr. Klubhus – vi har sendt et 

brev til kommunen med anmodning 

om byggemodning af grund samt 

byggetilskud. Kommunen er positivt 

indstillet, så Benni må se at få lavet 

en tegning og en pris inden 21. no-

vember. Følgende pokaler blev uddelt 

ved fodboldafslutningen. Årets fod-

boldspiller: Preben Hansen. Årets 

idrætsudøver: Tonny Vang. Fiduspo-

kalen, herrer: Preben Hansen. Fidus-

pokalen, damer: Lena Ellegård. Top-

scorer: Benni Jørgensen. PKI-møde – 

106.000 kr. skal deles mellem 4 for-

eninger. Vi foretrækker fordelingen 

som sidste år – efter aktiviteter. 

Præstø ville have fordeling efter med-

lemmer, hvilket vi overhovedet ikke 

kan finde os i.  

Bestyrelsesmøde 15.1.79 hos Anne 

Petersen, Stenstrup. 14 af 30 bolde i 

Poul Anker Petersens skur var punk-

terede, da Benni Jørgensen ville ord-

ne dem, de er blevet sendt til lapning. 

JIF-Nyt – Birger Petersen vil gerne 

stå for de næste 12 måneder, Benni 

vil gerne hjælpe til, hvis det kniber. 

Så kan vi måske få nogle drenge til at 

omdele dem, evt. for en smule penge. 

Der ligger sne i 2 meters højde i den 

ene side af banen, måske kan vi få 
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nogle drenge til snerydning. Poul An-

ker vil måske udleje sin traktor? Vi er 

nok nødt til at have nye net til målene, 

da vi har glemt at tage dem ned. Fa-

stelavnsfest – Benni foreslog, at man i 

stedet for at lege i 1½-2 timer skulle 

vise en film eller to, da børnene ikke 

gider lege mere. Bestyrelsen syntes, 

det lød fornuftigt. 

Generalforsamling 18.1.79 i Jungsho-

ved Forsamlingshus. Formanden 

Benni Jørgensen berettede bl.a., at 

serie 5 blev nr. 2 efter Fladså, så de 

altså rykker op i serie 4. Den lidt våde 

fest resulterede i et brev fra skolein-

spektøren om, at øl og drikning blev 

forbudt. På grund af dette ansøgte JIF 

om et nyt klubhus. Tonny Vang og 

Benni Jørgensen m.fl. lavede en teg-

ning, og andre har lovet at hjælpe. 

Hvis alt går vel, kan vi komme i gang 

her i foråret. Vi har fået en ny fod-

boldbane, den skal kun bruges som 

kampbane. Kasserer Lena Ellegård 

oplyste, at den samlede beholdning er 

på 46.294,39 kr. Peter Madsen spurg-

te, om man havde gjort sig nogle tan-

ker om, hvor stor en del af beholdnin-

gen, man ville bruge. Mogens Prip 

svarede, at vi ikke havde fået specifi-

ceret noget endnu, men vi har allerede 

brugt penge på tegningen. Bestyrelsen 

har ændringsforslag, som går ud på, at 

man skal være fyldt 18 år for at kunne 

træde ind i bestyrelsen. Forslaget blev 

ændret fra 14 år til 18 år. Peter fortalte 

om klubhuset, byrådet er meget vel-

Gymnastikopvisning 77/78 (?) Trænere: Hanner Willemoes og Lis Holm. Billede udlånt af Han-

ne Willemoes 
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villigt. Bag ved skolen vil der blive et 

klubhus, 20 parkeringsbåse samt en 

håndboldbane, hvorfor der må tages 

10 meter af frk. Triers have. I Allers-

lev fik man i 1978 80.000 kr. til rå-

dighed, således vil vi nok også få 80-

90.000 kr. (pristalsreguleret). Vi kan 

få en kommunegaranti på 200.000 kr. 

+ den byggende grund. Så nu mang-

ler vi sådan set kun frivillig arbejds-

kraft. Peter foreslog, at man skulle 

finde ud af, hvordan man skulle beta-

le de sidste 25% af driften omkring 

klubhuset (kommunen betaler 75 %). 

Erland Larsen spurgte, hvem der 

skulle tage sig af koordineringen af 

byggeriet. Mogens svarede, at vi hav-

de tænkt at få et byggeudvalg bestå-

ende af bl.a. bestyrelsesmedlemmer 

og fagfolk. Af de 29 tilstedeværende 

ville 27 hjælpe med klubhusarbejdet 

på én eller anden måde. Erland spurg-

te om fodboldaktierne, og Benni sva-

rede, at de kunne tegnes for et hold, 

og at pengene går i kassen (ikke til 

holdet). De 11 fodboldaktier, der var 

blevet solgt, gav 780 kr. Der er 7 ind-

sendte forslag til klubbladets forside, 

et vejledende valg blandt de tilstede-

værende udpegede Bennis forslag, 

bestyrelsen bestemmer. Mogens for-

talte, at vores klage over nedskærin-

gen i badminton fra 60 til 50 minutter 

blev taget til følge, således at alt bli-

ver ved det gamle (60 min.). Alle 4 

klubber i Unionen har sagt nej til, at 

Præstø Badmintonklub skulle opta-

ges. 

Bestyrelsesmøde hos Mogens Prip d. 

25.1.79. Ingen vil være formand. 

Bestyrelsesmøde hos Yvonne Elle-

gård Jensen. Tilrettelæggelse af gym-

nastikopvisningen 24. marts kl. 19. 

Klubblad – fint arbejde Birger. Der 

mangler reklamer fra lokale. Vi må 

ikke kopiere på kommunekontoret 

længere, vi har fået en regning på 750 

kr. Vi sætter antallet af blade ned. 
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Klubhus – vi har fået byggetilladel-

sen. Byggeudvalg: Benni Jørgensen, 

Mogens Prip, Yvonne Ellegård, Ole 

Basland, Erland Knudsen, Kurt 

”Kuggi” Petersen og Tonny Vang, 

der blev formand for udvalget. Vi 

begynder i maj – måske april. Festud-

valget har nogle planer om festlige 

aktiviteter i 1979, diverse bankospil, 

bal i ”Texas” en gang om måneden 

for de unge på 40.  

Bestyrelsesmøde hos Henrik B. Olsen 

17.4.79. Byggeudvalget – lørdag eller 

søndag skal Murer Poul sætte galger-

ne op, næste weekend skal grunden 

graves ud. Erland Knudsen sørger for 

kloak m.m. Beton fra Mern Beton, 

bloksten fra Nordsjælland. Landmåle-

ren har sat hjørner af. Klubhuset ven-

der den forkerte vej, måske kan det 

laves om, Tonny Vang vil prøve at 

lave en skitse til en vending af huset. 

Vi går i banken og sparekassen på 

fredag for at få et lån på 200.000 kr. 

Den nye fodboldbane må måske først 

bruges til efteråret. 

Bestyrelsesmøde 21.5.79 hos Lilla 

Hansen. Præstø Badmintonklub er 

blevet indmeldt i Unionen, men man 

har desværre ikke sikret sig, at den 

ikke skulle kunne få noget af bloktil-

skuddet. 5 klubber skal nu dele blok-

tilskuddet på ca. 113.000 kr. De tre 

andre foreninger kan heller ikke for-

stå det. Murer Poul har givet et tilbud 

på 124.000 kr., så kommer derudover 

Erland Knudsen ca. 45.000 kr. + det 

elektriske, 20.000 kr. Finn ”Rende-

graver” har fået mad hos Maja og 

Tonny, det er refunderet med 25,- kr. 

pr. gang = 75 kr. Helge ”GM” Han-

sen vil ikke træne fodbold mere, fordi 

spillerne er dovne og ikke vil lystre. 

Skal vi købe en kopimaskine, der kan 

stå i klubhuset, den koster ca. 7.000 

kr. Benni Jørgensen har fungeret som 

formand, det vil han ikke mere, og 

Tonny Vang bliver ny formand og 

trækker sig som formand for bygge-

udvalget. 

Bestyrelsesmøde hos Tonny og Maja 

Vang 11.6.79. Kun Henrik B. Olsen 

mangler at underskrive i banken. Når 

han har gjort det, kan Yvonne Elle-

gård Jensen begynde at bruge af de 

200.000 kr., lånet lyder på. Murer 

Poul giver rabat i form af et sæt trøjer 

til herrerne. På fredag skal der støbes 

klaplag. Sommerstævne 23. og 24. 

juni. Telt og teltstativer fra Allerslev, 

presenninger fra Jørgen Palle, danse-

gulv fra Allerslev (Vordingborg Tu-

ristf.), bænke, borde og stole fra Nå-

deled og måske fra Abildhøjskolen. 

Der stilles op fredag aften. 

Bestyrelsesmøde 10.7.79 hos Anne 

Petersen. Fritidsnævnet har i 1980 

afsat 35.000 kr. til parkeringsplads og 

i 1981 22.000 kr. til asfaltering. Lena 

Ellegård Jensen og Carsten Larsen 

skal giftes på lørdag, de får samme 

beløb som Benni og Jette Jørgensen – 

eller 100 kr. 

Bestyrelsesmøde 15.8.79 hos Mogens 

Prip. Nettene på de nye mål skal pil-

les ned efter hver kamp. Brug af den 

nye bane højest to kampe pr. week-

end, og ikke hvis det har været øsen-
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de regnvejr. Kun de 2 herre-senior-

hold må bruge den nye bane i efter-

året. Lis Holm må godt købe et spole-

bånd med småbørnsmusik, det koster 

60-100 kr. 

Bestyrelsesmøde 19.9.79 hos Yvonne 

Ellegård Jensen. Festudvalget funge-

rer overhovedet ikke mere. Der er 

kun Lilla Hansen og Henrik Olsen 

tilbage, da de andre enten er trådt ud 

eller er blevet sure. Henrik Olsen træ-

der fra dags dato ud af bestyrelsen, og 

så må suppleanten (Benni Jørgensen) 

træde til. Gymnastik – puslinge: Lis 

Holm. Piger: Lone Petersen og Lisa 

Larsen. Drenge: Arne Hansen. Ryt-

mepiger: Anne Petersen. Damer: Lilla 

Hansen. Herrer: Erland Knudsen. 

Årets idrætsudøver: Birger Petersen. 

Klubhusbyggeri – der er ikke så stor 

tilslutning med hensyn til hjælp for 

tiden. Vi må have professionel hjælp, 

ellers bliver vi aldrig færdige. 

Bestyrelsesmøde 6.11.79 hos Maja og 

Tonny Vang. Teateraften – Allerslev 

opfører stykket ”Svend, Knud og 

Valdemar”. De skal have deres udgif-

ter betalt. Det bliver søndag 2. decem-

ber. Entre, voksne 15 kr., børn 10 kr. 

Vi kan ikke få nogen parkeringsplads 

i 1980. Der er kommet strøm ind, på 

lørdag kommer Erland Knudsen og 

lægger rør ind. PKI-møde – Præstø 

Badmintonklub gjorde krav på blok-

tilskuddet til næste år, men ingen af 

de gamle klubber var interesseret i 

det, da bloktilskuddet er blevet redu-

ceret med 3%. Der blev sat 5.000 kr. 

af til dem, som de kunne bruge, hvis 

de virkelig skulle få brug for dem. 

Erland Larsen 
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Lørdag 17. sep. Kl. 13-15. Åbent hus for alle interesserede på Bøgestrøm Skole 

Fredag  23. sep. Kl. 18.00. Pensionistforeningens Høstfest 

24.-25. sep. Traktortræk. Jungshoved Stadion  

Onsdag 28. sep. Kl. 19.30. Foredrag om arbejdet i Etisk Råd. Rejsestalden 

Lørdag 1. okt. Sogneudflugt til København 

Søndag 2. okt. Kl. 9-14. Arbejdsdag på Jungshoved Skole 

Mandag 3.okt. Kl. 19. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset 

Tirsdag 4. okt. Kl. 13.30-16. Pensionistforeningen starter Hyggeeftermiddage 

Tirsdag 4. okt. Kl. 19.00. Borgermøde, Jungshoved Lokalråd. Jungshoved Skole 

Torsdag 6. okt. Kl. 19. Kulturaften Foreningen Norden. Jungshoved Skole 

Torsdag 6. okt. Kl. 9.30. Pensionistforeningen starter gymnastik 

Lørdag 8. okt. Kl. 8. Blishønsejagt fra Stavreby Havn 

10.-14. okt. Afhentning af storskrald på Jungshoved 

Torsdag 13. okt. Kl. 17.00-19.00. Spiseklub. Jungshoved Skole 

Onsdag 26. okt. Kl. 19.30. Studiekreds om Martin A. Hansen. Allerslev Præstegård 

Mandag 7. nov. Kl. 19. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset 

Onsdag 9. nov. Kl. 19.30. Studiekreds om Martin A. Hansen. Allerslev Præstegård 

Mandag 14. nov. Kl. 18.45. Foreningen Norden, Humor i Norden. Jungshoved Skole 

Onsdag 16. nov. Kl. 19.00. Foredrag Inden for Murene. Allerslev Præstegård 

Torsdag 17. nov. Kl. 17.00-19.00. Spiseklub. Jungshoved Skole 

Onsdag 23. nov. Kl. 19.30. Studiekreds om Martin A. Hansen. Allerslev Præstegård 

26.-27. nov. Kl. 10-15. Julemarked. Jungshoved Skole 

Tirsdag 29. nov. Kl. 19.00. Borgermøde. Jungshoved Lokalråd. Jungshoved Skole 

Torsdag 1. dec. Kl. 17.00-19.00. Spiseklub. Jungshoved Skole 

Mandag 5.dec. Kl. 19. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset 

Fredag 9. dec. kl. 12.30. Pensionistforeningens Julefrokost. Jungshoved Skole 

JUNGSHOVEDKALENDER 

GUDSTJENESTER 
 Jungshoved Allerslev  

18. sep. 10.30 Ingen Søndag 

25. sep. 9.00 Jesper Blomgren Ingen Søndag 

2. okt. 10.30 19.00 Søndag 

9. okt. 10.30 9.00 Søndag 

16. okt. Ingen 10.30 Søndag 

23. okt. 9.00 Jesper Blomgren Ingen Søndag 

30. okt. 10.30 Ingen Søndag 

6. nov. 19.00 10.30 Søndag 

13. nov. 9.00 10.30 Søndag 

20. nov. 10.30 Ingen Søndag 

27. nov. Ingen 10.30 Søndag 

4. dec. Ingen 9.00 Jesper Blomgren Søndag 

11. dec. 10.30 9.00 Søndag 

Søndag 18. dec. Ingen 10.30 


