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Velkommen til det tredje nummer
af JUNGSHOVED. For os i redaktionen er det en stor glæde, at så
mange vil bidrage til at gøre bladet
så indholdsrigt og oplysende.
Vi lovede sidste gang, at vi ville
udkomme, når bøgen var sprunget
ud, markerne var grønne og de
første rejer var fanget. De to første
ting skete endda så flot og pludseligt, at man næsten ikke kunne tro,
at det var muligt. Nu venter vi bare
på de første rejer, og med varmen
kommer de nok også.
Dette
sommernummer
af
JUNGSHOVED er præget af flere
jubilæer (latin: jubilare, glæde sig,
frydes, juble). Billedet på forsiden
viser JIF´s stadig aktive 50-års
jubilar, Erland Larsen, som d. 3.
maj blev udnævnt til æresmedlem i
JIF. Stort TILLYKKE til Erland.
Også stort TILLYKKE til vores
Dagli´ Brugs, som i august fejrer
sit 100-års jubilæum.
I dette nummer indleder vi en ny
serie med titlen ”En arbejdsplads
på Jungshoved”, hvor vi vil bringe
beretninger om store og små
arbejdspladser på halvøen. Første
bidrag i serien kommer fra
Bøgestrøm Skole.
I artiklen ”Mergelgravene på Stenstrupgård” fortælles en spændende

historie fra krigens tid, og måske
aflives her en myte om ”bombehullet”.
”Der er fundet et nyt evangelium”,
lød det op til påske. Et evangelium,
der sætter Judas i et nyt lys. Læs
Tilde
Bingers
skærtorsdagsprædiken, som også bringes i dette
nummer.
Jungshoved Skole har igen holdt
”Åbent hus” med stort fremmøde
af gamle og nye foreninger.
Lokalrådet var i år med for at informere og finde nye pejlemærker
for sit fremtidige arbejde.
D. 15. marts fik JUNGSHOVED
brev fra Indenrigs- og sundhedsministeriet, som fortalte, at bladet
havde fået et ansøgt tilskud fra
ministeriets Landdistriktspulje for
2006 på 20.000 kr. En stor opmuntring, som vi vil søge at omsætte til et endnu bedre blad i de
kommende numre.
Til slut vil vi ønske alle en rigtig
god sommer. Vi er tilbage, når
markerne er gule, og blomsterne i
vejgrøfterne lyser gult og blåt.
Med venlig hilsen
Redaktionen
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Så er der nyt fra Dagli'
Brugsen igen.
I den forløbne periode har vi søsat nummer 2 i rækken af
Jungshoved vin. Selve produktion og levering kom ret pludseligt, derfor havde vi ikke nævnt
noget om den i sidste nummer af
bladet. Vinen er blevet godt
modtaget. Vi har solgt de første
1200 flasker. Men vær fortrøstningsfuld - der kommer flere i
løbet af maj måned. Da det jo er
vores jubilæumsvin, er etiketten
selvfølgelig et billede af
Brugsen fra 1936. Det tager sig
ganske godt ud, syntes vi i hvert
fald.
I skrivende stund er vi i fuld
gang med at arrangere vores
blomstermarked, som løber af
stablen den 13/5. Vi har satset
stort, så vi håber på stort
fremmøde.
I forbindelse med kædens 14-års
fødselsdag i uge 12 havde man
fra kædens side lavet en dag,
som man kaldte for ”Operation
Nullermand”. Operationen gik
ud på at få butikken gjort ren og
pæn. Til lejligheden var
Brugsens bestyrelse indkaldt,
som så gik til den sammen med
personalet. Kæden havde udloddet nogle gevinster til nogle af
de butikker som indsendte sjove

billeder af dagen. Vi var faktisk så
heldige at vinde. Præmien var en
kædemedarbejder for en dag. Vi har
vundet vores personalechef, som også kommer den 13/5. Han skal sælge
non-food på parkeringspladsen.
Vores billetsalg til jubilæumsfesten
er skudt i gang. Det går faktisk okay,
men der er stadig mulighed for at
deltage. Prisen er 175 kr. pr person.
For de penge får man mad og underholdning. Drikkevarer køber man
ved siden af. Der er plads til 150
personer i alt.
Bestyrelsen knokler på livet løs med
at få lavet et jubilæumsskrift for
Brugsen. Det går faktisk forrygende. De håber at kunne være klar til
udgivelse en gang i juni måned.
Ellers går dagligdagen sin vante
gang i Brugsen. Turister og sommerhusfolket er vendt tilbage efter vinteren. Det er dejligt. Vi har solgt
masser af planter og blomster, så
foråret må være på vej. Sidder netop
og ser en vejrudsigt, som siger 20
grader fra midten af ugen. Det er da
dejligt.
Vi håber at se jer alle i Brugsen
igennem sommeren så vi kan få en
kanon omsætning. Det ville være
lækkert.
Alle vi i Dagli' Brugsen Jungshoved
ønsker jer alle en rigtig god
sommer!
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2006

Vi ønsker Dagli` Brugsen i Jungshoved
et stort tillykke med de 100 år
den 9. august.

6

50 års jubilæum i Jungshoved Idrætsforening
I maj måned 1956, tog Erland Larsen første gang den grønne trøje på for
Jungshoved, da var han 11 år. I dag 50 år senere spiller Erland stadig fodbold i den grønne trøje, og han har også været aktiv badmintonspiller i en
årrække. Erlands 50-års jubilæum blev markeret med en lille reception i
klubhuset onsdag d. 3. maj 2006. Dagen startede med veteran-kampen
mellem Jungshoved og Svend Gønge, og selvom Erland går på banen for at
vinde, tabte Jungshoved desværre 0-5, Erland havde måske tankerne et
andet sted end på banen!.
Inden kampen blev fløjtet i gang, blev Erland kaldt frem, og Kurt stod klar
med blomster og et bevis på evigt æresmedlemskab af klubben. Efter
kampen blev der serveret øl, vin og sandwich til alle de 60 gæster, der var
mødt op for at fejre Erland. Senere fik Erland overrakt elefantordenen som
skal bæres ved fester i klubben, og den forpligter Erland til at give øl, når
den bæres. Vi havde alle en hyggelig aften i klubhuset, og vi ønsker Erland
held og lykke fremover, og glæder os over, at Erland sikkert har mange
gode år tilbage i den grønne trøje.
Majbritt

Erland Larsen og formanden for JIF, Majbritt Nielsen
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Formandens beretning fra Generalforsamlingen i JIF
28. februar 2006
Året 2005 har været et godt år for
JIF. Vi har i bestyrelsen prøvet at
nå vores mål for året, vi vedtog
sidste år at få lavet straffeattest
på alle instruktører i klubben, det
er gjort og vi følger op på nye
trænere. Der er efterfølgende pr.
1/6-05 vedtaget en lov, der gør at
vi skal have børneattester, som
erstatter de tidligere omtalte
straffeattester, for alle trænere,
der er i klubben mere end 3
måneder.
Jeg håber, alle har bemærket, at
der er kommet et nyt blad på
gaden, Jungshoved, som er
resultatet af sammenlægning af
Jungshoved bladet og Kirke Nyt.
Vi synes, det er blevet et rigtigt
flot og alsidigt blad, som er
blevet godt modtaget. Bladet
bliver finansieret af Styregruppen, Menighedsrådet og JIF.
Oplaget er p.t. på 1200 blade. En
stor tak til Redaktionen på
”Jungshoved”.
Vi (Kurt) har på nuværende tidspunkt indgået aftale med 18 butikker i Præstø om reklameskilte
ved fodboldbanen. De nye skilte
bliver hængt op i løbet af foråret.
Henriette arbejder for tiden med
at få en hjemmeside op at stå, og
den er så småt kommet i drift.

Telefonbøgerne er igen i år uddelt
med meget stor hjælp fra Claus
Geertsen. Vi kunne godt bruge flere
hjælpere, så Claus ikke skal benytte
familie og venner. Bestyrelsen går
fri, men vi vil gøre mere for at få
hjælpere.
I år er det lykkes at få en container
til aviser til at stå fast på grunden,
og da folk nu ikke skal 2 steder
med aviser og flasker, tror vi på
større indsamling. Der vil stadig
blive hentet aviser på Jungshoved 4
gange årligt.
Med hiv og sving er det lykkedes at
få bedre tider på skolerne og i
Hallen. Vi mangler stadig tider til
badminton, og basket ønsker en dag
med sammenhængende tider i
Hallen. I efteråret blev vi med andre
udvalgte klubber i Præstø indkaldt
til møde ang. Hal nr. 2 i byen. På
nuværende tidspunkt ved vi ikke,
hvad resultatet bliver, men vi håber
på, at pengene bliver fundet i den
nye kommune.
Vi havde igen i år inviteret vores
trænere til et møde med bestyrelsen,
hvor vi fik talt om året der er gået.
Vi blev enige om, at det kunne være
en god ide med et fælles
arrangement mellem idrætsgrenene i
klubhuset, en aktivitetsdag måske
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med overnatning og diskotek. Vi
håber på den måde at skabe
”klubånden”, som vi meget
savner. Det blev også vendt, at det
måske kunne være tiden at prøve
med et elite-svømmehold, hvis vi
kunne få tider på Tokai.
Seniorfodbolden måtte stoppe i
foråret, pga. manglende spillere,
så vi har kun haft veteranerne i år.
Det er trist, da vi jo gerne skal
bruge vores dejlige klubhus og
udenomsarealer. Vi har fået 2
legater, 1 på 3.000 kr. fra Lions
Club, som blev brugt til 2
bordtennisborde, og 1 fra Nordea
på 2.000 kr. som vi købte
borde/bænke sæt for.
Sommerfesten blev holdt lørdag d.
30 juli. Den gamle tradition Land-

liggerstævnet blev taget op igen, og
hvilken succes - 6 lokale hold
dystede i leg uden grænser, med
Sofus og Maja som tovholdere. Vi
har kun fået gode tilbagemeldinger
og har allerede flere tilmeldinger til
næste sommerfest, hvor bestyrelsen
stiller op i legen. JIF vandt
fodboldstævnet: Der var 4 hold á 7
personer, og i år var der kvinder med
- flot gået. Vi vil meget gerne have
flere hold med næste gang. Der var
også skydetelt med hjælp fra
strandjægerne og det muntre køkken
med hjælp fra Mona - også en
succes. Vi havde fået sponseret ca.
2.200 kr. af det gamle Jungshoved
Byfest, som blev brugt til leje af
hoppeborg - en stor succes. Der var
120 betalende gæster til spisning og
fest om aftenen, en god dag og aften.
Sommerfesten bliver i år d. 29. juli.

Bestyrelsen, fra
venstre: Kurt, Henriette, Pernille, Solveig, Majbritt, Lasse, Carina minus Max og Mariann
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Vi var blevet spurgt, om vi ville
være medarrangører af et traktortræk, hvor vi skulle stå for salg af
mad og drikke. Vi valgte at gå
ind i dette arrangement lidt
uvidende om, hvad det indebar,
men vi har fået utrolig meget
hjælp fra mange sider. Vi blev
positivt overrasket, da det viste
sig, at der var 26 deltagere, der
meldte sig. Det endte med at
blive en rigtig positiv og dejlig
dag, med god respons fra
deltagere og tilskuere. Stævnet
blev flot besøgt af ca. 600
betalende. Vi har fået så meget

positiv respons, at vi har besluttet
at afholde et nyt stævne til
september. Det kommer til at
strække sig over 2 dage med fest
om aftenen. Tusind tak til alle
sponsorer og hjælpere, for uden
jer kunne det ikke lade sig gøre.
Søndag d. 26/2-06 holdt vi vores
fastelavnsfest på skolen. Der kom
50 flot udklædte børn, og vi
havde en dejlig eftermiddag, med
tøndeslagning og fastelavnslege.
Majbritt Nielsen

NYT FRA SVØMNING I J.I.F.
Vores svømmeafdeling i J.I.F. bliver fra næste sæson væsentlig større, da vi
har overtaget alle aktiviteter og medlemmer fra Præstø Svømmeklub, som
blev nedlagt på en ekstraordinær generalforsamling i april. Vi forventer, at
alle holdene fortsætter i næste sæson, så vi nu får svømmehold mandag,
tirsdag og torsdag, og forventer ikke de store ændringer. Men yderligere
informationer følger i næste nummer af Jungshoved Bladet, eller ved
skrivelser omdelt til medlemmerne før sæsonstart mandag d. 4/9-06.Til
orientering så vil næste sæsons betaling blive ændret fra 2 gange pr. år til 1
gang årlig, gældende fra starten af september til slutningen af april.
Vi håber på, at vi med den nu større svømmeafdeling vil have bedre muligheder, når vi bliver til Ny Vordingborg, og ikke rigtig ved hvad fremtiden vil bringe for de små foreninger, og vi håber også, at vi med tiden vil
kunne opfylde de flestes behov for svømmeundervisning i Præstø.
Alle ønskes en god sommer, med tak for svømmeåret der gik, og velkommen tilbage til gamle og nye medlemmer, når sæsonen starter til september.
Med venlig hilsen Carina Kristoffersen,
55 99 93 97
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Senior-fodbolden tilbage på Jungshoved.
Vi har her i foråret fået stablet et senior hold på benene. Vi blev kontaktet
af Olfert Højer, som synes at det var tiden til at prøve igen. Det var det
også, der er på nuværende tidspunkt 20 spillere, som træner hver tirsdag og
torsdag på stadion med Olfert som træner. Seniorerne spiller i serie 6, og de
har spillet de første kampe.
Er det noget for dig, så mød op på stadion til en træningsaften. Her er plads
til alle, som gerne vil spille fodbold, men som også sætter hygge og
kammeratskab højt.
Der trænes tirsdag og torsdag kl. 19-21 på stadion, Mislehøjvej 3.
Olfert Højer kan kontaktes på tlf. 55 99 40 00/20 14 14 25

********

Kampplan for Jungshoved IF´s serie 6-hold
Hjemmekampe på Jungshoved Stadion:
Torsdag 08-06.06
Alliancen
Torsdag 24-08-06
Torsdag 07-09-06
Søndag 17-09-06
Søndag 01-10-06
Søndag 08-10-06
Søndag 22-10-06

kl.19.00 Jungshoved IF - Langebæk
kl.18.30 Jungshoved IF - Ørslev GIF
kl.18.00 Jungshoved IF - Mern UIF
kl.10.00 Jungshoved IF - Kastrup GI
kl.10.00 Jungshoved IF - Holmegaard BK2
kl.10.00 Jungshoved IF - Vestmøn BK
kl.10.00 Jungshoved IF - Præstø IF

Kampplan for Jungshoved IF´ s veteranhold
Hjemmekampe på Jungshoved stadion:
Onsdag 21-06-06 kl.19.00 Jungshoved IF – Ørslev
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Veteran-holdet

Serie 6-holdet
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Fastelavn søndag d. 26
februar 2006
Traditionen tro var J.I.F. vært for
årets fastelavnsfest, som blev
afholdt på Jungshoved skole. Vi
fik besøg af rigtig mange festligt
udklædte børn ca. 50, og de havde
taget mange forældre og bedsteforældre med, så skolen var godt
fyldt op.

Vi havde en god og hyggelig dag
og er glade for det store fremmøde.
Vi har taget en masse billeder af
alle børnene, som vi har lagt ud på
vores hjemmeside:
www.jungshoved-if.dk , hvis der
skulle være nogle billeder, som I
gerne ville have, er I velkomne til
at skrive eller ringe.
Tak for en god dag
På bestyrelsens vegne

Her har vi så dagens konger og dronninger
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Et lille opråb fra bestyrelsen i J.I.F.

Vi ønsker en hjælpende hånd fra jer medlemmer!!
Idrætsforeningen har et bredt udvalg af idrætsgrene. Vi kan tilbyde:
svømning, bordtennis, badminton, volleyball, basketball og fodbold, og
du eller dit barn går til én eller flere af dem. Foreningen har hvert år nogle
arrangementer, som giver et pænt økonomisk overskud. Det giver mulighed
for fortsat rimelige kontingenter, tilskud til turneringer, stævner, sociale
arrangementer for børn og unge i klubhuset m.m.
Bestyrelsen efterlyser medlemmer, som vil give en hjælpende hånd til
nogle af de mange opgaver, der følger med ved f.eks.
Fastelavn - som vi afholder hvert år på Jungshoved skole
Sommerfest - ved klubhuset, Mislehøjvej 3 (d. 29/7 – 06)
Traktortræk - på marken bag klubhuset, (d. 16 – 17/9 – 06)
Hjælpen kan f.eks. være opsætning af telte, borde og bænke, oprydning,
opsyn, salg af drikkevarer o. lign.
Uddeling af telefonbøger - du får en rute, som du har 14 dage til.
Avis og flaskeindsamling - det drejer sig om ca. 2 timer 4 gange årligt
(du behøver ikke at binde dig for alle 4 gange)
Arbejdsdag - i klubhuset, varierende vedligeholdelse
Indsamling af sponsorgaver - til div. arrangementer.
Har du/I lyst og tid til at hjælpe din idrætsforening så aflever slippen til din
træner eller ring/mail til os, fortæl evt. hvad du helst vil hjælpe med.
Med venlig hilsen og på forhånd tak.
På bestyrelsens vegne
Majbritt / 50563727
Nielsen4720@hotmail.com

Henriette /55995502, 22537394
musse_henry@yahoo.dk

----------------------------------------------------------------------------------------Ja, jeg/vi vil gerne hjælpe J.I.F. ved behov til div. arrangementer
Navn: _____________________________________________________
Tlf. _______________ E-Mail _______________________________
Evt. kommentar
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Cykelholdet
Vi er ca. 15 herrer og damer, i
alderen 15-70 år, som mødes om
torsdagen
kl.
19.00
på
Jungshoved skole. Vi aftaler,
hvilken tur der køres den dag, det
foregår på de små veje igennem
skovene, ned til havne og til
stranden. Holder en pause undervejs og nyder solen, man
medbringer selv kaffe, vand, øl,
eller hvad man nu vil ha’. Turene
tager ca. 1½ time, og der køres
ca. 10-15 km.
Det er dejlige ture, man oplever
naturen og ser forskellige steder,

Cykelholdet klar til start

snakker om gamle og nye ting,
samt de folk der lever og har
levet. For der er nogle, som er
barnefødt eller boet her i mange
år.
Man er velkommen til at tage
med, det kræver bare, at man har
en cykel med luft i dækkene.
Vi ses på cykelholdet!

Med venlig hilsen,
Max fra J.I.F.
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En arbejdsplads på Jungshoved (1)

Bøgestrømskolen
viser sig ved en udadvendt eller
indadvendt adfærd, der falder
udenfor de ”almindelige” normer.

I et af Jungshoveds hjørner, nær
ved Stavreby, ligger Bøgestrøm
Skole, som Gladsaxe Kommune
lod opføre i 1971. Hver mandag
henter Ørslev Turistfart 24 børn
(i alderen 7-14 år) fra nogle af
Københavns omegnskommuner.
Børnene bor og går i skole her i
ugens 5 hverdage.
I tidens løb har vores børn haft
mange benævnelser: ”frække
børn”,
”adfærdsvanskelige”,
”socialt og følelsesmæssigt handicappede”,
”samspilsramte”.
Fælles for børnene gælder, at de på trods af velmenende hjælpeforanstaltninger i hjemkommunerne – er kommet i en situation,
hvor de føler, at de ikke slår til
som skolebarn, kammerat eller
som accepteret medlem i
familien. Barnets ”protester”

Det er så skolens opgave at
hjælpe på disse tre områder. I
faste og forudsigelige rammer og
med kærlighed og omsorg
arbejder vi på at give børnene
selvindsigt og selvværdsfølelse,
at udfylde deres skolefaglige
huller, at lære dem at blive gode
kammerater, at give familien
nogle redskaber til bedre at
håndtere problemerne, og frem
for alt give børnene og deres
familier et håb om, at det kan
nytte. I samarbejde med hjemkommunens skoler, psykologer,
sagsbehandlere
og
familien
”udspændes et sikkerhedsnet”,
når barnet efter 1 til 2 år på
Bøgestrøm Skole skal hjem og
prøve kræfter i en eventuel ny
klasse eller skole.
Til dette arbejde er ansat 8
socialpædagoger, 8 lærere, 1
skolesekretær, 1 køkkenleder, 1
køkkenassistent, 3 rengøringsassistenter, 1 pedel og en leder.
Mogens Jacobsen
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Jeg går på Bøgestrøm Skole!
Jeg er en pige, der er på Bøgestrøm Skole. Jeg er tretten år og kommer fra
København.
Da jeg første gang kom herned, syntes jeg, det var langt ude, men nu synes
jeg, at det er fedt at gå her.
Vi kommer herned, fordi vi har nogle problemer. Bøgestrøm Skole hjælper
os rigtig meget. Der er kun fire piger hernede. Da jeg startede her, var jeg
utålmodig, og det er jeg stadig nogle gange, men ikke så meget mere. Der
er også nogle, der er bagud i nogle fag. Det får vi også rettet op på ret
hurtigt.
Det er dejligt, at vi har sådan en dejlig udsigt.
Vi laver mange forskellige ting. F.eks. spiller vi fodbold, baseball, dødbold,
cykler o.s.v.
Om vinteren står vi på ski, det er
meget sjovt.
Det sjoveste og bedste ved skolen,
er at de hjælper os med vores
problemer, og vi hjælper også
hinanden. Det dårligste er, at man
ikke må have mobiler med herned.
Vi kommer hver mandag kl.10.00.
Fredag er vi hjemme kl.15.3016.45.
Tasja
Jeg hedder Sebastian.
Jeg har gået på Bøgestrøm Skole i
1 år og 4 måneder.
Mine problemer derhjemme var
min skyld, fordi jeg lavede nogle dumme ting.
Men nu har jeg lært at styre mit temperament og ikke lave løgnehistorier og
tale pænt til andre og specielt til lærerne. Jeg har det godt nu, men jeg skal
lære noget mere. F.eks. ikke at blive sur, når jeg skal lære noget nyt i
skolen. Jeg skal tro mere på mig selv, og jeg skal specielt stoppe med at
fjolle både i skole og i fritiden.
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Bøgestrøm Skole er meget bedre end jeg troede. Min skole derhjemme
var dårlig. Eleverne var dumme, de skulle gå på Bøgestrøm Skole, for så
ville de blive søde ligesom lærerne på Bøgestrøm Skole. Det gode ved
Bøgestrøm Skole er lærerne, eleverne og timerne. Der er ikke noget dårligt
ved skolen.
Hej jeg hedder…….
Hej jeg hedder Ida, jeg er 12 år gammel og går på Bøgestrøm Skole. Jeg
kom på Bøgestrøm Skole, fordi jeg havde problemer på min gamle skole og
derhjemme, mest derhjemme.
Jeg lærte ikke så meget i skolen, og jeg var meget oppe og skændes med
mine forældre.
Jeg har været på Bøgestrøm Skole i 5 måneder, og jeg har lært meget. Jeg
er kommet meget længere frem med stavning og matematik. Jeg har også
fået flere venner, end jeg havde før. Jeg savner aldrig rigtig min gamle
skole, men nogle gange kan jeg godt savne mine forældre lidt. Der er
mange nede på skolen, der også har haft problemer, så derfor har man det
lidt bedre, når det ikke kun er en selv, der har haft det sådan.
***************************

Stenstrup Vandværk
90 år
I 1916 besluttede 7 borgere i
Stenstrup, at byen skulle have sit
eget vandværk. Vandværket
skulle afløse de private brønde,
som hidtil havde forsynet byen
med vand.
Den 14. juli 1916 indkøbte man
for 90 øre en protokol i Andreas
Jensens boghandel i Præstø. Det
er denne protokol, der er årsagen
til, at vi i dag ved, at Stenstrup
Vandværk i denne sommer kan
fejre sit 90-års jubilæum.

Protokollen fortæller, at man
optog et lån på 5200 kr., som
skulle forrentes og afdrages over
44 år. I starten var vandværket
udstyret med en vindmotor som
trækkraft.
Da Stenstrup fik elektricitet i
1925, blev vindmotoren nedtaget
og erstattet af elkraft. Det 4 m
høje vandtårn, som stadig er i
funktion, har i 90 år stået som et
vartegn for byen og kan ses på
lang afstand. Byen fejrer jubilæet
ved en byfest i august.
Knud Jacobsen, Stenstrup
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KNIPLING
I flere år har vi på Jungshoved
Skole haft et hold i knipling.
Knipling er et gammelt kunsthåndværk, som dyrkes mange
steder – især i Europa.
Kniplingen kom til Danmark i
1400-1500 tallet. Der opstod en
hel industri på Tønder-egnen. Det
var især piger og kvinder, der
kniplede, men også mænd lærte
sig kunsten. Det var almindeligt,
at en person kniplede det samme
mønster et helt liv igennem, derfor har mange af de gamle
mønstre pigenavne.
Til at begynde med var det kun
tilladt adelen og de kongelige at
bære kniplinger. Da de var meget
kostbare, havde almindelige mennesker heller ikke råd til dem. I
1800-tallet fremkom maskinkniplede blonder, der blev hvermands eje.

I dag laver vi ikke kun de traditionelle blonder og mellemværk, men
også mange andre ting til pynt i
hjemmet og til pynt på beklædning.
Efter i en periode at have været i
stilstand, er der i dag rigtig mange,
der har kastet sig over det gamle
håndarbejde.
Vi er en flok på 8-10 personer, der
mødes på skolen hver torsdag kl.
19-22 i vinterhalvåret. Vi kan godt
have et par personer mere på holdet,
så hvis du har lyst til at prøve kræfter med pinde og nåle, er du velkommen til at kigge ind og se, om
det er noget for dig.

Hanne og Ingrid

Fuglene set fra Hannes
vindue
Foråret bragte lærke, stær,
løvsanger, vipstjert, husrødstjert,
jernspurv, svale, gravænder og
strandskader til Jungshoved.
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Mergelgravene på
Stenstrupgård
Af Torben Dienesen
Når man kommer fra Jungshoved
og kører mod vest på amtsvejen,
ser man mod syd inde på marken
to fordybninger. En del mennesker antager, at det må være bombehullerne fra 2. verdenskrig.
Denne opfattelse er ikke rigtig,
da disse huller er store, gamle
mergelgrave. Min far, Ove
Dinesen, drænede disse arealer i
trediverne og dermed også mergelgravene. Min far har fortalt, at
en af dræningsarbejderne kunne
tjene dobbelt dagløn, fordi han
var så stor og stærk, at han i ét
tråd fik en dræningsspade helt i
bund. Og da det var akkordarbejde, kunne han grave så mange meter drængrøft, at det gav
den dobbelte dagløn.
Jeg kan huske, fra den første
traktor ankom til Stenstrupgård.
På daværende tidspunkt var
mergelgravsskrænterne så stejle,
at en mand fra Faxe Autolager
måtte demonstrere, at traktoren
kunne køre på skrænterne uden at
vælte. I dag er skrænterne meget
mere fladet ud. Mergelgraven
længst inde i marken har på
skrænterne en jordtype, som
nærmest er kridtler, og netop her
stod før dræningen nogle æbletræer, som efter sigende skulle

have haft nogle
velsmagende æbler.

særdeles

Helt tæt på amtsvejen findes et
dybt, aflange hul. Nogle mener,
det kunne være et såkaldt jordfaldshul. Mere sandsynligt er det
nok, at der har været en bræmme
med sand, så sandgravning har
fundet sted. Der er stadig sand
helt nede i bunden, og der har
aldrig stået vand i bunden. Uden
om er det stærk lerjord, men der
kan have været sådan en
koncentreret sandrevle.
Før amtsvejens tid blev vejstrækningen fra Brugsen og til
Stenstrup kaldt ”Fævejen”. Dette
navn fordi man drev fæ på vejen.
”Fæ” betyder altså husdyr – man
kender talemåden ”Der var
hverken folk eller fæ”.
Den 12. september 1941, kl. ca.
4.00 fald der 4-5 bomber på Stenstrupgård syd for amtsvejen, lige
i nærheden af den nuværende
vildtremise oppe på en lerbakke.
Heldigvis faldt bomberne på et
ubebygget sted mellem landsbyen
Stenstrup og gårdene på Jungshoved Hovmark. Bombemaskinen har været engelsk, antagelig
på vej hjem efter bombning i
Tyskland. Formodentlig har den
været forfulgt af tyske maskiner,
og for at komme hurtigere afsted
har den kastet bomberne.
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En del sprængstykker med særdeles skarpe kanter – gevindstykker
– en træfløjte blev fundet i nærheden af kraterne fra bomberne.
Fløjtens opgave var jo at sprede
skræk og rædsel for befolkningen
i området, der skulle bombes.
Selv om bomberne blev kastet et
heldigt sted, skete der alligevel
skade.
Alle
vinduerne
i
Hovmarken nr. 1 blev blæst ud af
bombernes lufttryk.
Stenstrupgårds malkekøer var på
græs 4-500 meter fra sprængstederne, og de blev skræmt fra
vid og sans. De kunne således
ikke lægge mælken ned, altså de
gav absolut ingen mælk den
morgen, få timer efter bombesprængningerne.
Jeg selv, næsten 4 år gammel,
kan
huske,
hvordan
hele
Stenstrupgård rystede, de enorme
brag fra eksplosionerne – det hele
var mærkeligt.
Næste morgen afspærrede politiet
sprængstederne. Der kom i de
følgende dage enormt mange
mennesker for at se disse kratere
efter bomberne. Politibetjent
Frede Rasmussen tog billeder,
der bl.a. viser landbetjent
Gerdrup i bunden af et krater –

han (Gerdrup) var 186 cm høj!
Store sten blev slynget op på
jorden ved sprængningerne. En af
de største blev af to belgierheste
(Hans og Grete) slæbt op til det
aflange hul ved amtsvejen. Siden
maj 1945 har denne sten været en
mindesten. På stenens overside er
indhugget V VI SKAL VÆRE
FRIE MÆND V. V står for
Victory.
Mod nord er indhugget: Flyverbomber 12-9-1941. Min far ville
have ovenstående indhugget før
5. maj 1945, men to stenhuggere
blev spurgt, og ingen af dem
turde udføre arbejdet af frygt for
tyskerne. Derfor blev arbejdet
først udført efter 5. maj 1945.
På den engelske ambassade har
jeg forespurgt, om den flyver der
kastede bomberne kom velbeholden hjem. Man skal have flyverens kendingsbogstaver for at
kunne få sådanne oplysninger.
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Disse kendingsbogstaver har
ingen set. Jeg fik oplyst, at der
måske var 100-200 flyvemaskiner i luften den nat.

Ove Dinesens oldebørn, Martin
og Kristian, ved mindestenen,
som er omtalt i en bog om
registrerede mindesmærker fra 2.
verdenskrig i Storstrøms Amt.

************************

Fra Nina J. Balslev, Duevangen 5, har Redaktionen modtaget
følgende invitation

Hej
Jeg hedder Lucas. Jeg er 12 år gammel, og jeg leder efter nogle
legekammerater på Jungshoved.
Jeg interesserer mig for fodbold, computer, playstation, film og
mange andre ting. Jeg er på Jungshoved hver anden weekend i de
lige uger og i ferierne. Jeg synes, der er lidt kedeligt her, når jeg ikke
kender så mange børn herude. Så hvis du har lyst til at få en ny ven,
så ring på telefon 55 99 99 32 eller få din mor eller far til at sende en
mail på nij@privat.dk, så kan vi lære hinanden at kende.
Hilsen
Lucas
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Maj-Gøgeurt Órchis majális
Man siger, at når det bliver
Grundlovsdag, så blomstrer MajGøgeurten. Dens latinske navn
fortæller, at der er tale om en af
de 35 kendte danske orkidéer. De
fleste af de danske orkidéer foretrækker at vokse i kalkrig jord.

I landskabet langs med Møns
Klint kan man finde mange af
vores hjemlige orkidéer. Flere
steder på Jungshoved kan man
finde Maj-Gøgeurten. Den findes
bl.a. langs med Ambæk Bæk, på
engene ved Hovmarken og ved
Bønsvig Skov. De meget sjældne

arter som Tyndakset Gøgeurt og
Salép Gøgeurt skulle også findes på
halvøen.
Langt de fleste orkidéer vokser i
troperne og er mest kendt for deres
farveprægtige blomster. De gøgeurter, der vokser i Danmark, er
knap så farverige og har en mindre
beskeden blomsterpragt end deres
artsfæller fra troperne, men de hører
dog til nogle af de allermest spændende planter i vores hjemlige flora.
Gøgeurtens frø indeholder meget
lidt næring, og planten vokser derfor kun på steder, hvor der findes
nogle helt bestemte svampe i jorden, som kan give frøene næring,
mens de spirer. De orkidéer man
kan købe i forretningerne er spiret i
lukkede sterile glaskolber på laboratorier, hvor man har tilført orkidéfrøene de nødvendige næringsstoffer.
Gøgeurten er i dag truet af gødskning, afvanding, tilgroning, opdyrkning og sprøjtning. Gøgeurten trives
bedst på uopdyrkede engarealer,
som bliver afgræsset af kvæg.
Gøgeurten er fredet og må derfor
ikke plukkes eller graves op. Men
synet af den må nydes.
Når Maj-Gøgeurten blomstrer, er
det sommer i Danmark.
Knud Jacobsen, Stenstrup
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KIRKE-NYT
GUDSTJENESTER
juni, juli, august 2006
Allerslev
11. juni
18. juni
23. juni
25. juni
2. juli
9. juli
16. juli
23. juli
30. juli
6. aug.
13. aug.
20. aug.
27. aug.
3. sep.

Trinitatis søndag
1. søndag e. Trinitatis
Sct. Hans Aften
2. s. e. Trinitatis
3. s. e. Trinitatis
4. s. e. Trinitatis
5. s. e. Trinitatis
6. s. e. Trinitatis
7. s. e. Trinitatis
8. s. e. Trinitatis
9. s. e. Trinitatis
10. s. e. Trinitatis
11. s. e. Trinitatis
12. s. e. Trinitatis

10. sep.

13. s. e. Trinitatis

Jungshoved

-

10.30
20.00
10.30
10.30
10.30
9.00
10.30
9.00 Søren Schiøler Linck
9.00 Søren Schiøler Linck
10.30
9.00
10.30
10.30 Konfirmandindskrivning
Begyndergudstjeneste
10.30 Høstgudstjeneste

Der er en del aflysninger og ændringer i denne gudstjenesteplan. Det skyldes dels,
at det er sommer, hvor også præster holder sommerferie dels, at provst Niels Toft i
Præstø og Skibinge er sygemeldt, og at Tilde Binder er konstitueret i stillingen. Hvis
der ikke er gudstjeneste ”hjemme”, så overvej at komme til en af de andre
gudstjenester i området.
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. Det koster 5 kr. at benytte kirkebilen, der kører fra begge sogne
og fra Præstø. Man skal tilmelde sig dagen før hos Døgn Taxi, telefon 55 99 10 66.
Begyndergudstjeneste: Gudstjeneste for konfirmander, deres forældre og andre,
der ikke føler sig godt hjemme i folkekirkens gudstjeneste, men gerne vil komme til
det. Formen er højmessens, men der bliver forklaret elementer af gudstjenesten
undervejs.
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ADRESSER OG TELEFONNUMRE

Prædiken til
Skærtorsdag 2006

BEGGE SOGNE

Om Judas-evangeliet.

Sognepræst Tilde Binger
Rekkendevej 39
55 99 60 17
E-mail: tbi@km.dk
Træffes bedst: Tirsdag-fredag 12-13
Organist Anne Marie Persson
48 71 57 76
Kirkesanger Bodil Bennetzen
55 99 63 75
Kasserer
Revisor Tommy Nielsen
Strandgårdsvej 23, Præstø
55 99 12 09

ALLERSLEV
Graver Bent Sørensen
55 99 61 68
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Tove Grundtvig
55 99 60 92
Kirkeværge
Helle Johansen
55 99 62 90

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.

Af Tilde Binger
Der er fundet et nyt evangelium!
Et, der lægger en bombe under
hele kristendommen … og det er
jo alvorligt, så lad os se på det.
Se, hele forudsætningen for, at
noget, der kalder sig selv for
”evangelium”, kan rokke ved
noget-som-helst, det er, at man
arbejder med en formodning om,
at der aldrig nogensinde har
eksisteret andre kristne skrifter
end netop dem, vi har.
Den forudsætning holder ikke.
Så nu må I belave jer på en forholdsvis lærd prædiken, der nok
handler om Judas – for ham
handler Skærtorsdag også om –
men i endnu højere grad handler
om, hvordan kristendommen som
vi kender den blev til. Og I må
bære over med mig, og så i øvrigt
spørge når vi drikker kaffe sammen her bagefter, men jeg synes,
at emnet her er vigtigt, så derfor
behandler jeg det. Til gengæld vil
jeg gøre, hvad jeg kan, for at gøre
det bare nogenlunde forståeligt.
Se, da Jesus døde, i sådan omtrent år nogen-og-30 efter vor
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tidsregning, havde han ikke selv
skrevet noget-som-helst. Der var
ingen skriftlige kilder til Jesu liv
og virke på jorden. Den første der
skriver noget – som vi kender –
omkring Kristus og kristendommen, det er Paulus. Hans breve
læser vi ofte brudstykker af i
gudstjenesterne, ”epistlen skriver
apostlen Paulus …”, og hver
gang jeg går på prædikestolen,
slutter jeg med det velsignelsesønske, som Paulus har formuleret
”Vor Herre Jesu Kristi nåde,
Gud, vor Faders kærlighed, og
Helligåndens fællesskab være
med os alle.”
Paulus’ måde at se Kristus på,
bliver i sidste ende den måde,
som vinder. Men det betyder
ikke, at hans måde var eller er
den eneste måde. Der var andre,
der arbejdede for kristendommen, der var andre der skrev. Og
igennem de første 3-4 århundreder, fremkom der et mylder af
skrifter, der alle sammen hævdede at de lå inde med den eneste

sandhed om Kristus. For sådan er
det jo. Hvis man vil starte en ny
kirke eller en ny sekt, så er det
vigtigt at sørge for, at man har
patent på sandheden.
Der var også – da man var
kommet igennem de første par
århundreder – masser af skrifter,
der påstod, de var skrevet af
Paulus eller af en af apostlene,
eller – endda – af Jesus Kristus
selv. De hedder ”løgneskrifter”,
eller – sagt på det sprog som de
fleste bruger i bibelvidenskaben –
pseudepigrafer. De fortæller os
sjældent noget om Jesus, hans liv,
hans død og hans disciple, men
de emner de tager fat på, og måden de behandler dem på, fortæller os en hel masse om de kirker
og sekter, de blev fabrikeret til.
Og tag ikke fejl. Det var ikke
forkasteligt at påstå, at det, man
selv skrev i går, i virkeligheden
var skrevet af Paulus, eller var en
hidtil hemmelig overlevering.
Det, der var forkasteligt, det var,
hvis man blev afsløret!
(forts. s. 27)

KONFIRMANDINDSKRIVNING
for børn i BÅDE Allerslev og Jungshoved sogne
3. september i forbindelse med gudstjenesten i Allerslev kirke
KONFIRMATIONSDATOER I 2007
6. maj i Jungshoved kirke
13. maj i Allerslev kirke
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KIRKE-NYT
PRAKTISKE OPLYSNINGER

FØDSEL
En fødsel skal meddeles sognepræsten senest to hverdage efter fødslen. Man skal
medbringe: Den gule fødselsanmeldelse fra sygehuset, forældrenes dåbs- eller
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
Dette efterår er der 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 få ved
henvendelse til graveren.
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(forts. fra side 25)
Nå. Tilbage til sagen. Rigtigt
mange af de skrifter, der opstod i
de første 2-4 århundreder, er
forsvundet helt. Nogen kender vi
til, fordi man i den tidlige kristne
kirke anså dem enten for at være
nyttige eller for at være forkastelige. Kirkefaderen Irenæus skrev
en lang svada (Adversus Hereses),
der rettede sig mod de forskellige
kætterier han så, og hans værk er
en vigtig kilde til vores forståelse
af de tidlige kirker.
MEN, det korte af det lange er, at
der ikke rigtigt var nogen
autoritativ enighed om, hvad der
var det rigtige, og det kunne ikke
blive ved med at gå.
Især ikke fordi der hele tiden
dukkede nye ”ægte” skrifter frem.
Peters evangelium. Maria
Magdalenes evangelium. Paulusbreve. Alle mulige og umulige
skrifter, der påstod at være ”den
ægte vare”, mens andre skrifter
påstod, at det var de aldeles ikke.

der blev til den katolske og sidenhen de forskellige reformerte
kirker, herunder vores – skete det
ved et kirkemøde i Hippo i 396.
Resultatet er det Nye Testamente,
vi kender i dag.
Men resultatet var også en 3-deling
af den vildtvoksende skov af
skrifter, der kaldte sig kristne.

Men på trods af, at der ikke var
nogen formel enighed, så var der
alligevel, i slutningen af det 2.
århundrede fremkommet en så
nogenlunde, uskreven enighed.
Disse skrifter var gode, og disse
var ikke. Alligevel skal vi helt
frem til slutningen af det 4 århundrede før det hele bliver endeligt afgjort. I øst-kirken – de
kristne kirker vi kalder ortodokse skete det i 367, i vest-kirken – det,

Og så var der de kætterske skrifter.
De skrifter, der på den ene eller
den anden måde forvred det kristne
budskab. Til den kategori hører de
såkaldte gnostiske skrifter, fx det
nyfundne Judas-evangelium.

Man havde de autoritative skrifter,
den rettesnor som al ret kristendom
skulle holde sig til, og da rettesnor
hedder ”canon” på græsk, blev
disse skrifter altså til de kanoniske
skrifter. Det er det Ny Testamente,
vi også kender og bruger.
Så var der de nyttige skrifter. De,
som ikke var vigtige nok til at blive
kanon, men på den anden side set
var de heller ikke nogen, man uden
videre kunne affærdige. Til denne
kategori hører de såkaldte ”apostolske fædre” og kirkefædrene.
Origines, Klement af Alexandria,
Irenæus og andre.

Men hvad var det så der afgjorde,
hvad der var sandt, og hvad der var
falskt? Hvorfor blev hele den gnostiske bevægelse dømt udenfor?
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Se, for at forstå det, bliver vi nødt
til at se på hovedpersonen, og nej,
det er ikke Judas 
Hovedpersonen i kristendommen
er Jesus Kristus.
I vores forståelse – som jeg vil
tillade mig at gå ud fra er den
rigtige – er Jesus fuldt menneske
og fuldt Gud.
Jesus er ikke Gud, der har forklædt
sig som menneske. Jesus er heller
ikke et menneske, der er blevet
”besat” af Gud.
Jesus er fuldt ud menneske. Og
fuldt ud Gud.
Og det er lige så svært at forstå
med fornuften som treenigheden er
det.
For treenigheden er Guds tre
personer, som er én: Gud Fader.
Gud Søn. Gud Helligånd. Læg
mærke til, at der ikke er noget
ejefalds-s. Det er ikke Gud. Guds
søn og Guds Helligånd.
Faderen, Sønnen og Helligånden er
samme sag. En Gud, tre personer,
og ingen af dem er uden de andre.
Og det er – ærligt talt – svært at
forstå. Faktisk er det så svært at
forstå, at det er meget lettere at
arbejde med, at Jesus var Gud, der
forklædte sig som menneske, eller
Gud, der var fanget af en
menneskekrop.
Så er man også ude over det
ubehagelige problem, at Gud dør.
Ynkeligt.
Og rigtigt mange af de gnostiske
skrifter arbejder netop med, at

Jesus bare var et helt almindeligt
menneske, som Gud gik ind i og
arbejdede ud fra, og som Gud
forlod, så han kunne dø på korset.
Og fordi de gør det, bliver de også
nødt til at forklare, at den opstandne Jesus ikke har nogen fast, fysisk
form, at han ikke er opstået ”i
kødet”.
Og hvis I så lige, inde i hovedet,
løber trosbekendelsen igennem, så
kan I godt høre, at den ikke holder
i forhold til vores tros grundlag.
Judas-evangeliet er et gnostisk
skrift. Det forstår sig selv som en
hemmelig lære, der kun kan gives
til de særligt udvalgte og indviede.
Det forstår Jesus som Gud, der
skal frigøres fra sin uværdige
menneskekrop, og – ud fra et par
gennemlæsninger af den engelske
oversættelse der ligger på nettet –
vil jeg også påstå, at det er klassisk
gnostisk i den forstand, at det anser
ikke bare menneskekroppen, men
hele den fysiske verden, for at være
Satans værk. Den virkelige virkelighed, det er den åndelige, det er
den virkelighed, som Gud har
skabt. Den fysiske virkelighed vi
lever i er djævelens blændværk.
Derfor må den udvalgte og
indviede, gnostikeren, leve sit liv i
askese og afholdenhed, indtil hans
udødelige sjæl bliver frigjort fra
det uværdige, djævelske legeme.
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Ja, når det bliver præsenteret på
den måde, så lyder det ikke så rart,
vel?
Og det passer da slet ikke med
vores forståelse af kroppen og
verden, der er skabt af en Gud, der
så, at det var godt. At vi, som mennesker, er skabte som mand og
kvinde, fordi vi ikke skal være
mennesker alene. Og det holder jo
slet ikke, når man tænker på at vi,
når vi bekender vores tro, siger vi
tror på kødets opstandelse, og når
vi tænker på, at vi tror på, at Jesus
Kristus opstod fra graven, i sit
kød!
Men det er nu engang kernen i
Judas-evangeliet. At Judas, som
den eneste apostel, har set et glimt
af den sandhed, at Jesu krop bare
er et uværdigt dække for en
umådelig og guddommelig ånd, og
fordi Judas forstår det, så beærer
Jesus ham med at være instrument
for det uværdige køds død.
Og Judas-evangeliet er ikke det
eneste skrift, vi har af denne type. I
1945 fandt man en lang række af
tekster i Ægypten, på den lokalitet,
der hedder Nag Hammadi.
Hovedparten af dem var gnostiske
kristne tekster. Nogen af dem er
interessante, set fra vores synspunkt, fordi de har vigtige træk til
fælles med vores kristendom. Det
er skrifter som fx Thomasevangeliet, der ikke er fortællinger
om Jesus, men er en samling af Je-

sus-ord, og mange af dem kender
vi fra vores evangelier. Andre af
skrifterne er så langt ude i hampen
i forhold til vores kristendomsforståelse, at det eneste der er til
fælles er navnet ”Jesus”.
Og så er der vel egentlig kun en
ting tilbage før vi – i skarpt trav –
har været hele vejen rundt.
Judas selv.
Judas’ navn på aramæisk er
”Yehuda”, og det betyder –
såmænd – jøde. Derfor er Judas,
gennem kirkernes historie, blevet
bærende symbol for de kristnes
uklædelige jøde-forfølgelser. På altertavlerne i Skibinge og Præstø
(ja, dem der er lavet på Abel
Schrøder’s værksted), ser man
Judas sidde ude i den ene side af
bordet, grim og jødisk af udseende,
og med hånden fordækt stukket om
bag ryggen, hvor en lille djævel
giver ham en pung med penge.
Og det er dejligt let at tænke sådan.
At Judas er helt igennem ond og
djævelsk.
Men at blive fristet af djævelen og
at være djævelsk …. der er altså
forskel. Og dagens evangelium
skriver netop om Judas forrædderi:
At djævelen havde sat sig for, at
Judas skulle forråde Jesus.
Judas lytter til djævelen. Og det er
hans største svigt!
Men han er jo langt fra den eneste
af disciplene, der gør det.
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Djævelen sætter også sine grimme
kløer i Simon Peter, og alligevel
bliver netop han den klippe, som
kirken er bygget på !
Selv Jesus kan djævelen friste.
Ikke bringe til fald, men dog … tæt
på. Det ville have krævet sin mand
at stå imod.
Og så er der kun et spørgsmål
tilbage: Er der frelse at finde, selv
for Judas, eller er han i al evighed
fortabt ?
Ja … jeg bliver nødt til at tro, at
frelsen er en mulighed, også for
Judas, som den er for os alle sammen. Jeg bliver nødt til at tro, at
Gud, som er den eneste dommer,
der tæller, evner at se ind i hjertet

på Judas, og se hans anger eller
forhærdelse. Og jeg bliver nødt til
at tro, at er det anger og sorg, Gud
finder der, så er nåden mulig, også
for Judas.
Ikke fordi han på gnostisk vis hjalp
den guddommelige ånd til at slippe
det uværdige kød, men fordi han,
på kristen vis, var menneske, blev
fristet, faldt og – forhåbentlig –
fandt den sandhed, han kunne rejse
sig ved igen.
Jesus Kristus.
Den samme sandhed som du og jeg
kan bygge vores liv på. Den
samme sandhed, som vi kan håbe
på vil oplyse vores mørke. I tid og i
evighed
Amen

***********************

Skt. Hans aften
Traditionen tro – i år er det 31. gang – vil der være gudstjeneste i
Jungshoved Kirke kl. 20.00. Efter gudstjenesten vil der blive tændt bål på
Slotsbanken, og i Rejsestalden kan der købes ”kaffe & kage” i bred
betydning.
Overskuddet fra traktementerne
går som vanligt til kostskolen
Siloam for fattige piger i det
sydlige Indien. Skolen er under
tilsyn af Danmission og har
mottoet ”Hjælp til selvhjælp”.
Menighedsrådet
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Fra det gamle Jungshoved
Sogn

KØBMÆND, SLAGTERE
OG ANDRE HANDLENDE
Vores Brugs, der fylder 100 år til
august, er i dag det eneste indkøbssted, vi har i sognet. Sådan
har det imidlertid ikke altid været. Ser vi bare et halvt hundrede
år tilbage, var der fordelt på halvøen flere købmænd, slagtere,
bager, brødudsalg, manufakturhandel, cykelhandler osv.
At butikkerne på den anden side
ikke er meget ældre, skyldes jo,
at det først var i 1915, at købstædernes monopol på handel i miles
omkreds blev ophævet, så det
blev muligt ude i landsdistrikterne at åbne for anden handel
end brugsforeninger og høkere.
I Stavreby var der to købmænd,
på Stravreby Strandvej 19 og 23,
hvor den første tillige kørte med
kød. Der havde tidligere været to
høkere, i nr. 29 og 26, hvor den
ene havde været brugsforening i
en snes år. Derudover var der en
slagter og et brødudsalg i nr. 14
og 29.
I Bønsvig var der ligeledes to
købmænd, Bønsvigvej 21 og 27,
og der har været en tredje.

I Roneklint har der ligget en købmand på Roneklintvej 14, på det
seneste bedst kendt som Sandkroen.
Mellem Smidstrup og Stenstrup lå
der en købmand på Smidstrupvej
51.
Omkring Brugsen voksede som
bekendt efterhånden et lille bysamfund op med sygeplejebolig fra
1909, missionshuset Nådeled og
telefoncentralen fra 1915. Skolen
blev bygget i 1923, og i 1925
flyttede møllen til hjørnet overfor
Brugsen.
Af handlende var bageriet blevet
bygget i 1909 ved siden af Brugsen,
og i 1916 åbnede Kristian Andersen
slagterforretning lige over for, på
Jungshovedvej 52. Kristian var søn
af slagteren i Stavreby.
På Jungshovedvej 54, ved siden af
slagteren, byggede træskomand og
barber hus i 1920. Forretningen udviklede sig, og familien begyndte
også at reparere og sælge radioer og
cykler.
I 1932 åbnede Rasmus Andersen
manufakturforretning på hjørnet
overfor skolen, og i 1933 åbnede
Helmer barber og damefrisør på
Jungshovedvej 47 – senere solgte
Oluf her udelukkende is og andre
søde sager.
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Det var lidt om de handlende på
Jungshoved – fortalt mig af et par
af øens ”nestorer”, Holger
Andersen og Charles Rasmussen.
Og som sagt, Brugsen er den

eneste, vi har tilbage – så lad os
bakke op om den!
Per Onsberg
Stavreby

Stavreby Strandvej nr. 19 omkring 1937

HUSK!
J.I.F. afholder traktortrækstævne
Weekenden d. 16. – 17. september 2006.
Der vil være fest lørdag aften, med mad og musik.
Pris for deltagelse i stævnet 200 kr. pr. klasse
Pris pr. festdeltager 130 kr.
For tilmelding ring til
Henriette 22 53 73 94
Kenneth 23 25 65 80
Henrik 20 46 27 28
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NYT FRA JUNGSHOVED SKOLE
daghjemmet, se på rusesyning,
udstilling af fugle og malerier.

Masser af flag i hegnet, flag og
blomster på trappen. Hvad sker der
mon i skolen?
Nåh - ja, der er jo Åbent Hus.
Endnu en gang kunne vi glæde os
over mange besøgende søndag d.
2.april.
Kom der mange? Ja, når man
tænker på, at vi har holdt åbent hus
i mere end 15 år, er det rigtig flot,
at vi kan blive ved med at holde
traditionen ved lige og byde mere
end 150 gæster indenfor mellem
kl.10 og 14 på én af årets allerførste forårssøndage.
Men her var også meget at se på.
Lægeambulancen var her, indtil
den med fuld udrykning måtte af
sted for at hjælpe en nødlidende.
Brandbilen holdt i skolegården,
og mange små børn og ”store”
drenge fik lov til at sidde i
førerhuset og lege brandmand.
Indenfor i varmen kunne man
lære førstehjælp eller snakke med
lokalrådet og miljøgruppen.
Der var mulighed for at handle
påsketing, se knipling, se sig om i

Man kunne selv prøve at male,
teste sin viden om fugle, gå på
”fuglejagt” i skolen eller prøve en
spændende skydesimulator.
Hos strandjægerne kunne man se
film, spille lidt dart og billard.
Trængte man til at røre sig,
kunne man tage et slag bordtennis
eller få en svingom til musik af
”Spel-i-kanterne” og ”Jungshoved
spillemændene”.
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Når man blev sulten, kunne
man købe håndmadder hos madholdene, der også bød på kaffe og
hjemmebagte boller.

Nu befolkes skolen af andre gæster, nemlig lejrskoler, familietræf,
børnehaver, spejdere og andre leje-

re. Det giver et frisk pust udefra,
og de er lige så velkomne. Vi
håber, alle får et dejligt ophold på
den gamle skole på den forårsgrønne halvø.

Alt i alt endnu en aktiv dag i
skolen. Tak for jeres interesse og
opbakning. Det glædede os, at
vores borgmester også havde tid til
at kikke forbi og skrev så pænt om
arrangementet i ugebladet.
Tak til alle medvirkende, der tog
en tørn i den gamle skole.

Når det bliver vinter vender vi
tilbage med alle vores aktiviteter,
kulturaftener, møder osv. Det kan I
læse mere om i næste blad.
På gensyn og venlig hilsen
Styregruppen for Jungshoved
skole,
Lise Jacobsen

Vindere i konkurrencer ved “Åbent hus” på Jungshoved Skole d. 2.4.
Amatørfiskernes fuglekonkurrence: Jacob Ytting og Flemming Olsen
Fugleskattejagten: Andreas Wermuth og Amanda Bang
JUNGHOVEDS læserkonkurrence: Henning Sofus Hansen
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Tak for opbakningen !
Det var en dejlig glæde for os at
opleve den store opbakning, vi
fik ved ”Åbent Hus”-dagen på
Jungshoved skole. Mange
mennesker lagde vejen forbi
vores lille stand og gav udtryk for
mange bekymringer over
naturens og miljøets udvikling på
Jungshoved. Vi oplevede klart, at
folk ikke ønsker det store
industri- forbrændingsanlæg på
Over Lyngen. Spørgsmålene var
mange:

- Hvorfor tillader kommunen, at
Lynggården i flere år slipper af
sted med at komme mere affald
igennem anlægget, end
tilladelsen gir’ ret til – og hvorfor
ser kommunen bare til, at
byggeriet udvides uden
byggetilladelser?
- Skal alle de kemiske stoffer, der
lagde åen og dele af Bøgestrømmen livløs hen, virkelig hældes i
gyllelaguner for senere at spredes
ud på vores jord?
Hvad med forureningen af havet?
Grise på ”livstid”!… er det
dyrevelfærd?
Ja, spørgsmålene var mange, og
ikke alle kunne vi svare på, men
vi arbejder energisk videre!
Tak til de mange der har meldt
sig ind som gratis støttemedlemmer på vores hjemmeside:
www.jungshovedmiljogruppe.org

- Hvordan har det kunnet udvikle
sig fra et gylleafgasningsanlæg
til dette store anlæg til
afbrænding af industriaffald?

Vi er glade for, at vores natur og
vores børns fremtid, for de fleste,
er vigtigere end penge og
prestige. TAK for det.
Hilsen Jungshoved Miljøgruppe
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Nyt fra Jungshoved Lokalråd
Lokalrådet har været samlet et
par gange, siden sidste nummer
af ”Jungshoved” udkom, og
meget er sket siden da.

og den nye storkommune. For
vores lokalråd har vi valgt Jørgen
Hein som talsmand til Landsbyforumet.

Vi havde en stand på Jungshoved
Skoles Påskemarked, hvor vi
samlede gode input fra de besøgende, og der kom rigtig mange
forslag – se andetsteds i bladet.

Teknik- og Miljøudvalget i
Præstø Kommune inviterede os i
april til et møde, hvor bl.a. forholdene på Jungshoved vedrørende svinefarm blev drøftet.

Takket være Ninnas skaberevner
er vi ved at opsætte en hjemmeside – ikke blot for Lokalrådet,
men for hele halvøens væld af
aktiviteter.

Af byggesager har der kun været
en, en ansøgning om rejsning af
en vindmølle i Roneklint. Her
anmodede vi kommunen om at
tilgodese diverse fredningsbestemmelser og tage forholdsregler mod, at støj og lysglimt
ikke er til gene for naboerne.

Lokalrådet har indgået samarbejde med lokalrådene i Allerslev og
i Skibinge om et fælles fodslag i
det nystartede organ ”Landsbyforum”, som skal styrke samarbejdet mellem de enkelte lokalråd

Per Onsberg
Maj 2009

LOKALRÅDET PÅ
PÅSKEMARKEDET

endnu mere attraktivt sted at bo.
Her kommer alle de gode forslag:

Til påskemarked på Jungshoved
Skole fik Lokalrådet talt med rigtig mange besøgende på standen,
hvor borgerne kunne få en snak
med os og komme med gode forslag til at gøre Jungshoved til et

* Et sted hvor de unge kan holde
fest.
* Flere borde og bænke rundt om
på halvøen.
* Økologisk indkøbsnet.
* Ingen gyllelaguner.
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* En naturbørnehave.
* Rent vand i Bøgestrømmen.
* ”Svend Gønge dag” – festligt
marked på slotsterrænet.
* Her er dejligt på Jungshoved,
bliv ved med det!
* Vejbump i Jungshoved By.
* Naturvejledning i skoven.
* Bevaring af Vejvæsenets
vejplads.
* Legestue for de mindste børn.
* Flere dagplejemødre.
* Rollespil i ”Gøngeskoven” for
alle børn og barnlige sjæle.
* Vejbump i Roneklint.
* En skole.
* Bedre computere på
Jungshoved skole.

* Lokal hjemmeside.
* Natura 2000 Frizone.
* Bedre busforbindelser.
* Snehegn, så snefygning ikke
lukker de små veje.
* Fælles ponyridning.
* Industrien væk fra Jungshoved
* Selvejende brugsforening.
Har du andre forslag eller kommentarer til ovenstående, er du
velkommen til at sende en mail
til bladet, som vil give det videre
til Lokalrådet.
Lokalrådet

Per, Jørgen og Ninna tog imod de mange forslag
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Referat af møde i Jungshoved lokalråd
tirsdag den 25. april 2006
Til stede: Per, Ole, Margrethe, Jørgen, Ninna, Vibeke og Lise.
1. Jørgen Hein orienterede om et spændende og positivt møde i
”Landsbyforum”, samling af lokalråd , borgerforeninger, grundejerforeninger m.fl. med det formål at skabe liv i landsbyerne i Ny
Vordingborg kommune. Landsbyforum kan spille en vigtig rolle i den
ny kommune, som ikke har ret meget på plads endnu.
2. Per skriver en side om lokalrådet til bladet ”Jungshoved”.
3. Udtalelse vedr. vindmølleansøgning fra Gunnar Wulf i Roneklint. Per
skriver til kommunen, at vi forventer, der er taget forholdsregler for
lyd, lysglimt og fredningsbestemmelser. Naboer er blevet hørt.
4. Ninna fremlægger flot forslag til hjemmeside for hele halvøen. Den
skal være let at betjene for alle brugere og ansvarlige. Der afsættes
bannerplads til annoncører. Ninna undersøger pris og starttidspunkt
samt pris for overordnet service. Jørgen vil gerne skaffe sponsorer.
5. Der opstilles ”informations-postere” om Jungshoved slot 3 steder ved
kirken på initiativ af Amtet og Borgmuseet.
6. Jørgen, Per, Ole, Ninna og Lise har været til møde med kommunen.
Orientering om svinefarme på Jungshoved og dialog. Det sidste er nok
det vigtigste. Også i den ny kommune, da miljøudvalget endnu ikke har
holdt møde og derfor ikke har planer og visioner klar for dette område
endnu. Vi må være opmærksomme og holde dialogen i kog.
7. Alle var tilfredse med deltagelsen ved åbent hus i skolen. Mange
ønsker til lokalrådets arbejde. Vibeke renskriver alle stikordene til
bladet og vi tager dem op som punkt næste gang.
8. Næste møde: Per indkalder inden sommerferien. Der er møde i
”Landsbyforum” for alle i Viemose forsamlingshus d.10.maj kl.19.00.
Lise Jacobsen, referent

BUKKEJAGT
Den 16. maj går bukkejagten i
gang. Bukke må jages til og med
15. juli. De må skydes fra solopgang til solnedgang.
Bukkejagten starter med kikkert
allerede i april, hvor råvildtet går
samlet i spring (flere dyr). Når de
er i spring, er de store og små
bukke samlet, så er det til at vurdere, hvilke bukke der er skudbare. Har man en gammel buk på
ca. 6-7 år gående på sit revir, kan
man godt skyde den for at give en
yngre buk pladsen. Helt små
bukke bør også skydes for at få
en sund og stærk bestand. Man
bør skyde stort og småt og lade
mellembukke gå.
Råvildtbestanden i Danmark
er stigende. Der menes at
være mellem 300.000 og
500.000, men der er ingen,
der kender det nøjagtige tal.
Forsøg på Kalø har vist, at de
dyr, man kan tælle på et revir
er ca. en 1/3 af bestanden.

Råvildt udbytte:
Der blev skudter111.300
Premieredagen
en dag, bukkestk.
råvildt
i
2004
flg. børn ser
jægeren ser frem til,i som
Jagtudbytte
indberetning
frem
til juleaften.
Man ser .frem
til spændende måneder med en
masse gode naturoplevelser, der
forhåbentlig ender med, at man
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får skudt en buk. Ja, det er jo for
at skyde en buk, vi går ud, at der
så er rigtig mange sidegevinster,
det er bare dejligt.
Det er aften
den 15.maj.
Jeg er lige
ved at være
hjemme,
mobilen
ringer, men
jeg ved,
hvem det er,
så jeg tager
den ikke.
Det er for
besværligt det der med hjelmen,
nu hvor der ikke er intercom på
motorcyklen. Haino står da også
på gårdspladsen, da jeg kommer
hjem. Vi skal have stegte ål og se
nogle jagtfilm om bukkejagt.
Efter at have set film er stemningen helt i top. Klokken er ved at
nærme sig midnat, så Haino vil
hjem og være klar til den ”store
morgen”. Jeg selv gør, som jeg
plejer. Jeg skal ud på nabogården,
hvor Svend Erik har set en stor
buk, når han kører sin aftentur.
Heldigvis for mig har Svend Erik
og hans sønner ikke interesse for
bukkejagt, så det er mig, der får
lov at skyde bukke på reviret. Så
nu bliver alt jagttøjet, riffel, patroner og kniv lagt frem på
køkkenbordet, og når bordet er
tomt, ved jeg, at jeg ikke har
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glemt noget. Vækkeuret stilles til
3.30 og så i seng til drømme om
en vellykket bukkejagt næste
morgen.
Våben:
Bukkejagt sommer: Kun riffel.
Efterår: Vist også hagl.
Jagtformer:
Anstandsjagt, hvor man venter
på, at dyret kommer til én.
Pyrschjagt, hvor man sniger sig
ind på dyret.
Trykjagt, hvor jægerne er på
udvalgte pladser, og hvor andre
trækker dyrene frem mod
jægerne
Denne jagtform anvendes i
efteråret og om vinteren.

Vækkeuret ringer, så er det op.
Kaffen bliver sat over, jeg ser ud
af vinduet, at naboen er på vej ud
på sit revir, det var godt nok
tidligt. Jeg er klar en halv time
før skydetid. Jeg går nu mod det
sted, hvor jeg vil sidde og vente
på bukken. Det skal være så
lydløst som muligt, da råvildtet
har en rigtig god hørelse. Jeg
lister langs med hegnet hen mod
de store træer, der vokser på
engen. Der har jeg frit udsyn til
brakmarken og, vigtigt, også et
godt kuglefang.
Da råvildt er aktivt i skumringen,
ser jeg, at der allerede er to råer
ude i brakmarken. Ja, det gør det
jo ikke så let at komme på plads,
uden at støde dyrene. Men

heldigvis kommer jeg på plads,
jeg tager håndkikkerten, for at se
om bukken også er ude. Ja, det er
min erfaring, når man mindst
venter det, så er bukken der!
Tiden går og pludselig et skud
inde fra naboen, duerne letter fra
granerne, og råerne løber til
hegnet og er væk. Jeg ser på uret,
klokken er 5.10. Jeg ved, at der
kan nå at ske mere, så ro på, det
behøver jo ikke være den buk,
der plejer at gå på mit revir, der
er skudt.
Der går ikke meget mere end 20
minutter, før der er to dyr, der
kommer ned langs hegnet. Min
første indskydelse er, at det er de
to råer, men da den bageste løfter
sit hoved og kikker ud over
brakmarken, ser jeg, det er
bukken, ”den store”, som følger
råen. Det er ikke muligt at skyde
på grund af råen. De kommer
stadig nærmere, jeg begynder at
løfte riflen til skulderen. Nu er
det kun et spørgsmål om tid, om
jeg er heldig, at de ikke opdager
mig. Jeg er heldig! Råen
begynder at gå hen mod hegnet.
Bukken bliver i brakmarken, der
er frit skud til bukken uden fare
for råen, og kuglefang er i orden.
Jeg tager sigte, ja, bukken står
stille i kikkerten. Der er ingen
bukkefeber. Jeg skyder, bukken
rejser sig på bagløbene for at
falde om i græsset. Den faldt for
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en høj bladkugle. Råen ser
undrende på bukken, hvorefter
den forsvinder ind i hegnet.

Nabojægerne har ikke skudt
noget, men de havde set bukke
før skydetid, så det skal nok
lykkes for dem senere. Jægeren,
der afgav første skud, talte jeg
ikke med.
Ja, det var en start på bukkejagten. Gårdejeren fik råvildt i
fryseren igen i år.
Knæk og bræk
Per Sellebjerg,
Strandjagtforeningen

OPSKRIFTER - RÅDYR :

Jægeren mit sit trofæ
Jeg går ud for at brække bukken
(tager indvoldene ud). Nu kan jeg
se nærmere på bukken, en flot
seksender med en lille smule bast
(fløjl, hårlag) på opsatsen.
Klokken er nu 6.00, jeg bliver

lidt - en ræv kommer listende.
Det
begynder
at regne.
Jeg
henter
bil og
trailer, så
jeg kan få bukken hjem.

Tilberedning:
Kølle udbenes, evt. fyldes med
persille og snøres, grydesteges i
lurpaksmør ved lav varme i ca.2-3
timer, uden at branke smørret,
tilsæt vand, låg på gryden. En
halv time før stegen er færdig,
tilsættes et par stykker røget spæk.
Steg og spæk tages op, der laves
sovs af stegesky, tilsæt fløde efter
behag, smag til med salt og peber
evt. portvin.
Tilbehør: Kartofler, waldorfsalat,
gelé, franske kartofler.
Ryggen kan skæres ud til
koteletter, steges på grill-pande i
15-20 minutter.
Tilbehør: Bearnaise sauce,
hasselback kartofler,
ærter/ærtebælge.
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Jungshoved Pensionistforening

Nu er vinteren overstået, og vi har
sommeren for os.
I februar måned afholdt vi en
spillemandseftermiddag. Vi startede med medbragt mad, og så fik vi
besøg af Førslev Spillemændene,
der kom 23 af slagsen. Vi blev
sponseret af REAL-mæglerne,
DAN-bolig, EDC-mæglerne og
ejendomsmægler Jørgen Poulsen;
Ørslev Brugs gav snapsen til sildemadderne. Der blev danset, sunget
og fortalt historier, og det var en
rigtig god eftermiddag.
I marts måned var vi 25, der var i
Vordingborg og bowle. Vi bowlede i to timer, hvorefter vi fik en
buffet – og det var tiltrængt.
Vi havde generalforsamling i april,
hvor vi fik smørrebrød, der blev
smurt af vores ”Elitehold”. 75 af
vores medlemmer deltog, og det er
noget, der glæder bestyrelsen, at så
mange bakker op, når vi laver
noget – tak for det!
Den 15. juni har vi tur til
Andelslandsbyen ”Nyvang” ved
Holbæk. Hvor vi skal spise, vides
ikke i skrivende stund, men
eftermiddagskaffen skal vi nyde på
Traktørstedet ved Maglesø, med en

skøn udsigt over søen. Jørgen
Poulsen og Helge fra Ørslev Brugs
skal passe den gamle brugs i
Landsbyen den dag, vi er deroppe.
Den 21. august har vi en femdages
tur til Tyskland, nærmere bestemt
Türingen, hvor vi skal se en
porcelænsfabrik, en skifferfabrik,
et bryggeri, køre i bjergbane m.m.
Vi har guide med til at fortælle,
hvad vi ser, og hun taler dansk.
Turen er udsolgt, selv om der er
plads til 54 deltagere.
Den 22. september holder vi
høstfest i Forsamlingshuset, hvor
vi serverer en 2-retters menu, og
Johnny Hansen fra Køng kommer
og spiller op til dans. Alle er
velkomne, men ikke-medlemmer
skal betale fuld pris.
Hver onsdag i sommer er der
petanque på petanque-banerne ved
idrætspladsen fra kl. 14.00.
Vi siger tak for god opbakning til
vores arrangementer – håber den
fortsætter.

På bestyrelsens vegne
Karen Carlsson, formand
Telf. 55 99 82 80
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BØRNEKRYDSEN
BØRNENES KRYDS & TVÆRS
Hvis du kan løse Kryds & Tværs’en på foregående side, har du
chancen for at vinde et gavekort på 75 kr. fra Dagli’ Brugsen.
Når du har løst opgaven, skal du skrive dit navn, din adresse, telf.
og alder her, klippe kuponen (med Kryds & Tværs’en på bagsiden)
ud og lægge den i konkurrencekassen i Dagli’ Brugsen senest den
30. juni 2006. Du får direkte besked, hvis du vinder.

Navn og adresse, evt. telf. nr. og alder
...........................................................................................

...................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------Klip her

SOMMERKONKURRENCE
På hvilken vej stod fotografen, da han tog
billedet på side 43?
Skriv dit svar herunder og læg kuponen i konkurrencekassen i Dagli’
Brugsen i Jungshoved senest den 30. juni 2006. Så har du
chancen for at vinde et gavekort til Dagli’ Brugsen på 150 kr.
Vinderen får direkte besked.

Fotografen stod på: ............................................................
Navn og adresse, evt. telf.nr.
...........................................................................................
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Strandjagtforeningen og Amatørfiskerforeningens
HORNFISKETUR
Fredag den 12. maj kl. 8 sejlede 14 både, store og lidt mindre, ud fra
Stavreby Havn med kurs mod farvandet nord for Jungshoved. Vejret var
fint – sol og let vind fra vest. Der var 32 deltagere fordelt i bådene. Nogle
kom helt fra Sverige.
Der blev fisket livligt indtil middag. Klokken 12 samledes alle bådene ved
indsejlingen til Præstø Fjord, hvor Niels Holger ankrede sin båd, og vi
andre så lagde til. Der var to slags ”fløde” til kaffen.
Der blev fisket videre efter frokosten. Ved ca. 14-tiden blev kursen sat mod
Stavreby Havn, som vi nåede kl. 16. Som sædvanlig var der mange
mennesker på havnen, da vi kom ind.
Der blev fanget i alt 534 hornfisk. Den største var på 84 cm, og pokalen
blev vundet af Poul Sørensen, som ikke er medlem af nogle af
foreningerne, men da det er en åben konkurrence, kan alle deltage. 2.
præmien blev vundet af Caroline Hansen. Der var to lige store fisk om 3.
præmien, som blev vundet af Bjarne Glykick og Danny Rasmussen. Der
var tre børnepræmier, som blev vundet af Peter Jensen, Lucas og Andreas.
Kassereren i Amatørfiskerforeningen, Gert
Jensen, sluttede dagen
med at byde alle velkommen til næste år.
René Bonde

TILLYKKE TIL VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER!!
Forårskonkurrencen: Diana Wermuth, Antonievej 15
Børnenes Kryds & Tværs: Benjamin Nørby, Jungshovedvej 82
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SOMMERUDSTILLING PÅ JUNGSHOVED
lørdag 10. og søndag 11. juni, kl. 11-16
Kom og kig - gør måske et køb. Der vil være spændende stentøjs-ting til
inde og ude, pileflet i stort og småt, flotte filttørklæder, sutsko m.m.
Vi er tre lokale kunstnere, som har lyst til at vise vores værker frem:
Lisbeth Christensen bor i Roneklint, tilflyttet fra Jylland. Er autodidakt
keramiker. Naturen er min inspirationskilde til nye ideer og farvevalg. Jeg
laver hovedsagelig stentøj, som bliver brændt ved 1260o og kan tåle at stå
ude året rundt, f.eks. svampe, græskar, krukketrolde, frøer osv.
Jeanne Palmbo bor i Stavreby og arbejder med pileflet. Hun laver kurve,
bakker, stole, ophæng m.m. Jeanne vil vise, hvordan hun tryller med
pilegrenene.
Karina Nielsen kan bare noget med filtning, hun kan lave flotte og
spændende tørklæder, sutsko, små fugle m.m.
Vi håber, I har fået lyst til at komme forbi, og vil også byde på en
forfriskning. Udstillingen finder sted i haven på Fuglsangvej 20,
Roneklint (indkørsel fra Kohavevej).
Jeanne, Karina og Lisbeth

HUSK!
J.I.F. holder sommerfest lørdag d. 29. juli 2006.
Der vil være fodboldstævne
og landliggerstævne om dagen.
Stor fest med mad og musik til aften.
Kom og vær med
til en hyggelig og sjov tradition
Pris 125 kr.
For tilmelding ring til,
Kurt tlf. 55 99 92 76 eller Mona tlf. 55 99 91 62
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Farvel og Goddag i Jungshoved Forsamlingshus
Fredag d. 28. april var der reception i Jungshoved forsamlingshus. Det var
et farvel til Gitte og et goddag til Søs. Tonny Vang takkede Gitte for 12½
års godt arbejde, og hendes store hjælpsomhed, bød velkommen til ca. 60
personer.
Bestyrelsen håber på et lige så godt samarbejde med Søs, som er den nye
nøgleperson i huset.

Søs og Gitte har de store smil fremme

HUSK!
Der er Loppemarked i Jungshoved Forsamlingshus
Lørdag den 8. juli fra kl. 9.00
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JUNGSHOVED KALENDER
Torsdag
Lør-Søn
Torsdag
Onsdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Mandag
Torsdag
Lørdag
Torsdag

8/9
10-11/6
15/6
21/6
24/6
8/7
29/7
5/8
5/8
21/8
24/8
2/9
7/9

Søndag
Fredag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

11/6
23/6
25/6
2/7
9/7
16/7
23/7
6/8
13/8
20/8
27/8
3/9

Søndag

10/9

JIF – Langebæk Alliancen, kl. 19.00
”Åbent hus” på Fuglsangvej nr. 20, kl. 11-16
Pensionistforeningens tur til Nyvang
J.I.F. (veteraner) – Ørslev, kl. 19.00
Strandjægernes fugleskydning i Bønsvig Skov
Loppemarked i forsamlingshuset kl. 9.00
JIF’s Sommerfest
Dagli’ Brugsens jubilæumsfest kl. 18.00
Strandjægernes oprydning på Degneholmen
Pensionistforeningens 5-dages tur til Tyskland
JIF – Ørslev GIF, kl. 18.30
JIF’s papir- og flaskeindsamling
JIF – Mern, kl. 18.00
GUDSTJENESTER
Jungshoved 10.30
Skt. Hans Aften
Jungshoved 20.00
Allerslev 10.30
Jungshoved 10.30
Allerslev 10.30
Allerslev 09.00
Jungshoved 10.30
Jungshoved 09.00
Allerslev 09.00
Jungshoved 09.00 - Allerslev 10.30
Jungshoved 10.30
Allerslev 10.30 (Konfirmandindskrivning og
Begyndergudstjeneste)
Jungshoved 10.30 (Høstgudstjeneste)

