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Vi elsker vort land, 

men ved midsommer mest … 

 

Ja, midsommer nærmer sig med alt, hvad dertil hører af sankthansbål, sko-

leferie, lyse nætter, duften af grillkul fra naboens have, sol og sommer – 

forhåbentlig. Jeg husker sankthansaften sidste år på slotsbanken som helt 

usædvanlig dejlig med sommervarme, masser af glade mennesker om-

kring bålet og mange både med tilskuere på det spejlblanke vand. Kunne 

den bare blive lige så smuk i år! 

Se hvornår gudstjenesten starter, og hvornår bålet tændes på slotsbanken, 

inde i bladet. 

Og hvem ved – måske vender rejerne tilbage i år. Det er vi i hvert fald 

nogen, der venter hårdt på. De hører også ligesom med til en rigtig som-

mer. 

Her i bladet kan vi denne gang bringe nogle rigtig spændende beretninger, 

lige fra Stodderstubben i Bønsvig over fugleliv og helleristninger til Ke-

nyas mystik og vidstrakte sletter i Afrika. Vi er ikke fri for at være impo-

neret over alle de gode bidrag og siger mange tak til alle, som har haft 

pennen fremme. 

I foråret valgte Vibeke Andersen at stoppe i redaktionen for at få mere tid 

til sine studier. Vi andre vil gerne takke Vibeke for indsatsen og for det 

gode og hyggelige samarbejde. Til gengæld har Majbritt Nielsen, der er 

formand for Jungshoved Idrætsforening, sagt ja til at deltage, og det glæ-

der vi os meget til – velkommen Majbritt!  

På redaktionens vegne vil jeg gerne ønske alle en rigtig god sommer! 

 

Med venlig hilsen 

Merete Siegumfeldt, 

Stavreby 
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 I begyndelsen af 50erne blev der foretaget 2 olieboringer på Jungs-

hoved. Den ene nær Skovvangsvej og den anden et stykke ude ad 

Mislehøjvej. Så vidt vi er orienteret, fandt man ikke nogen olie. 

 Bogbussen kommer fortsat til Jungshoved hver mandag. Omkring 

10-15 lånere benytter sig hver uge af dette nye tilbud fra Vording-

borg kommune. 

 Mange af halvøens veje har fået ny asfaltbelægning i den sidste må-

ned. 

 Holger Andersen har fået fortalt, at man kunne mærke et mindre 

jordskælv på Jungshoved i 1930. 

 I 30erne undersøgte man mulighederne for at placere en storluft-

havn på Søbygårds jorde ved Fuglsangvej. 

 I sidste nummer bragte vi en artikel om Adelheid Nielsen. Der er 

udgivet en bog om hendes liv som hedder: ”Små kartofler til her-

skabet – Fra køkkenpige på Jungshovedgaard til redaktørfrue i Hol-

te”. 

 Ved åbent hus dagen på Jungshoved Skole d. 25.3.07 var der en flot 

udstilling af fine veteranmotorcykler. Redaktionen er blevet invite-

ret med på en motorcykeltur i den kommende sommer. Vi glæder 

os til at fortælle læserne om turen. 

 Jørgen Jensen, ”Energismeden”, fra Lundegårde er ivrig motions-

cyklist. Han har cyklet Jungshoved rundt mange gange. Det har han 

lovet at fortælle om i næste nummer af bladet. 

 Bladet JUNGSHOVED udkommer i 1200 eksemplarer hver gang. 

Nu kan du også læse det på JIF´s nye hjemmeside: 

www.jungshoved-if.dk 

 En af bladets faste meddelere oplyser, at rejerne igen i år er ramt af 

sygdom, og at ålefiskeriet heller ikke er noget at råbe hurra over. 

Derimod har forårets aborrefiskeri været godt, men det er nu slut i 

denne omgang. 

http://www.jungshoved-if.dk/
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 Grøftekanternes gule periode er forbi, nu lyser de hvidt af vild kør-

vel og senere røllike. Til august bliver de blå og gule af cikorie, 

lucerne og pastinak. 

 Så kom den første melding om nyopgravede kartofler fra Jungsho-

ved. Det var godt nok flot klaret – d. 10 maj.  

Kartoflerne fra Henning Pedersen, Bønsvigvej 14, er lagt meget tid-

ligt til forspiring. Derefter er de lagt i en meget stor flamingokasse, 

som har stået beskyttet. 

 2 dage efter, d. 12. maj, kunne Lise Særslev, Stenstrup, præsentere 

de første nyopgravede kartofler fra sit drivhus. 

 Opmærksomme læsere har bemærket, at vi er startet på bladets 2. 

årgang 2 gange! Det er jo en fejl – det første nr. i år skulle have 

heddet Nr. 1, Forår 2007, Årgang 3. Vi beklager 

 Vi har en artikel om ålen, ”Jungshoveds nationalfisk”, på bedding. 

Vi vil være glade for at få bidrag fra vore læsere med gode ålehisto-

rier, opskrifter m.m. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 
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Den første tur, som læserne nu kan 

få fornøjelsen af at læse om, fore-

gik en formiddag, hvor foråret for 

en kort bemærkning var gået over i 

blæst og kulde. Holger hentede 

mig i sin vissengrønne Mercedes 

model 180, årgang 1956. Bilen har 

kørt 149.000 km. Nyprisen var 

26.450 kr. Bilen har tidligere til-

hørt politimesteren i Holstebro og 

Med Holger på farten nr. 1 

Holger Andersen er født på Togeholt d. 20.11.1925. 

I december 1932 flyttede han med sine forældre ind i et nyopført hus på 

hjørnet af Jungshovedvej og Mislehøjvej. 

D. 15.3 1960 købte han sine morforældres ejendom i Bønsvig og her bor 

han stadig.  

Holger har kørt lillebil på Jungshoved fra 1947 – 1963 og arbejdet i Stor-

strøms Amts vejvæsen fra 1963 – 1988. Holger har boet på Jungshoved 

hele sit liv. Han er en strålende fortæller med en fantastisk hukommelse 

for de mindste detaljer. Holger kan tidsfæste mange begivenheder ved 

hjælp af sine biler. ”Det var dengang jeg købte den bil… ,det var i…”  
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er købt hos bilforhandler Krage-

lund i samme by. Den opmærk-

somme læser vil hurtigt bemærke, 

at Holger har styr på tal og de 

mindste detaljer, når han fortæller. 

Vores oprindelige plan med odys-

seen på Jungshoved, var at begyn-

de i Jungshoved by – men senere 

besluttede vi, på Holgers forslag, at 

gøre det fra en ende af. Der skal 

være orden i tingene! Derfor kørte 

vi til sognegrænsen og den tidlige-

re kommunegrænse i Smidstrup. 

Her går grænsen mellem Jungsho-

ved og Skibinge sogne. 

Det var noget af et kratluskeri at 

finde den.  De første huse på Smid-

strupvej, som hører til Jungshoved 

sogn, er nr. 22 og nr. 27. Mellem 

hus nr. 27 og nr. 29 findes stadig 

resterne af byens gadekær, som 

blev sløjfet sidst i 30erne. 

Her slår vejen en bugt, og når det 

regner, står vejen ofte under vand. 

Det første hus, vi gjorde holdt ved, 

var Smidstrupvej nr. 31. Her boede 

bygningstømrer Niels Jensen i be-

gyndelsen af 1930erne. Senere var 

her hønseri og et murerfirma. 

I nr. 28 boede skomager Julius 

Hansen til en gang i slutningen af 

40erne. Skomagerkonens mund-

held var ”hils hjemme”. 

I nr. 39 var byens smedje. Det var 

en rigtig landsbysmedje, hvor man 

lavede vogn- og beslagsmedearbej-

de. Smedjen blev drevet fra 1892 

af familien Knudsen gennem fire 

generationer af Peter Christian, 

Johannes Christian, Knud og Er-

land Knudsen. 

Det gamle gadekær i Smidstrup i tørvejr 

Smidstrupvej nr. 31 

Smidstrupvej nr. 28 
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I nr. 45 boede bygningstømrer Lars 

Larsen. Han var kendt som en me-

get dygtig tømrer, der udførte præ-

cisionsarbejde. Virksomheden som 

blev grundlagt i 1903 blev senere 

overtaget af hans søn, Karl Larsen. 

Alle de nævnte virksomheder er nu 

lukket, og husene bruges i dag kun 

til beboelse. 

I nr. 49 boede i 50erne kogekonen, 

Olivia Rasmussen, og hendes mand 

Karl. Karl var kendt som en habil 

trompetspiller til sølv- og guldbryl-

lupper. I nr. 51 var områdets eneste 

købmandsforretning. Her drev æg-

teparret Henriksen købmandsfor-

retning fra engang i 30erne til op i 

60erne. 

Forretningen blev overtaget af Ella 

og Tage Petersen d. 15.3. 1963 og 

de drev købmandsforretning indtil 

d. 15. 3. 1970. 

Smedjen i Stenstrup var også en 

vogn- og beslagsmedje. Den blev 

drevet af først Nils Madsen, som 

var kendt som en bestemt og enerå-

dende herre, og senere blev den 

overtaget af Alfred Hansen, som 

drev den frem til midten af 60erne, 

hvor den blev lukket som smedje 

og solgt. Foran smedjens smukke 

bindingsværksbygninger kan man 

Smidstrupvej nr. 39 – den gamle smedje 

Smidstrupvej nr. 45 

Smidstrupvej nr. 51     

Smedjen i Stenstrup  
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stadig se den runde sten, man an-

vendte, når man skulle ”ringe” 

vognhjul. 

Ved byens gadekær i det lille strå-

tækte hus, der nu i daglig tale kal-

des ”feriehuset”, var der indtil en-

gang i slutningen 60erne sadelma-

gerværksted. Den sidste sadelma-

ger hed Carl Ingvardsen. Han 

stammede fra Bøged og var søn af 

en skovarbejder. Han havde masser 

at lave på sit sadelmagerværksted – 

særligt i høsttiden, hvor selvbinder-

sejlene skulle repareres, men også 

med fremstilling og reparation af 

seletøj til hestene. 

Ved Stenstrup gadekær lå indtil 

engang i 60erne et sprøjtehus. 

Brandsprøjten, som var hestetruk-

ken, og sprøjten, som var hånddre-

ven, blev sidste gang anvendt ved 

branden på Jungshovedgården i 

1947. Ove Dinesen fra Stenstrup-

gård var brandfoged, og man siger, 

at brandsprøjten fra Stenstrup red-

dede hestestalden fra at brænde 

ned. Hver sommer holdt man 

sprøjtemønstring ved gadekæret. 

For byens børn var det en særlig 

oplevelse, når der blev sat vand på 

slangerne, og for brandmændene 

var det en anledning til hyggelig 

”efterslukning”. I sprøjtehuset stod 

også sognets vejtromle, ”Svend 

Gønge”, der var en trevalset vej-

tromle. 

En stor tak til Holger Andersen for 

en spændende tur 

 – også tak til Torben Dinesen, 

Karl Larsen, Erland Knudsen, Ella 

Petersen, og Richard Petersen, for 

oplysninger til denne artikel. 

Knud Jacobsen, Stenstrup  

Her var sprøjtehuset ved Stenstrup gade-

kær  

Sadelmagerhuset i Stenstrup  
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Åbent hus i skolen d.25.3. 2007 

Endnu en hyggelig dag i skolen 

som afslutning på en aktiv vinter-

sæson. 

Flot vejr og 

flag i hegnet. I 

s k o l e g å r d e n 

stod mindst 10 

flotte motor-

cykler. Nypud-

sede og ny-

smurte og om-

givet af drenge 

i alle aldre. Da 

Christian Mol-

ter opdagede, at 

der var motor-

cykeltræf i sko-

legården, hentede han sin fars gam-

le BMV. Den havde stået i laden i 

mange år, men med lidt strøm star-

tede den og kom rullende ind i går-

den. Det vakte stor opmærksomhed 

hos de halvgamle drenge, der som 

knægte havde stået og kikket beun-

drende på netop denne motorcykel. 

Og så blev der udvekslet minder! 

Inden døre kunne man i gymnastik-

salen gå på påskemarked, høre fol-

kemusik og danse folkedans eller 

spille dart, kort m.m. med pensio-

nisterne. I Østlokalet kunne man 

hos amatørfiskerne gætte fisk og få 

en snak om fiskeri, eller man kun-

ne tage en snak med lokalrådet og 

redaktionen af bladet ”Jungsho-

ved”. Mange kom forbi og bidrog 

med ideer til de næste numre eller 

gav bare ros til det fine blad. 

Der var også en konkurrence, hvor 

man skulle prøve at slå rekorden i 

stabling af skumsvampe. Rekorden 

er 23, men på Jungshoved blev 

Nyt fra Jungshoved Skole 
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rekorden 17. Måske gentages kon-

kurrencen til næste år, så der skal 

nok trænes lidt for at slå Andreas 

Holms rekord. 

I daghjemmet var der som sædvan-

ligt rigtig hyggeligt med kniplende 

damer, og duft af kaffe. I vestloka-

let havde strandjægerne opstillet 

stort lærred og en skydesimulator, 

hvor man kunne øve sig i at skyde 

bl.a. fugle. 

På første sal havde tegneholdet 

udstilling. Her kunne man selv prø-

ve at male stilleben billeder af frug-

ter, og børnene malede fine urte-

potter, hvori der blev sået solsik-

ker. Nu er vi spændte på at se, hvor 

store de er blevet til sommer. Må-

ske nogen vil sende et billede til 

redaktionen. 

Ved siden af i køkkenet kunne man 

købe snitter, slik og diverse drikke-

varer. Caféen var et samarbejde 

mellem JIF, elite-madholdet og 

madhold 1. 

I strandjagtslokalet kunne man tage 

et slag billard eller en snak om 

jagt. 

Desuden var der demonstration af 

boomeranger. Desværre blæste det 

for meget på sportspladsen til at 

man kunne få lov til at kaste med 

dem. Børnene kunne også gå på 

skattejagt i hele skolen og vinde 

påskeæg. 
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 Til næste år påtænker vi at lave et 

børneloppemarked i forbindelse med 

åbent hus. Så smid ikke for meget 

væk inden da. 

Kulturaften på skolen d. 27.4. 2007. 

Denne sæsons sidste kulturaften 

handlede om en ualmindelig tur for 

almindelige mennesker. Hans Kurt 

Jørgensen, købmand fra Kalund-

borg, fortalte om en spændende 

bjergvandring til Kilimanjaros top. 

Hans Kurt var en god fortæller og 

viste flotte billeder for de godt 20 

deltagere, der havde fundet vej til 

skolen på en af forårets allervarme-

ste aftener. Det var dejligt med en 

fuld stue, og vi glæder os til at lave 

flere arrangementer til næste vin-

ter. Gode forslag/tilbud modtages 

meget gerne. 

Besøg af det kommunale udvalg 

vedrørende kultur og fritid.  

Udvalget og embedsmænd var d. 

24. april på tur rundt til de mange 

kulturhuse, der er i den nye kom-

mune og besøgte Jungshoved skole 

kl.15-15.30. Karen og Niels Holger 

stod for rundvisning og fortalte om 

alt det, der foregår i vores dejlige 

hus. En arkitekt har siden været 

forbi for at registrere mere om byg-

ningerne. Nu håber vi bare, at de 

folkevalgte også har blik for kvali-

teten ved vores skole og alt det, 

den bruges til. 

Venlig hilsen 

Styregruppen for Jungshoved sko-

le. 

Lise Jacobsen. 

Fjerkræplukkeren 

Synes du også, at det er et stort arbejde at plukke fjerkræ? 

Vi håber at skaffe ’kunder’ nok til at få den rullende fjerkræplukker til 

Jungshoved til efteråret, … så har du fjerkræ, eller vil du anskaffe fjerkræ 

og gerne benytte dig af  fjerkræplukkeren, så kontakt os, så vi ved ca. hvor 

mange dyr, du vil have plukket. Marianne & Henrik på ’Enggård’ i Stav-

reby (nr. 21) stiller plads til rådighed. Fremgangsmåden er, at man selv 

kommer med fjerkræet, får det plukket, og afregner direkte med fjerkræ-

plukkeren. 

Nemt og bekvemt. 

Prisen for at få plukket f.eks. en gås er ca. 50 

kr plus 2 kr. til el og vand pr. dyr. 

Ring til Marianne på 5594 5017 eller skriv til 

Marianne@EnggårdGroup.net 
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Grundejerforeningen Stodderstubben 

Et noget mærkeligt navn. Hvordan 

kan en grundejerforening hedde 

det? 

Jeg satte mig for at finde ud af det. 

Og talte med mange. De fleste vid-

ste ingenting. Men der var nogle, 

som fortalte en lidt uhyggelig hi-

storie. 

En ting var de enige om, og det er 

begyndelsen af en gruelig historie. 

I 1930 eller 1940 en efterårsaften, 

hvor jord og himmel står ud i et 

med regn og torden. 

Det bankede på døren til den sidste 

gård før stranden. Udenfor stod der 

en landstryger for at bede om hus-

ly, som han blev nægtet. Her hol-

der enigheden op. 

Første version: Landstrygeren 

bliver så ked af det, at han går ned 

til et gammelt stynet piletræ, hvor 

han hængte sig. Senere fældede 

man træet, og den stub, der stod 

tilbage, kaldte man Stodderstub-

ben. 

Anden version: Landstrygeren 

bliver meget vred og udbreder en 

forbandelse over gården. Bagefter 

går han ned til stranden og hænger 

sig. Senere bliver gården ramt af 

lynet og brænder. 

Man fælder træet, og stubben kal-

der man Stodderstubben. 

Tredje version:   Landstrygeren 

prøver at finde læ for det voldsom-

me uvejr. 

Han går ned til de gamle hule pile, 

som står langs med stranden, og 

der klemmer han sig ind i et hult 

træ. Da man skal styne pilen længe 

efter, finder man et skelet af en 

stodder. 

Træet bliver fældet. Og området er 

blevet kaldt Stodderstubben. 

Er der andre, der har en forklaring 

på navnet? 

Helge Schou 

Bønsvig strand, 5. marts 2007 
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Vi vil hermed skrive en lille histo-

rie om det lille fyrskur, som ligger 

nede ved stranden for enden af 

Bønsvig Strandvej på Jungshoved. 

Dette lille skur var i tidernes mor-

gen Fyr- og Vagervæsenets skur, 

som blev brugt til opmagasinering 

af reservedele, gas, petroleum, 

m.m. til indsejlingsfyrene i Bø-

gestrømmen – i daglig tale kaldet 

”Soldaterne”.  

Soldaterne – som kan ses i østlig 

retning, når man sidder på bænken 

ved det lille fyrskur – og vagerne 

er stadig meget vigtige sømærker, 

når man skal sejle igennem Bø-

gestrømmen, selvom man i dag har 

GPS-navigation. Det er tit, man 

oplever sejlere støde på grund her 

udfor, da farvandet er forholdsvis 

vanskeligt at besejle. I gamle dage 

har det selvfølgelig været betyde-

ligt vanskeligere, da man jo ude-

lukkende sejlede for sejl. Den sid-

ste, der passede Soldaterne hernede 

fra, var fyrpasser Theodor. Han 

havde sin arbejdsjolle, som lå for 

svaj udfor stranden. Han brugte 

jollen, når han skulle ud for at ef-

terse fyrene. 

Efter at Fyr- og Vagervæsenet ikke 

længere anså det for nødvendigt 

med blus i Soldaterne, blev fyrsku-

ret solgt til Kaj Hansen. Kaj Han-

Fyrskuret 
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sen var sammen med sine sønner 

aktiv fisker fra Bønsvigstranden. 

De brugte skuret til opmagasine-

ring af fiskegrej og reservedele til 

båd og motorer. I 1977 fik de tilla-

delse til at bevare fyrskuret, som 

det står på offentlig grund. Den-

gang lå der 7-8 garnskure på stran-

den. Der lå også en stenfisker her 

ved dette bådleje. Efterhånden har 

den konstante tilsanding af sejlren-

den ind til Bønsvig strand gjort, at 

fiskerlejet blev opgivet af større 

både. At ligge for svaj her ud for 

Bønsvig strand kan godt være no-

get af en satsning grundet østen-

stormenes frie spil. 

Vi synes, det er meget vigtigt at 

bevare sådan et lille fyrskur, fordi 

det har en historie, som er vigtig 

for vores efterkommere. Heldigvis 

er der stadig folk på egnen, som 

har kunnet fortælle historien om 

skuret. For at vores børn skal kun-

ne danne sig et billede af, hvordan 

det var engang, er det en gave, at 

det ikke kun er historien, men også 

stedet, der overleveres. 

Da jeg flyttede her til Bønsvig 

strand i 1998, var der 3 garnskure 

på stranden. Det ene blæste om-

kuld i december-stormen i 1999. 

Det andet blev revet ned, fordi 

grundejerforeningen over for ikke 

havde sans for den atmosfære, 

f.eks. et garnskur tilfører sådan et 

idyllisk bådleje. 

Det gør da heller ikke noget, at 

vores turister har et sted, hvor de 

kan sidde og nyde udsigten, mens 

de spiser deres medbragte mad el-

ler kaffe??!! 

Med venlig hilsen 

Vejmand: ”Sofus” Henning W. 

Hansen, Jungshovedvej 33 

Bror: Niels Holger Wermuth, Mis-

lehøjvej 1 

Morten Larsen, Bønsvigvej 41 

samt en masse, der har båd eller 

tilknytning til Bønsvig Strand (kal-

det Stodderstubben) 
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Som nævnt tidligere skulle vi spille 

dilettant d. 24. marts og d. 29. 

marts. 

Det var med stor spænding at vi 

gik til opgaven, da vi jo ikke mere 

har Helge til at styre tropperne. 

Karsten og Maja gjorde det godt, 

og havde fundet et stykke, som fik 

latteren frem hos de fremmødte. 

Der var ca. 200 mennesker som så 

vores 3 forestillinger, hvilket vi 

syntes er flot, trods det vi havde 

konkurrence af fodbold og boks-

ning i TV. 

Alle medvirkende leverede en 

pragtfuld indsats, og er interesseret 

i at fortsætte. I den forbindelse 

ville det være rart hvis vi havde et 

hold på 15 – 20 eller flere, så in-

struktørerne havde flere at vælge i 

mellem så nogle kunne få en pause. 

Såååå, hvis du går med en lille 

skuespiller i maven, ring da til 

Maja på tlf. 55 99 93 06 

eller Karsten 55 99 28 30. 

Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus 

Loppemarked 

Vi er nu i gang med at indsam-

le effekter til vores årlige lop-

pemarked som afholdes d. 7. 

juli. 

Har I ting, som I ikke har 

plads til, som er for gode til at 

kassere, så ring til 

Mona 55 99 91 62 

eller Maja 55 99 93 06. 

Vi modtager ikke hårde hvide-

varer, gamle toiletter, vaske-

kummer og andet ikke salg-

bart. På forhånd tak og på gen-

syn d. 7. juli. 

P.B.V. 

Tonny Vang 
Gør et kup! 
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Vi sluttede sæsonen d. 2. april med 

generalforsamling, hvor der var 

tilmeldt 85 personer. Vi havde be-

søg af borgmester Henrik Holmer, 

der var dirigent under generalfor-

samlingen. Han fortalte også lidt 

om kommunen efter generalfor-

samlingen. 

Bestyrelsen 2007-2008 er: 

Formand Karen Carlson, næstfor-

mand Kaj Jensen, kasserer Jette 

Reiter, sekretær Kirsten Hansen, 

bestyrelsesmedlem Hanne Rasmus-

sen, suppleant Bent Olsen, supple-

ant Eva Lindsberg, revisor Lily 

Poulsen, revisor Gerda Jensen og 

revisorsuppleant Børge Olsen. 

Mødet sluttede med spisning – som 

foreningens gave. 

Dette sker i sommer. 

Den 16. maj starter petanque kl. 

14.00. 

Den 14. juni endags tur til Køben-

havn. (Vi har ikke flere ledige 

pladser.)  

Den 20. august tager vi på 5-dags 

tur til Eisenach. (Her har vi heller 

ikke flere pladser). 

Vi ønsker alle vores medlemmer en 

god sommer. 

Bestyrelsen 

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

 

Jungshoved Forsamlingshus 

Rammen om Deres private fest 

Hele områdets mødested 

Tlf. 55 99 90 56 

Aurorasommerfuglen er en rigtig forårsbebuder i april, men der er flest af dem i maj, når 

mælkebøtterne springer ud. 
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Traktortræk i Jungshoved 

Igen i år afholder J.I.F traktortræk. Datoen er den 22.-23. september 2007. 

Vi holder som sidste år en fest lørdag aften med mad, musik og hygge. 

Som noget nyt i år prøver vi, om vi kan samle nogle kræmmere, så der er 

lidt for enhver smag. 

Pris pr. deltagende traktor 250 kr. 

Tilmelding til Henrik Petersen tlf. 20 46 27 28 eller Kenneth Woodham 

tlf. 23 25 65 80. 

Pris pr. festdeltager 130 kr. Tilmelding til Pernille tlf. 41 19 00 24. 

Pris for kræmmere 60 kr. pr. facademeter, tilmelding til Henriette tlf. 22 

53 73 94. 

Vi håber, at rigtigt mange igen i år har lyst til at komme og støtte op om 

vores arrangement. 

MVH 

J.I.F 
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 Allerslev Jungshoved 

2. s. e. trin. 17. juni 9.00 Ingen 

23. juni Skt. Hans   Sct. Hans aftensgudstjeneste 

3. s. e. trin. 24. juni 10.30 Ingen 

4. s. e. trin. 1. juli Ingen 10.30 

5. s. e. trin. 8. juli 9.00 Hans Børge Jensen Ingen 

6. s. e. trin. 15. juli 10.30 Hans Børge Jensen Ingen 

7. s. e. trin. 22. juli Ingen 9.00 Hans Børge Jensen 

8. s. e. trin. 29. Juli Ingen 10.30 

9. s. e. trin. 5. aug. 10.30 Ingen 

10. s. e. trin. 12. aug. Ingen 9.00 

11. s. e. trin. 19. aug. 10.30 Ingen 

12. s. e. trin. 26.8 9.00 10.30 

13. s. e. trin. 2. sept. Ingen 9.00 Vikar 

14. s. e. trin. 9. sept 10.30 9.00 

15. s. e. trin. 16. sept. 9.00 10.30 

16. s. e. trin. 23. sept. 10.30 9.00 

17. s. e. trin. 30. sept. 9.00 10.30 

Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
Juni, juli, august og september 2007 

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 kirke-

bilen 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 in-

den kl. 12 hos Vordingborg Taxa, telefon 55 37 06 45 

Med venlig hilsen, Jungshoved Menighedsråd 

Bente Wermuth, tlf. 55 99 90 06  
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ADRESSER OG TELEFONNUMRE: 

BEGGE SOGNE 

Torben Møllenbach 

Allerslev Præstegård 

55 99 60 17 

Træffetid: tirsdag - fredag 10.30-11.30 

Lørdag efter aftale 

Organist Elena Stilling 

55 34 66 08  

Kirkesanger Bodil Bennetzen 

55 99 63 75 

Kasserer 

Revisor Tommy Nielsen 

Strandgårdsvej 23, Præstø 

55 99 12 09 

ALLERSLEV 

Graver 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. 

Kirkenyt 

Midsommer 

I mange år har det været en god, 

fast tradition at samles i Jungsho-

ved kirke og på Slotsbanken Skt. 

Hans aften. Og det var ikke kun de 

fastboende – nej, folk fra sommer-

husområderne, og såmænd også fra 

andre steder på Sjælland, har været 

med til gudstjeneste og den efter-

følgende bålafbrænding på Slots-

banken. Den 23. juni har altid sam-

let mange mennesker her, og man 

skal jo lede længe efter et smukkere 

sted at fejre midsommer! 

Gudstjenesten begynder kl. 20, og 

bagefter – og før bålet tændes kl. 

ca. 21-21.30 – kan man købe kaffe, 

te, saft og kage i menighedsrådets 

lille ”traktørsted” i Rejsestaldens 

sydgavl. 

De penge, der på den måde kom-

mer ind, sendes ubeskåret til en 

pigekostskole i Siloam i Sydindien 

– et sted, som vi via Danmission i 

flere år har støttet, fordi der er stort 

behov for uddannelse af især kvin-

der. 

 

Bente Wermuth 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

FØDSEL 
En fødsel skal meddeles sognepræsten senest to hverdage efter fødslen. 

Man skal medbringe: Den gule fødselsanmeldelse fra sygehuset, forældre-

nes dåbs- eller navneattester, en eventuel vielsesattest eller – hvis foræl-

drene 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 sogne-

præsten. 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 hjem-

me. I praksis er det præsten og ikke kirken, man knytter sig til ved en sog-

nebåndsløsning. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til den 

sognepræst, man gerne vil løse sognebånd til. 

KENDT FÆLLESGRAV 
Der er nu på kirkegården gjort plads til Kendt Fællesgrav – både til urne-

grave og til kistebegravelser. Kendt Fællesgrav er en gravplads, hvor 

gravstenene er af ens størrelse og nedfældet i grønsværen. Nærmere op-

lysninger kan fås ved henvendelse til graveren. 

Kirkenyt 
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Den måske klareste og smukkeste 

hymne til solen, som findes på 

dansk, er Jakob Knudsens morgen-

salme. Jakob Knudsen (1858-

1917), højskolelærer på Askov høj-

skole og senere valgmenigheds-

præst i Mellerup ved Randers, var 

fra slutningen af 1890’erne fuld-

tidsforfatter og foredragsholder. 

Hans bedst kendte romaner er vel 

nok ’Den gamle præst’ og hans 

Luther-roman ’Angst-Mod’. Men 

ikke mange læser disse romaner i 

dag, måske pga. deres tungsindige 

og voldsomme stil, for der blev 

ikke lagt fingre imellem i hans be-

handling af f.eks. mord, selvmord, 

jalousi, faderopgør, hævn. 

Men anderledes er det med hans 

aftensalme ’Tunge mørke nat-

teskyer’ og morgensalmen ’Se, nu 

stiger solen af havets skød’, som 

stadig nyder en del popularitet. 

Her i hans morgensalme er der 

faldet ro over digteren, der om 

morgenen står op sammen med 

solen, går ned til havet og ’ånder 

luften i fulde drag’. 

Han tager os med ned til havet, 

får os til for vores indre blik at se 

solens opgang, han får os til at føle, 

hvorledes den blusser og sætter alt 

’i brand i glød’. Der er en ’salig 

jubel’ over alt, og dog er alt tyst, 

for verden er endnu ikke vågnet op, 

den verden der er fuld af ’synd og 

død’, og dog er det den selvsamme 

verden, der fryder ham. For med 

solen, er det også menneskesjælen 

der vågner, ja, den menneskesjæl, 

der frelst er kommet ud af nattens 

mørke. 

Mørkhed og sjælevé er i salmen 

to sider af den samme sag. Dagen 

er ikke kun lyset der vender tilba-

ge, men lyset er et billede på livet, 

der vender tilbage til menneskenes 

verden. Og digteren ’favner da-

gen’, han kalder den med de bedste 

navne han kan komme på: ’moder, 

søster, elskte, min kærlighed’. Så-

dan må han se det, for lysets og 

livets indhold er ’moder, søster, 

elskte, min kærlighed’. Dagen er 

ikke værd at favne,  solopgangen 

mister sin kraft, hvor kærligheden, 

moderen, søsteren, den elskte ikke 

er. 

Og Jakob Knudsen fortsætter 

med at nævne disse sine bedste 

navne. Et helt vers har han helliget 

faderen. Bag dette vers har man 

sagt, at det afspejlede Knudsens 

eget forhold til sin fader, som han 

alle sine dage så op til. Men her i 

salmen er denne fader dog Fade-

ren, Skaberen, Gud. 

Her står han da nede ved havets 

bred, og han ser Gud bag denne 

solopgang. Og som solen kaster sin 

glans over den gryende dag, kaster 

Gud sin velsignelse over den be-

gyndende dag. Intet kan længere 

ryste digteren. Ikke det natmørke 

Jakob Knudsens morgensalme 
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hav, ikke sin egen grav, ikke dø-

dens garn, for ’livets Gud’ skær-

mer ham. 

Ja, digteren går nede ved havet. 

Her mærker han luftens klarhed og 

friskhed, han er klar til at tage fat, 

og alt imens han står der, bliver 

han  opmærksom på, at det er livets 

under, han ser for sine øjne. Og 

han vender tilbage til den stille ju-

bel fra begyndelsen, og nu gælder 

jublen ikke kun solen, men opstan-

delsen. For hvad der begyndte som 

en solhymne, ender som en opstan-

delsessalme. 

Men salmen er ikke påskesal-

me, men den er digtet frem på bag-

grund af påskens under, og for så 

vidt minder salmen os om, at en-

hver morgen er en påskemorgen. 

Og kort til sidst. Se glasmosaik-

ken her på siden. Vi aner i den 

flimrende mosaikrude at det er ved 

at blive dag, og vi aner tillige, at en 

slange snor sig på kryds og tværs 

af billedet. Slangen er dødssymbol, 

den hører ’nattens’ og ’mørkets’ 

gerninger til, og fra julefortællin-

gen om Kristus husker vi, at han 

kom til verden om natten. Og han 

kom for at lyse op. Det lys synger 

vi om i salmen, og vi ser det skinne 

igennem mosaikrudens sorte skyg-

ger. 

God sommer. 

Torben Møllenbach 

Foto: arne oslev 

Mosaikruden, som findes i Humlebæk 

Kirke, er lavet af Sven Havsteen-Mik-

kelsen. 
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En af de mange trækfugle som om 

foråret passerer Jungshoved, er den 

store regnspove. Den er en særlig 

interessant fugl der gæster os noget 

tid inden den trækker videre nord-

øst på. Det er en meget stor vade-

fugl, faktisk den største vi har. Den 

har et meget langt buet næb og er 

på størrelse med en stor måge. Den 

spankulerer tit rundt på pløjemar-

ker og nysåede marker i sin jagt på 

insekter og orme. Bliver den skræmt 

op kan man ofte høre dens bløde 

sørgmodige fløjt. I marts og april 

kunne flere flokke ses, enkelte på 

over 50 individer. 

Og så blev det til et flot traneforår. 

Flere dage i slutningen af marts 

kunne imponerende traneflokke ses 

trække over vores område. De stør-

ste dage som jeg oplevede var d. 

25/3 og 27/3 med henholdsvis 399 

og 355 fugle, som et minimumstal, 

da disen gjorde sigtbarheden ringe 

og begrænsede optællingerne. 

Her sidst i april er foråret for alvor 

i gang og nogle fugle er allerede 

nået meget langt. Grågæssene har 

gæslinger i Roneklint søerne og i 

haven er der ringdueunger. Det 

foreløbige meget milde forår har 

belønnet de fugle som er ekstra 

tidligt ude. Dog kan det meget mil-

de og tørre vejr også blive en ulem-

pe for nogle fugle, som f.eks. vi-

ben. Den udruger som bekendt sine 

Fugle på Jungshoved 

 

Foto: Eigil Ødegaard 
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æg på bl.a. kornmarker og leder 

derefter sine unger til insektrige 

enge eller moser. Hvis kornet vok-

ser meget hurtigt, som det har gjort 

i år, er det ikke altid den når at ud-

ruge æggene, før marken er vokset 

den over hovedet. Den mister der-

ved udsynet til evt. rovdyr. De skal 

nemlig jages væk inden de finder 

reden. Reden er godt kamufleret, 

da den stort set kun består af nogle 

få strå der omkranser de næsten 

usynlige æg. Den voksne vibe lø-

ber væk så snart der er fare på fær-

de, og den skal derfor altid have 

godt udsyn. Æggene skal desuden 

ofte lægges om, da de er meget 

udsat for at blive røvet af større 

fugle eller gå tabt ved markarbejde. 

Men det lykkes som regel, før eller 

siden at få afkom på vingerne, om 

ikke i år så måske næste år, og vi-

ber kan blive rimeligt gamle. Hvis 

de først har overlevet de første par 

år, der er de sværeste, kan viber 

godt blive op mod en 20 år. Den 

ældste ringmærkede danske vibe 

blev 24 år. 

I starten af juni, når sommeren er 

ved at tage over, har de fleste fugle 

travlt med at fodre unger. Nogle ar-

ter får flere kuld og er allerede i 

gang med det andet. Det er arter 

som bl.a. solsort, gråspurv og ring-

due. De er meget produktive og 

kan i løbet af sommeren opfostre 

adskillige kuld. Fuglesangen er 

stadigvæk imponerende, men ud-

folder sig mest aften og morgen, da 

de fleste arter som sagt har travlt 

med ynglen. De trækfugle, som er 

kommet helt fra vinterkvarteret i 

Afrika, synger stadigt kraftigt da-

gen igennem, da de først nu er i 

gang med at finde en mage og for-

svare territorium. De har kun tid til 

et kuld, før de forlader os igen i 

august, væsentligt tidligere end de 

fleste andre fugle. De opholder sig 

dermed kun 3 måneder her i landet. 

Man kan næsten tænke på dem 

som afrikanske fugle, der kortva-

rigt kommer på besøg og yngler 

her hos os. Det er bl.a. arter som de 

såkaldte egentlige sangere og nat-

tergal. 

Den før omtalte vadefugl, den store 

regnspove, er en anden fugl som på 

en særpræget måde udnytter den 

nordiske korte, men produktive 

sommer. Ligesom flere andre vade-

fugle har den en ret specielt køns-

opdelt yngelpleje. Hunnen forlader 

nemlig allerede ynglepladsen når 

æggene er udruget og overlader 

derefter pasningen af afkommet til 

den mindre han. Derfor kan man 

allerede fra midten af juni se større 

flokke af regnspover på træk syd-

vest på igen. 

I løbet af juni kan man se et andet 

flot skue i vores område. Når stæ-

rene forlader reden/kassen i starten 

af juni, flyver stærefamilierne 

rundt i det åbne land ved især 

græsmarker og enge. Her fodrer de 

deres unger i det fri i nogle få uger 

til de selv kan klare sig af. Af og til 
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kan de som bekendt komme på 

besøg efter kirsebær og andre bær 

fra haver, men stæren foretrækker 

dog orme og larver til opfostrin-

gen, de er mere proteinholdige. 

Når dagen går på hæld skal der 

findes et sikkert overnatningssted, 

det er for stæren i rørskoven sam-

men med rigtigt mange artsfæller. 

Et sådan overnatningssted i vores 

område er rørskoven ved Jungsho-

ved Nor og Kragevig. I de sidste 

lyse timer samles de mange stære 

over området og flyver i formatio-

ner der ligner små skyer. Til sidst 

finder de ro i rørene og dagens fo-

restilling er forbi. Der kunne sidste 

år ses mere end 10.000 individer gå 

til overnatning det meste af som-

meren, et mini sort sol fænomen i 

vores område. 

Sune Madsen 

 

Foto: Jens Kristian Kjærgård                                                                                                                      
www.visfoto.dk 

http://www.visfoto.dk/
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Tak til Frederikke fordi du sendte 

stafetten til mig. 

Det har været lidt vanskeligt for 

mig at vælge, hvad jeg skulle skri-

ve om, jeg er 75 år og har oplevet 

meget i min tilværelse, bl.a. har jeg 

rejst i mange lande udenfor Europa 

i de sidste 14 år. Da emnet er frit, 

gør det næsten sagen vanskeligere 

– hvad skal jeg dog skrive? 

Rejsebeskrivelser har jeg mange af, 

men det har ganske mange hørt 

mig tale om her på Jungshoved. 

Alligevel har jeg nu besluttet at 

tale om en oplevelse, jeg har haft 

på en af mine første rejser udenfor 

Europa, en oplevelse der for første 

gang gav mig noget helt bestemt at 

tænke på – men først en beskrivel-

se af vores tur til Kenya for mange 

år siden. 

På min arbejdsplads blev der på 

frokoststuen talt om, hvilke fordele 

og evt. ulemper der ville være ved 

at blive sponsor for et lille barn i et 

udland. Man skulle betale 100 kr. 

pr. måned og ofte diskuterede man, 

om de penge nu også hjalp disse 

børn. Det var dengang, hvor 100 

kr. var noget mere end i dag. Jeg 

var så heldig, at der var en af de 

unge ingeniører, der ville dele ud-

gifterne med mig. Jeg rekvirerede 

skemaer til udfyldning og sendte 

dem ind til Christian Children 

Foundation (CCF) i mit navn. 

Tiden gik, og jeg havde næsten 

glemt alt om både sponsor-

ansøgningen og ham, der var med 

på den halve udgift. Det var Bjarne 

H. Sørensen, som var rejst fra kon-

toret. 

Så en dag kom posten med en stor 

kuvert med beskrivelse og billede 

af en lille handicappet pige fra Ke-

nya. Jeg blev helt forvirret og glad, 

jeg ringede til Bjarne for at sige, at 

vi nu var forældre til en lille sort 

Stafetten (2) 
Annie Hein fortæller om nogle af sine mange oplevelser 
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pige, som hed SIBORA. Hun var 

lillebitte trods sine 6 år. Årsagen til 

hendes størrelse var, at hendes ben 

var korte og meget skæve, vi reg-

ner med, at hun havde haft polio. 

Hun havde to små krykker, som 

støttede hende under armhulerne, 

hun havde et dejligt smil. 

Som altid, når man får et lille barn 

– kan man sige – ændrer tilværel-

sen sig. Bjarne og jeg startede med 

at mødes en gang om måneden for 

at skrive til den lille pige og sende 

billeder af os selv og af forskellige 

steder i Danmark. 

Efter tre år havde jeg sparet sam-

men til en rejse til Kenya, jeg ville 

se hende. Det ville Bjarne også, så 

vi rejste en uge før jul og var i Ke-

nya i fire uger. Her er det vigtigt at 

fortælle, at min søn Jørgen og en 

klassekammerat (Ole) havde været 

i Kenya, efter de blev studenter. 

Oles far, som var dyrlæge, arbejde-

de på et ulandsprojekt i Kenya. Det 

sidste, Jørgen sagde til mig, da jeg 

var kommet ind i bilen, som skulle 

køre mig til Kastrup lufthavn, var: 

”Husk mor – hvis du ser en mand, 

som ligner Hemingway, så hedder/

kaldes han Skæg, så hils ham ende-

lig fra mig”. Ja, ja – det skulle jeg 

nok, men tænkte ikke mere over 

det – Kenya er jo et kæmpestort 

land. 

Det var vanvittigt spændende at 

komme til Kenya. Vi boede på et 

lille hotel udenfor Nairobi, indtil vi 

tre dage efter ankomsten blev hen-

tet af lederen fra CCF i Kenya (jeg 

tror bestemt, det nu hedder Børne-

fonden). Det var første gang, han 

havde mødt nogen af ”forældrene”, 

så han kørte os op til en lille bjerg-

by, som hed Meru 6 timers kørsel 

fra Nairobi. I Meru overnattede vi 

på et lille hotel uden luksus men 

rent og med venlige mennesker. 

Det hed ”Pig and Whistle”. Næste 

morgen kom der en jeep med to 

utrolige, italienske nonner, som 

talte engelsk. De arbejdede på det 

hjem, hvor SIBORA boede – det 

var et børnehjem for handicappede 

børn op til 15-års alderen. 

Stor og lykkelig var oplevelsen, da 

vi kom til børnehjemmet. Den 

smalle bjergvej, vi kørte på, slutte-

de pludselig, og vi måtte forlade 

jeepen og gå ca. 1 km gennem den 

tætte, jungleagtige skov. Stien var 

meget smal, så vi gik i gåsegang – 

nonnerne gik forrest. Da vi havde 

gået ca. halvvejen, standsede non-

nerne pludselig og gik til side med 

et stort smil, pegede ned og sagde 

”Sibora venter på jer”. Inde mel-

lem den tætte bevoksning stod den 

lillebitte pige. Det var et øjeblik, vi 

aldrig glemmer – hun var meget 

mørk, havde en lille rød hue på og 

en slidt, gul kjole med blomster, 

hun smilede lykkeligt og genert til 

os, hendes store, sorte øjne var så 

glade. Jeg kan tydeligt huske, at 

Bjarne sagde, idet han løftede hen-

de op på armen ”herregud, hvor er 
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hun kær”. Jeg hev en negerdukke 

op af min taske og gav hende, og 

her stod vi tre så og holdt om hin-

anden et stille øjeblik – det var en 

meget rørende og en stor, dejlig 

oplevelse – nu var vores mål nået. 

Resten af dagen var fantastisk, men 

vil desværre være alt for lang at 

beskrive her. 

Om aftenen under den kulsorte 

nattehimmel med de underlige lyde 

gik vi, igen med nonnerne foran os, 

ad den tætte, smalle sti. Jeepen 

holdt ved vejen, og nu returnerede 

vi til Meru. Det var to timers kørsel 

i bjergene, ingen sagde noget på 

hele turen, nonnernes gevandter 

blæste for vinden i den åbne jeep. 

Forskellige steder så man et lille 

lys i mørket, der var nogen i de 

små hytter, der var så heldige at 

have lidt olie til en lille lampe eller 

et andet lille lys – elektricitet fand-

tes ikke. Så var vi pludselig i Meru, 

hvor vi igen skulle bo på det lille 

hotel og af sted næste aften med 

natbussen til hovedstaden Nairobi. 

Næste morgen gik vi op til bushol-

depladsen og købte billetter til Nai-

robi med afgang kl. 21. Man skulle 

være tidligt deroppe for at få billet-

ter. Desværre er det jo således, at 

mange unge, fattige mennesker vil-

le til hovedstaden og prøve lykken. 

Vi sad på terrassen udenfor det lille 

hotel og ventede på, at klokken 

skulle blive 21, hvor natbussen til 

Nairobi skulle køre. Længere hen-

ne sad en mand og læste avis. Han 

var også hvid, og jeg kom i tanker 

om, hvad Jørgen havde sagt til 

mig. Jeg spurgte Bjarne, om den 

mand ikke lignede Hemingway, og 

svaret var: ”Jo, det gør han fak-

tisk”. Jeg sagde: ”Så kender Jørgen 

ham”. Bjarne fik historien om, 

hvad Jørgen havde sagt, og mens 

han hentede et par sodavand til os, 

spurgte jeg højt og på dansk: 

”Hedder du Skæg?”. Manden blev 

tydeligt forbavset og sagde: ”Ja, 

det gør jeg, men hvem i alverden er 

du?”. ”Jeg skal hilse dig mange 

gange fra min søn, Jørgen Hein”, 

svarede jeg. Skæg sagde: ”Så må 

jeg da lige komme hen og hilse 

pænt”. Da Bjarne kom ud fra den 

lille bar med to sodavand, sagde 
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jeg: ”Må jeg præsentere dig for 

Skæg”. Han så meget forbavset ud, 

troede næsten ikke sine egne øjne. 

Det var en underlig situation, og vi 

var lige forbavsede alle tre. 

Skæg fortalte om Jørgen, som hav-

de været med ham og nogle venner 

oppe ved Lake Rudoft, den store sø 

med krokodillerne. Skæg var en hyg-

gelig fyr, typisk safari-

mand, som havde ar-

bejdet mange år i 

Kenya. Hans arbejde 

bestod i bl.a. at byg-

ge ”Cattle Dip” for 

at rense kvæget for 

fluer. Det ville han 

vise os, hvis vi hav-

de lyst til at køre 

med ham næste mor-

gen kl. 8 i stedet for 

at tage bussen kl. 21. 

Vi sagde naturligvis ja tak og hav-

de så en spændende aften på en 

restaurant i Meru. Det var næsten 

lidt for spændende for mig – et 

meget røgfyldt lokale med dunkel 

belysning, hærgede, tynde sorte 

afrikanere dansede tæt og så ud til 

at kede sig – i hvert fald kvinderne. 

De dansede til jazzmusik, som lød 

klagende. I den anden ende af dette 

triste lokale sad vi tre, som de ene-

ste hvide mennesker. På vejen til-

bage til hotellet kørte vi op på rute-

bilstationen, det var lige før rutebi-

len skulle afgå. Vi ville forære vo-

res billetter til to af de fattige unge 

mennesker, der stod i den lange kø 

for uafhentede billetter. Jeg skulle 

vælge, hvem det skulle være. Det 

var dejligt at se, hvor glade de 

blev. De ville næsten ikke tro deres 

egne øjne – tænk at være så heldi-

ge. De så lykkelige ud, da de vin-

kede farvel til os. 

Næste morgen var det vidunderligt 

vejr – høj, klar himmel, lidt køligt 

med fuld sol. Alt teg-

nede til, at det ville 

blive en skøn dag. 

Efter et par timers kør-

sel viste Skæg os, 

hvad han lavede i Ke-

nya. Han byggede 

nogle træbroer med 

rækværk, hvis bredde 

lige passede til køerne. 

Broen endte i et stort 

vandbassin med ke-

miske stoffer, som 

fjernede deres fluer. Det var en stor 

oplevelse at se ting, man ikke ane-

de eksisterede. 

Efter at have kørt en times tid i de 

smukke bjerge denne dejlige mor-

genstund, hvor humøret var højt i 

den lille folkevogn, standsede 

Skæg brat, vendte sig om til mig på 

bagsædet og sagde: ”Giv mig lige 

min kikkert” – den lå i bagruden. 

Han kiggede længe ned i den dybe 

slugt, stirrede lidt ud i luften, rakte 

mig kikkerten igen og sagde med 

hæs stemme: ”Det var godt, I ikke 

var med natbussen i går”. Langt 

nede i slugten lå en totalskadet bus 

med alle fire hjul i vejret. Det var 
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den bus, vi havde billetter til, som 

jeg havde givet videre til de to fat-

tige unge mennesker, der blev så 

lykkelige for billetterne.  

Det må have været så skrækkeligt 

for alle passagererne i bussen. Der 

er jo bælgmørkt på bjergvejen om 

natten. Da vi kørte forbi bussen, 

var der masser af politi, men ellers 

ryddet for mennesker, glas m.v. 

Resten af turen, ca. 6 timer, var vi 

tavse og nærmest forstenede. 

Var Bjarne og jeg heldige, eller var 

det bestemt, at det ikke var ”vores 

tur”, men de to unge menneskers, 

jeg havde valgt, der skulle dø den-

ne nat. Hvis Jørgen ikke havde hu-

sket at fortælle mig om Skæg, hav-

de jeg aldrig spurgt den fremmede 

mand på terrassen om noget. I en 

situation som denne trængte jeg 

sådan til at sige TAK til nogen el-

ler få en forklaring på, hvorfor det 

netop var de to unge mennesker, 

jeg gav vores billetter til den bus, 

der aldrig nåede frem. 

Jeg kommer til at tænke på, at jeg 

engang læste en af Somerset Maug-

hams østerlandske fortællinger, hvor 

han indledningsvis skriver følgende 

historie (først må jeg sige, at jeg 

ikke husker den helt korrekt, men 

pointen er den samme): 

Det var en købmand fra Bagdad, 

der bad sin kommis hente noget til 

sig på markedspladsen. Kommisen 

gik, men kom hurtigt tilbage og så 

forfærdet ud. Købmanden spurgte, 

hvad der var i vejen. ”Jeg mødte 

døden, som truede ad mig”, fortalte 

han. Købmanden sagde: ”Hent et 

tæppe og flyv til Pakistan”. Det 

gjorde han, og købmanden gik så 

hen på markedet. Han mødte døden 

og spurgte ham: ”Hvorfor truede 

du ad min kommis?”. Døden svare-

de: ”Nej, jeg truede ikke ad ham, 

jeg undrede mig bare over at møde 

ham her i Bagdad, for i nat skal jeg 

tage hans sjæl i Pakistan.” 

Annie Hein 

Mine dejlige naboer, Eivind Sveinbjørnsson og Gerda Holm, vil gerne 

modtage Stafetten. 
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Sommerfest i JIF 
Lørdag d. 28. juli 2007 

Vi starter dagen med fodbold - 

og landliggerstævne  

og slutter dagen med fest i teltet. 

Pris for festen  

125,00 kr.  

Tilmelding på dagen 

150,00 kr. 

 I prisen er der mad, musik og en genstand. 

Kom og støt op om det gode arrangement. 

Vi glæder os til at se jer. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Læserbrev: 

Informationstavlerne på Jungshoved Slotsbanke 

I forrige Jungshovedblad 

blev skrevet om de nye 

informationstavler ved og 

på Jungshoved Slotsbanke. 

Indhold og tegninger på tav-

lerne  er rigtig gode og den 

nedre tavle er placeret rigtig 

godt. 

Men, men… 

Tavlen på Slotsbanken står 

temmelig uheldigt. Den er 

nedgravet lige foran bæn-

ken, hvor man nyder udsigten og specielt solnedgangen over Noret. Nu 

står tavlen midt i synsfeltet og er svær at abstrahere fra. Og det er ikke 

godt for oplevelsen. Kan bænken eller tavlen flyttes? 

Anne Okholm, Stavreby 
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I de senere år er interessen  for vor 

fortid vokset betydeligt og dermed 

også behovet  for et  bredt informa-

tionsgrundlag. Det er vigtigt at vi-

de, hvem man er og hvor man 

kommer fra. Sydsjælland og Møn 

er rig på en forhistorisk kulturarv, 

men den er slet ikke i tilstrækkelig 

grad synlig og velbeskrevet. 

GYPAF-projektet blev startet i ef-

teråret 2006 med deltagelse fra 

Sydsjællands Museum, Smykke-

museet i Damme, Tanums helle-

ristningsmuseum i Sverige, Vor-

dingborgs udviklingsråd for er-

hverv og turisme og tilsvarende 

museer i Ostholstein, Mecklenburg 

Vorpommen, altså regioner om-

kring Østersøen. Netop Østersøom-

rådet har en fælles kulturarv. Med 

GYPAF-projektet vil der nu være 

mulighed for at indgå et tværfagligt 

samarbejde med håb om så stor en 

borgerinddragelse og deltagelse 

som muligt. 

Østersøområdets fælles kulturarv 

er bedst bevaret i gravhøje samt 

indhuggede tegn på sten som skål-

tegn og helleristninger. For disse 

kulturminder viser det sig, at de 

ikke er beskyttet for evigheder. 

Alle disse fortidens billeder ned-

brydes i dag i et foruroligende tem-

po af mange årsager. Specielt det 

”sure” miljø på stenoverfladen bi-

drager til forvitring af stenene og 

dermed til at hele denne billedver-

den forsvinder for eftertiden. Det 

er derfor vigtigt, at folk med lokal-

kendskab hjælper til med at opspo-

re disse fortidsminder. Der skal 

sættes fokus på grave fra forhisto-

risk tid, helleristninger og skåltegn 

på sten. Disse skal nydokumenteres 

og erfaringen har vist, at det vil 

føre til opdagelsen af flere fund. 

Et lignende projekt har i 2005-

2006 været udført på Bornholm, 

RANE-projektet. Inden opstart 

havde man kendskab til ca. 150 

helleristninger. Ved projektets af-

slutning var tallet oppe på omkring 

450 helleristninger. Dette projekt 

mundede ud i en bog: ”Hellerist-

ning, billeder fra Bornholms bron-

zealder”. Samtidig blev der udgivet 

en guide til glæde for den interes-

serede turist/lokale borger med en 

oversigt over områdets helleristnin-

ger og skåltegn. 

For vores område kunne man fore-

stille sig, at det færdige resultat 

kunne munde ud i et tilsvarende 

guidehæfte. I informationstavler, 

udstillinger, elektronisk informati-

on mm. Hvis du er interesseret i 

dette emne, hvad kan du så gøre 

for sagen? Du skal holde øje med 

billeder (helleristninger) og skål-

tegn på sten. Specielt findes de på 

store sten. Da projektet  blev startet 

sidste år på Smykkemuseet i Dam-

me, havde man lige fundet en knæ-

høj stor sten  med adskillige skål-

Helleristninger og skåltegn 
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tegn. Den store sten lå på en byg-

geplads som affaldssten. Den er nu 

udstillet på Smykkemuseet. 

Om helleristninger og skåltegn: 

En helleristning er et tegn eller et 

billede, der er blevet indhugget i en 

sten i forhistorisk tid, specielt i 

bronzealderen (1800-500 f.kr.) En 

helle er en glat sten eller en klippe-

flade, der specielt er glatslebet af 

isens vandring under istiderne. Bil-

lederne viser motiver af skibe, sol-

kors, dyr og mennesker (se billede 

1). 

Motiverne har antagelig haft en 

magisk, symbolsk eller praktisk 

betydning, som vi i dag ikke helt 

kan tyde. Måske har de skullet give 

lykke og fremgang for menneskene 

og deres dyr. Det er bedst at se dis-

se billeder i solskin, når solens 

stråler danner skygge i de udhug-

gede figurer ( se billede 2). 

Skåltegn er den enkleste form for 

helleristning. Et skåltegn er en 

skålformet fordybning banket ned i 

stenen. De findes fortrinsvis på 

store jordfaste sten. Et skåltegn er 

ca.25-60 mm i diameter og 2-20 

mm i dybden med afrundede kanter 

(se billede 3).  

Ofte findes de i nærheden af grave. 

De har været vigtige symboler for 

folk i Bronzealderen. Måske en del 

af en frugtbarhedskult. En stor 

skålsten findes på Tokaiskolen. 

Den ses i gårdmiljøet lige før 

svømmehallen. Den sten blev først 

registreret i 1989. 

Det er nu, der er brug for din hjælp 

med at finde nye stenbilleder. Så se 

på de sten, du møder i din have, i 

stenbunker, og når du færdes i na-

turen. Hvis du finder noget af inte-

1. Opmalet helleristning 

2.  Helleristning med sidelys 
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resse, kan du melde det til f.eks. 

Smykkemuseet i Damme (55 81 76 

08), hvor der også lige nu er en ud-

stilling om helleristninger og skål-

tegn. Eller du kan blot ringe til un-

dertegnede. 

Flere oplysninger om helleristnin-

ger kan findes på nettet. 

www.RockArtScandinavia.se 

og 

www.Rane-online.org 

Anne Okholm, Stavreby 

55 99 93 95 

3. Skåltegn 

Firmaet er startet den 1. juni 1996.  

De første 2 år var det et 1-mands 

firma – siden 1998 har junior Niels 

Poulsen været ansat – først som 

ejendomsmæglerassistent og siden 

2002 som statsaut. ejendomsmæg-

ler & valuar. 

En arbejdsplads på Jungshoved (5) 
Ejendomsmæglerfirmaet JØRGEN POULSEN 

http://www.rockartscandinavia.se/
http://www.rane-online.org/
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Vi er et helt uafhængigt ejendoms-

mæglerfirma. Vi er hverken ”gift 

eller forlovet” med kreditforenin-

ger, banker eller forsikringsselska-

ber, vi lever ”papirløst” med dem 

alle. 

Såvel Niels som jeg selv har en 

fortid som brugsuddelere – Niels 

på Bogø og i Bårse – jeg selv kom 

til Jungshoved brugs i 1971 og var 

uddeler der i 12½ år. 

Vi har forretningssted i Stenstrup, 

på ejendommen ”Toftegaard”. Ud-

stilling over for Nordea i Præstø, 

samt herhjemme. 

Knap 1000 ejendomme er i de 11 

år passeret igennem firmaet, de 

fleste som salg, men også vurderin-

ger, udlejning samt syns- og skøns-

forretninger til brug for by- og 

landsretter. 

Forretningsområdet er naturligvis 

primært Sydsjælland, men det er da 

også blevet til enkelte handler i  

København og på Falster og Fyn. 

I vores branche får vi et godt ind-

tryk af hvordan danskerne bor, fra 

det vildeste luksus til det meget 

beskedne, men der er købere til alle 

typer boliger. 

Også udviklingen over tid samt 

købernes ønsker til boligen ændrer 

sig, f. eks. på den måde, at unge 

familier fra storbyerne gerne vil på 

landet for at give børnene en anden 

opvækst – med andre muligheder, 

god plads, frisk luft, heste m.v. 

bare for at nævne nogle af de argu-

menter, vi hører. 

Et meget stort publikum forbereder 

også i disse år den såkaldte 3. alder 

hvor man flytter fra sin store villa, 

landbrug o.s.v. til en mere bekvem 

bolig. 

En dame sagde det på denne måde 

for nogle år siden: ”Når én af os 

bliver alene, skulle jeg gerne kunne 

bo der” – hendes mand skulle lige 

tænke over den! 

Jo, vi arbejder i en spændende 

branche, hvor hver dag er forskel-

lig. 

Niels Poulsen & Jørgen Poulsen 
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SKRIV LØSNINGEN HER: 

BØRNENES KONKURRENCE 

DE VOKSNES KONKURRENCE 
PÅ HVILKEN VEJ STOD FOTOGRAFEN, 

DA HUN TOG BILLEDET? 
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BØRNENES KONKURRENCE 
Hvis du kan løse Rebussen 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 Rebussen på bagsiden) ud og lægge den 

i konkurrencekassen i Dagli’ Brugsen 

senest den 1. juli 2007. 

Du får direkte besked, hvis du vinder. 

 

Navn og adresse, evt. tlf. nr. og alder: 

 

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

DE VOKSNES KONKURRENCE 
PÅ HVILKEN VEJ STOD FOTOGRAFEN, 

DA HUN TOG BILLEDET? 

Skriv dit svar herunder og læg kuponen 

i konkurrencekassen i Dagli’ Brugsen i Jungshoved 

senest den 1. juli 2007. 

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. tlf. nr. : 

 

 ...................................................................................................... 
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Øv, øv, hvornår kommer den som-

mer. Sidder her i regnen, som snart 

har varet i 24 timer, det er da trist. 

Sidste weekend (12.-13. maj) af-

holdt vi vores årlige blomstermar-

ked. Bestyrelsen stod for salget på 

parkeringspladsen. Vejret var rime-

ligt, men slet ikke noget i forhold 

til sidste år, hvor vi havde fuld sol 

og 20-25 grader. Desværre kunne 

vi også se det på salget af blomster. 

Vi nåede ikke mere end en tredje-

del af salget fra sidste år. Ærger-

ligt. Foråret har jo været flot, så 

folk er nok kommet i gang i haven 

tidligere i år end normalt. 

Efter generalforsamlingen i marts 

måned fik vi nye medlemmer i be-

styrelsen. I dag er sammensætnin-

gen således: 

Henning Nielsen (formand) 

Palle Neerup (næstformand) 

Gerda Jensen (sekretær) 

Maja Piil 

Jytte Nielsen 

Vi er meget glade for, at det lykke-

des os at få nye medlemmer, da det 

ikke ligefrem er fordi kandidaterne 

står i kø rundt omkring i landet for 

at komme med i Brugsernes arbej-

de. Vi har fået nogle personer, som 

alle ønsker at arbejde for, at Jungs-

hoved Brugs også får lov at blive 

200 år. 

Alle vi i Brugsen håber på en rigtig 

god sommer, da vi ikke rigtigt 

hænger på omsætningsmæssigt i 

forhold til sidste år. Vi håber me-

get, at I vil komme med ris og ros, 

så vi har noget at arbejde med. Vi 

er her jo trods alt for jer. 

Vi kan også nævne, at Gitte er på 

barsel og har fået en fin lille søn, 

som hun nu bliver hjemme for at 

passe det næste år. 

Herfra vil vi ønske alle en rigtig 

god sommer med masser af sol og 

varme. 

På vegne af Jungshoved Brugs 

Dorthe Martinsen 

Nyt fra brugsen 

 

Vindere i vores sidste blad blev: 
Børn: Rasmus Sørensen, Køge ( Jungshovedvej 38) 

Voksne: Aase Jensen, Lupinvej 9A 
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Onsdag 20. juni Veteranturnering 2007 Jungshoved IF – Møn FK 

Lørdag 23. juni Skt. Hansbål v. Jungshoved Slotsbanke kl. ca. 21  

Lørdag 7. juli Loppemarked i Jungshoved Forsamlingshus  

Lørdag 28. juli Sommerfest i JIF  

Lørdag 1. sept. JIF’s papir –  og flaskeindsamling 

JUNGSHOVEDKALENDER 

Søndag 10. juni Allerslev: Ingen Jungshoved: 10.30 

Søndag 17. juni Allerslev: 9.00 Jungshoved: Ingen 

Lørdag 23. juni Allerslev:  Ingen Jungshoved: 20.00 Skt. Hansaften 

Søndag 24. juni Allerslev: 10.30 Jungshoved: Ingen 

Søndag 1. juli Allerslev: Ingen Jungshoved: 10.30 

Søndag 8. juli Allerslev: 9.00 Jungshoved: Ingen 

Søndag 15. juli Allerslev: 10.30 Jungshoved: Ingen 

Søndag 22. juli Allerslev: Ingen Jungshoved: 9.00 

Søndag 29. juli Allerslev: Ingen Jungshoved: 10.30 

Søndag 5. aug. Allerslev: 10.30 Jungshoved: Ingen 

Søndag 12. aug. Allerslev: Ingen Jungshoved: 9.00 

Søndag 19. aug. Allerslev: 10.30 Jungshoved: Ingen 

Søndag 26. aug. Allerslev: 9.00 Jungshoved: 10.30 

Søndag 2. sept. Allerslev: Ingen Jungshoved: 9.00 

Søndag 9. sept. Allerslev: 10.30 Jungshoved: 9.00 

Søndag 16. sept. Allerslev: 9.00 Jungshoved: 10.30 

Søndag 23. sept. Allerslev: 10.30 Jungshoved: 9.00 

Søndag 30. sept. Allerslev: 9.00 Jungshoved: 10.30 

GUDSTJENESTER 


