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Kære læsere
Som vi tidligere har skrevet, er det en stor fornøjelse og opmuntring for
redaktionen at modtage alle de positive meldinger fra vores læsere. Det er
heller ikke spor svært at få folk til at skrive i bladet, og det er spændende
at lave et ulønnet arbejde i redaktionen.
Det eneste, der giver os lidt grå hår i hovedet, er bladets økonomi. Vi udgiver bladet 4 gange om året i oplag på 1000-1200 stk. pr. gang. Udgifterne til et nummer er ca. 10.000 kr. (trykning og omdeling) – altså ca. 10 kr.
pr. stk.
De råd og foreninger, der står bag bladet, bidrager for tiden med 30.00035.000 kr. om året. Det er rigtigt flot, og vi tager det også som et udtryk
for stor opbakning til bladet. Men vi mangler 5.000-10.000 kr. mere om
året for at kunne udkomme i samme omfang og udseende som hidtil. Bladet har tidligere fået 20.000 kr. i tilskud fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje.
Styregruppen for Jungshoved Skole har søgt om midler til bladet igen i år,
men fået afslag. Nu har vi brug for din hjælp. Læs, hvordan du kan støtte
bladet Jungshoved på side 5.
Redaktionen ønsker alle en god sommer. Meget tyder på, at denne sommer også vil give os et dejligt badevejr.
Redaktionen
KONTAKT:
Jungshoved Lokalråd
Jungshoved Menighedsråd
Styregruppen for Jungshoved Skole
Vicevært for skolen
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Efter deadline for sidste blad modtog vi et fint nyt blad, ”Allerslev
sogne Blad”. Bag bladet står Allerslev kirke, AUIF og Allerslev
Beboerforening. Stort tillykke med
det fine blad. De siger, at bladet
JUNGSHOVED har været en inspiration for dem. Det er vi glade
for.

Spiseklubben på Jungshoved Skole
holder pause indtil september. Det
har været dejligt at mærke den flotte opbakning. Mere end 80 personer har taget imod tilbuddet om at
komme og spise sammen med andre på Jungshoved. Nogle har været der en enkelt gang, andre har
været der flere gange.
***
For nogle numre siden skrev Per Onsberg om de bestøvningsforsøg med
bjørneklo, der blev foretaget, hvor
den “nye” vej er ført over Vasebækken.
Forsøgene skulle afdække i hvor
høj grad, bjørneklo hæmmede bestøvningen af naboplanter ved at
tiltrække alle insekterne på grund
af størrelse og blomsterantal.
Resultatet blev nærmest som “når
det regner på præsten, drypper det
på degnen”. De planter, der stod
nærmest bjørnekloerne, blev bedre
bestøvet, dvs. de satte flere frø end
de, der stod længere borte.

***
Igen i år sprang bøgen tidligt ud.
D. 26. – 27. april var de fleste bøge
fuldt udsprunget på det meste af
Jungshoved.
***
I Stenstrup venter de stadig på, at
Vordingborg kommune får oprenset byens gadekær. Planen var, at
det skulle ske inden udgangen af
marts!
***
Luften over Jungshoved har i dette
forår flere dage været fyldt med
store flokke af trompeterende traner, som trak mod deres ynglepladser i Sverige.
***
Meget tyder på, at rejerne igen
svigter os. De meldinger, vi har
fået, taler om så få rejer, at de ikke
kan dække et stykke franskbrød.
***

***
Knud Jacobsen
Stenstrup
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Spiseklubben på Jungshoved Skole

Støt ”Jungshoved”
Det har hele tiden været et ønske for redaktionen at kunne
udgive et reklamefrit blad. Vi håber derfor, at vores læsere vil
hjælpe os med frivillige bidrag til bladet. Enkeltpersoner, foreninger og firmaer kan ved at give et stort eller lille bidrag
være med til at sikre, at bladet Jungshoved kan udkomme
som hidtil.
Læsere, der vil støtte bladet, kan gøre det ved at indsætte et
beløb i Møns Bank i Præstø. Konto nr. 6140-0004064737.
Man kan indbetale via netbank el. direkte i banken. Ønsker
man at være anonym, skal man indbetale i selve banken. Som
noget nyt vil bladet kunne købes for 10 kr. (læg gerne mere) i
Dagli’ Brugsen i Jungshoved.
På forhånd tak.
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Med Holger på farten (5)
Holger Andersen er født i 1925 på Togeholt. Holger har altid boet på
Jungshoved. Han har kørt lillebil på Jungshoved i 16 år og arbejdet i amtets vejvæsen i 25 år. Holger er en strålende fortæller med en fantastisk
hukommelse.

Vi har aftalt, at vi skal mødes hos
Holger Andersen i Bønsvig kl.
10.00. Det er d. 24. april. Holger
fortæller, at svalerne er kommet.
De kom d. 20. april. Det var et par
dage tidligere end normalt. Holger
har, som han plejer, igen i år gjort
klar til svalernes ankomst ved at
tage vinduerne ud af staldbygnin6

gerne. Så kan svalerne uhindret
flyve ud og ind. De skal have de
allerbedste forhold, siger Holger,
nu de igen har taget den lange rejse
fra det sydlige Afrika til Holgers
ejendom i Bønsvig.
Det er forår nu, men koldt. De sidste dages blæst fra øst har gjort det
svært for solen at få magt. Endnu
har landmændene ikke fået helt
tilsået. De fleste kom først i gang
med såningen i midten af april. Da
var det anderledes i 1938. Det år
husker Holger, at Hans Peter Hansen på Vangsgården i Stenstrup
såede havre på sine marker på
Stavreby Lyng d. 26. januar! Alle
på Jungshoved havde tilsået d. 1.
marts det år. Men Holger husker nu
også år, hvor man først fik tilsået
omkring 1. maj.
De sidste uger har Holger haft
travlt med at skove brænde. Han
har også måttet skifte dæk på sin
Mercedes. Men nu er vi klar til at
genoptage vores tur gennem Bønsvig.
Holger har boet i Bønsvig i mange
år. D. 15. marts 1960 overtog han
sine morforældres ejendom, Sandtof-

tedal. Holgers morfar, Jens Jacob
Petersen, var født i 1868 i det gule
skovhus ved indgangen til Bønsvighoved Skov. Han mistede tidligt
sin mor og sine to søstre. De døde
af tuberkulosen. Selv måtte han
arbejde som stikirenddreng på en
gård i Bønsvig, og efter sin konfirmation kom han ud at sejle på de
store verdenshave. Holger siger, at
morfarens oplevelser som sømand
gjorde ham ”hård som flint”.
I 1895 købte morfaren 12 tønder
land fæstejord i Bønsvig af Nysø
gods. Oprindelig var jorden ejet af
Astrid Stampe, datter af Henrik
Stampe og Jonna Stampe f. Drewsen. I sine unge år havde Astrid
Stampe været på højskole, og da
hun kom hjem til Nysø, havde hun
planer om at opføre en højskole på
sine marker i Bønsvig. Ægteskab,
og et senere engagement i Dansk
Kvindesamfund, ændrede imidlertid hendes planer, og Holgers morfar købte de 12 tønder land for
5000 kr. Naboen i nr. 9 bød dog
500 kr. over, men Nysø gods meddelte, at de ikke drev prangerforretning. Holgers morfar skulle have
jorden til den budte pris, og sådan
blev det. Han skaffede pengene
ved lån på lån.
I 1896 købte Holgers morfar et
nedrevet stuehus fra Ambækgården
på Egebjergvej. Stuehuset var oprindelig fra 1778. Stuehuset genopførtes på sin nye grund i Bønsvig.

Sandtoftedal
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Holgers mormor og morfar fik 7
børn. I 1905 var en statslig kommission nede at se på Sandtoftedal. Danmark var stadig plaget af den dødelige sygdom, tuberkulosen. En af
de bedste behandlingsmetoder mod
tuberkulose var at give de syge
mulighed for at opholde sig i sol og
frisk luft. Man opførte derfor sanatorier rundt omkring i Danmark –
ofte i de kystnære og smukke egne.

sælge sine 12 tønder land! Holgers
morfar døde i 1923, og Holgers
onkel og moster forpagtede gården
indtil 1957. Holgers mormor blev
boende på gården indtil sin død i
1957.
Holger havde en morbror, Peter Petersen, som studerede i København.
Han ville være præst, men en dag
forlod han pludselig Danmark, og
via Portugal rejse han til Argentina.
I mange år hørte Holgers mormor
ikke noget til ham. Hun skrev til
den danske konsul i Buenos Aires.
Her kendte man ikke noget til en
Peter Petersen, men man lovede at
efterlyse ham i den danske avis i
Argentina. I første omgang gav det
ikke noget resultat. Men en dag
kom Holgers morbror ind i den
danske klub i Buenos Aires, og her
så han i en gammel avis, at han var
efterlyst. Han tog kontakt til sin
mor og lovede at komme hjem og
overtage sit barndomshjem.
Da Holgers morbror var gået ombord på det store passagerskib, som
skulle bringe ham hjem til Europa
igen, henvendte to velklædte herrer
sig til ham og bad om at måtte se
hans pas. Efter at de havde gransket hans pas meddelte de Holgers
morbror, at der manglede en vigtig
påtegning i hans pas. Han fik besked om straks at følge med de
elegante og målbevidste herrer.
I samme øjeblik Holgers morbror
igen satte fødderne på land, blev

I Bønsvig var der vild opstandelse.
Man ønskede ikke et tuberkulosesanatorium opført her. Den dag,
kommissionen besøgte Bønsvig, blæste der en bidende østenvind, og
kommissionen mente derfor, at det
var bedre at finde et mere beskyttet
sted. Sanatoriet blev derfor bygget i
Faksinge Skov. Det er de bygninger, der senere blev til Evensølund
og Tokai.
Tredje gang, der var bud efter
Sandtoftedals jorde, var i begyndelsen af 80´erne, hvor Dansk Folkeferie ønskede at købe Holgers
ejendom og naboejendommene.
Man ville opføre en ferieby i
Bønsvig, men Holger ville ikke
8

han holdt op med en pistol af de to
velklædte herre, som røvede hele
hans formue på 700 kr. Det lykkedes ham dog via Hamburg at komme hjem til Bønsvig, og i 1957
overtog han sit barndomshjem. Tre
år efter solgte han dog ejendommen til Holger og forlod Jungshoved og rejste til Jylland.

Den anden gård, Bønsviggård, på
Bønsvigvej nr. 2 blev genopbygget
på brandtomten.
Den voldsomme brand bragte også
gården på den modsatte side af vejen
(Bønsvigvej 1 A) i fare. Man tilkaldte derfor Peter Petersen fra Rakkerleddet (– det var ikke Holgers morbror!). Peter var kendt for at kunne
stoppe ild og hundegøen. Han gik
rundt om gården på 1 A flere gange,
og langsomt slukkedes ilden, der ellers havde fået godt fat i gårdens stråtag.

Vestergård

Vi holder nu ud for Bønsvigvej 2.
Her lå indtil 1928 to gårde. D.
10.4. 1928 nedbrændte begge gårde ved en påsat brand. Den ene af
gårdene blev efter branden udflyttet fra Bønsvig og opført vest for
byen. Det er Vestergård på Jungshovedvej 71. Holger tjente på Vestergård under krigen.

Bønsvigvej 1 A

I Bønsvig var der tidligere et tingsted, hvor byens indbyggere kunne
mødes og aftale, hvordan man ville
løse fælles anliggender. Man kaldte
til byting med et byhorn, som var
lavet af et kohorn. Bytinget lå på
den grund, hvor halmhuset i nr. 1
nu er bygget. Byen havde også rendestene i begge sider, som kunne
lede regnvandet væk fra vejen. I
1930 brændte den ene af byens to
købmandsforretninger. Den lå på
Bønsvigvej nr. 21, men blev efter
branden midlertidigt flyttet til

Bønsviggård nr. 2
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Bønsvigvej 3. Over forretningen sad
et skilt ”M Petersens Detailhandel”.

Bønsvigvej 13, Solhøj

blev genopbygget i nye materialer
og ny byggestil.
Mellem nr. 13 og 15 lå der i 1800tallet et vægterhus. Byens indbyggere gik på den tid brandvagt på
skift og kunne søge ly i vægterhuset.
I nr. 17 boede omkring 1910 en
hjulmager. Han var kendt som en
flittig og velbeslået mand. Man
sagde, at værktøjet arbejdede for
ham af sig selv om natten.

Bønsvigvej 3

På Bønsvigvej nr. 9 lå oprindelig gården, Byagergård. Den blev i 1905 udflyttet til Rakkerleddet og hedder nu
Skovlygård. Byagergårds stuehus er
stadig beliggende på Bønsvigvej nr. 9
og er efter mange års fin restaurering
blevet en bygningsmæssig perle.

Byagergård

I nr. 13 lå oprindelig en gård. Den
brændte ved et lynnedslag i 1933.
Efter branden blev huset, Solhøj,
bygget, og gårdens jorde solgt fra.
I nr. 15 lå oprindelig en firlænget
stråtækt bondegård. Ved en brand i
1970 nedbrændte gården. Gården

Bønsvigvej 17, hjulmager

I nr. 19 lå et lille landarbejderhus,
hvortil der hørte en lille jordlod.
I nr. 21 var der som sagt købmand
også efter branden i 1930.
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Østergård

Bønsvigvej nr. 21

Husene i nr. 23 og 25 havde deres
jordlodder ved Bønsvig Strand. På
gården Lindegården, nu Bønsvigvej 8, boede familien Gudmundsen. Gudmundsen var søn af en
telefondirektør. Lindegård havde
jord ned til Bønsvig Strand.
I nr. 27 lå tidligere en friskole og
en købmand.

Holger var barn, var der 3-4 fiskere,
bl.a. Holgers far, der fiskede fra
Bønsvig havn. Til højre for havnen
er der et hul i havbunden efter en
sprængning af en sømine fra 1.
verdenskrig.
Jeg siger tak til Holger for endnu
en dejlig tur. Næste gang går turen
mod og til Stavreby. Her får vi en
gæst med. Det glæder vi os til.
Knud Jacobsen, Stenstrup

Bønsvigvej 27

Gården, Østergård, i nr. 29 mistede
i 1967 sit stråtag i en voldsom efterårsstorm.
Ejendommen på Bønsvigvej 33 er
opført i 1910 på Østergårds jorde.
Bønsvig havn var tidligere hjemsted for flere af egnens fiskere. Da
11

Nyt fra Jungshoved Skole
Det er altid sjovest at samle på succeser. Og dem har vi heldigvis flest
af i Jungshoved skole. De nye tæpper til indendørs petanque har været stor succes. Hver tirsdag triller
kuglerne, og rigtig mange har været med.
Også kulturaftenerne er gået godt i
denne vinter. Så det fortsætter vi
med til næste vinter og modtager
meget gerne forslag og tilbud om
foredragsholdere/underholdere.
Styregruppen glæder sig også over
den fine tilslutning til den nye spiseklub, især har det været dejligt at
opleve et møde mellem flere generationer, nye som gamle Jungsho-

ved-borgere. Måske har nogen fået
flere ideer til anvendelse af vores
dejlige gamle hus.
Vi holdt traditionen tro ”Åbent
hus” d. 16. marts. På Jungshoved
har vi super-friske pensionister, der
lavede gymnastikopvisning for alle
besøgende. Vi er nogen, der glæder
os til engang at komme med på
holdet, for det så ud til, at alle har
det sjovt, mens man får god motion. Dagen bød på mange andre
aktiviteter samt en god café . Tak
til alle jer, der medvirkede eller
bare kikkede forbi. I er også med
til at holde liv i det gamle hus.

12

Styregruppen holder møde igen d.
11. juni, hvor næste vintersæson
planlægges, og lokalerne fordeles.
Skolen er allerede lejet ud til en del
skoler m.m., og vi håber, de også
får en god tid i skolen og får fint

vejr til at nyde vores flotte natur på
halvøen.
Venlig hilsen
Styregruppen for Jungshoved Skole
Lise Jacobsen

Skolebilledet fra Jungshoved skole er fra 1939.
Billedet er taget i anledning af, at en af skolens elever, Hans Larsen
Bønsvig Strand, havde vundet en konkurrence i et sparekasseblad.
Præmien var en skolefane, som blev overrakt af en hr. Feldhusen fra København. Det er herren med briller til højre på billedet. Lærer Nørskov
står bagerst til højre. Redaktionen har fået udpeget Holger Andersen, Hans
Larsen og Agathe Molter, men hvem er de øvrige personer på billedet?
Det hører vi gerne om. Billedet er venligst udlånt af Holger Andersen,
Bønsvig. Fanen står stadig på Jungshoved skole.
13

Introduktion til ASF-Dansk Folkehjælp
ASF-Dansk Folkehjælp er
en humanitær organisation, som blev oprettet 31.
juli 1907 under navnet
Arbejdernes Samaritter
Forening. Grunden til
oprettelsen var det markante behov, der var på
arbejdspladser og i befolkningen for førstehjælps
kurser, som kunne hjælpe
folk i akut nød. Organisationen fik hurtigt vokseværk, og i 1940 bestod
foreningen af 100 afdelinger spredt ud over hele
landet. Samtidig med en
omfattende kursusvirksomhed blev en veludviklet samaritertjeneste opbygget. I 1962 blev organisationens navn ændret
til ASF-Dansk Folkehjælp. I dag arbejder ASFDansk Folkehjælp med
såvel samariterarbejde ved
mange forskellige arrangementer, socialt arbejde
blandt dårligt stillede unge
samt internationalt hjælpearbejde foruden at organisationen gennemfører samariterkurser på mange
forskellige niveauer.
Som bekendt så kan frivillige organisationer
ikke eksistere uden en
omfattende tilgang af
frivillige hjælpere. Desværre er ASF-Dansk Folkehjælp som så mange

andre frivillige organisationer ramt af manglende
tilgang af unge ildsjæle
til at bringe organisationen ind i det 21. århundrede.
En af ASF-Dansk Folkehjælps lokale ildsjæle i
organisationens Sydsjællands afd. (Kim Arnov,
bosat i Klarskov ved Vordingborg) har længe arbejdet intenst på at gøre ASF
-Dansk Folkehjælp mere
kendt både lokalt og i det
øvrige Danmark. Det betyder selvfølgelig også, at
der bliver arbejdet på at
skaffe nye medlemmer.
Det er imidlertid vanskeligt at hverve nye medlemmer, når organisationen
ikke har mulighed for at
byde disse velkomne i velegnede lokaler.
Med den overordnede
vision at ”STØTTE ’DET
HELE’ LIV PÅ LANDET”, så vil ASF-Dansk
Folkehjælp gerne være en
del af lokalsamfundet og
på denne måde være med
til at gøre det attraktivt at
bo i Ny Vordingborg
Kommune. På vegne af
Kim Arnov, som er formand for Sydsjællands
afd. (dækker Ny Vordingborg kommune samt det
nordlige Falster), så vil vi
hermed gerne fortælle,
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hvordan ASF-Dansk Folkehjælp kan være med til at
virkeliggøre ovennævnte
vision og tage et ansvar i
lokalområdet:
a) ASF-Dansk Folkehjælp Sydsjællands afd.
har det som en målsætning, at 5 % af befolkningen i Ny Vordingborg
kommune har fået et førstehjælpskursus inden
slutningen af år 2010.
b) ASF-Dansk Folkehjælp ønsker, med henvisning til den dårlige
redningsdækning ved
akut nød (hjertetilfælde,
færdselsulykker m.m.) i
landområder i Ny Vordingborg kommune, at
have et beredskab af samaritter klar i lokalområderne. Navne, telefonnumre samt adresser på disse
lokale samaritter skal være
offentligt tilgængeligt,
f.eks. på en oplysningsstander uden for den lokale
brugs, skole, købmand m.m.
c) ASF-Dansk Folkehjælp Sydsjællands afd.
ønsker at være i stand til at
gøre befolkningen mere interesserede i at tage et førstehjælpskursus samt følge
op på disse kurser en gang
årligt.
d) ASF-Dansk Folkehjælp Sydsjællands afd.

ønsker at inddrage flere
mennesker i foreningens
humanitære arbejde i
lokalområdet.

gen efter velegnede lokaler samt støtte os med køb
af udstyr til livgivende
førstehjælp.

e) ASF-Dansk Folkehjælp Sydsjællands afd.
ønsker at kunne opstille
hjertestartere i foreninger,
der har til huse i yderområder, samt at uddanne foreningernes instruktører i
brugen af sådanne.

Vi vil derfor med dette
indlæg i Jungshovedbladet spørge lokalbefolkningen, om de har mulighed for at stille tørre lokaler til rådighed for opbevaring af materiel.
Samtidig vil vi spørge, om
der evt. er nogen af lokalbeboerne, der råder over
velegnede kursuslokaler,
hvor ASF-Dansk Folkehjælp har mulighed for at
gennemføre kursusvirksomhed? Lokalerne må
gerne være beliggende

Ovennævnte punkter kan
dog kun virkeliggøres,
såfremt vi finder egnede
lokaler. Vi håber derfor
med dette brev at kunne
opnå kontakt med folk
eller organisationer, som
kan hjælpe os i vores sø-
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andre steder
Jungshoved.

end

på

Skulle du have fået lyst
til at høre mere om organisationen, så ret henvendelse til ASF’s kontaktperson på Jungshoved, John
Balslev
mob.: 29 99 36 86
eller mail
john_balslev@hotmail.co
m.
For mere information via
Internettet kig ind på
www.asf.dk.
På formandens vegne
John Balslev

Lokalråd
Lokalrådet holdt møde på Jungshoved skole den 10. april. Udover repræsentanter for Lokalrådet var 3
borgere på Jungshoved mødt frem.
Der blev bl.a. behandlet følgende emner:
Hjemmesiden
Kristian Knudsen orienterede om
arbejdet med hjemmesiden og meddelte, at Kim Escherich (som fornylig er flyttet til Jungshoved) har
overtaget arbejdet. Det meste er
klaret, men der mangler lidt endnu,
før hjemmesiden fungerer optimalt.
Kim arbejder indtil videre frivilligt
og ulønnet, og Lokalrådet siger
mange tak til Kim for indsatsen.
Lokal Aktions Gruppe (LAG)
Jørgen Hein bød velkommen til
landdistriktskoordinator Claus
Lyngby Petersen, der var kommet
for at fortælle om mulighederne for
at søge midler til lokalområdet.
Claus Lyngby Petersen er koordinator for LAG (Lokal Aktions
Gruppe) og servicerer LAG’s bestyrelse. LAG blev etableret i juni
2007 og har p.t. ca. 130 medlemmer. LAG er åben for alle. Vordingborg Kommune er en landdistriktskommune, og nærmere oplysninger om udviklingsstrategi og
arbejdet under LAG kan findes på
hjemmesiderne:
www.landdistrikter.dk
og www.lagvordingborg.dk.

Claus Lyngby Petersen gav en
glimrende orientering om arbejdet
og om de muligheder, der er for at
søge midler til projekter. Anden
ansøgningsrunde har en frist, der
hedder den 19. juni 2008. Eventuelle spørgsmål til Claus kan stilles
på mailadressen:
clp@vordingborg.dk.
Under seneste nyt fra LAG blev
det meddelt, at Lokalrådet gerne
vil støtte styregruppen i forbindelse
med en renovering af Jungshoved
skole.
Økonomi
Kasserer Lone Petersen orienterede
kort om lokalrådets økonomi. Det
er besluttet at overføre 5.000 kr. til
bladet Jungshoved nu og evt. yderligere 5.000 kr., hvis der er behov
for det. Lone er i øvrigt flyttet og
stopper derfor sit arbejde som kasserer i lokalrådet efter at have
ajourført og overdraget regnskabet
til en kommende kasserer.
Borgermøde den 5. juni
Mødet starter kl. 16.00 og slutter
ca. kl. 20.00. Der arbejdes på følgende program for denne dag:
ASF-Dansk Folkehjælp demonstration af førstehjælp og samaritervogn
Klovn eller tryllekunstner til underholdning af børnene
Pølser og gris på grillen
Levende musik
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Bespisning, øl, vand m.v. er gratis,
og der vil ligeledes være gratis lodtrækning.
Diverse
Nina Balslev havde et ønske om
bedre åbningstider (længere aftenåbning) for biblioteket i Præstø.
Nina sender et oplæg til lokalrådet,
og oplægget sendes videre til Kultur & fritid i Vordingborg Kommune.
Jørgen Hein oplyste, at der er planlagt et dialogmøde med kommunen
den 29. maj. Det blev foreslået, at
kommunen i stedet deltager i mødet den 5. juni, og Jørgen Hein
kontakter kommunen herom.
Lokalrådet forsøger til stadighed at
sætte aktiviteter i gang, der kan
trække den yngre generation (bl.a.
børnefamilier) til. Gode idéer efterlyses.
En ansøgning om etablering af boog arbejdsfællesskab på Søbygård,
Fuglsangvej 11 bakkes op af lokalrådet, og det blev foreslået, at Søbygård (ved Richard Aagaard) får
et indlæg på 10-15 min. på borgermødet den 5. juni. Kommunen informeres om lokalrådets holdning
til denne sag.
Der arbejdes stadig med Roneklint
fyr i lokalrådet. Vi har kontakt til
både kommunen og Farvandsvæsenet.
Beboere i Roneklint har henvendt
sig vedr. et faldefærdigt hus, der

har stået ubeboet i flere år. Lokalrådet går videre til kommunen med
dette.
Adgangen til Jungshoved skole er
meget dårlig for kørestolsbrugere.
Lokalrådet kontakter kommunen
for at finde en løsning.
Lokalrådets forslag om opsætning
af en postkasse i Stavreby er afvist
af Post Danmark.
Lokalrådet har nu følgende sammensætning:
Bestyrelsen:
Jens Bille Lind, Roneklint
Ann Helen Stangbye Madsen,
Jungshoved
Christian Bjørn Andersen, Bønsvig
Lone Petersen, Stavreby
Jørgen Hein, Bønsvig
Suppleanter:
Kristian Knudsen, Roneklint
Peder Andersen, Stavreby
Nina Balslev, Stavreby
Repræsentanter fra Styregruppen
for Jungshoved skole:
Margrethe Christensen, Stavreby
Lise Jacobsen, Stenstrup
Repræsentant for Dialogudvalg 5
Mette Høgh Christiansen

Andet fra Lokalrådet:
Jungshoved hjemmeside fungerer
nu igen, på den nye adresse
www.jungshoved.net. Der ligger
noget arbejde i at få billeder og
artikler ind på siderne, men det hele
skulle nu virke. Har I kommentarer
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eller ønsker, så kontakt os endelig
(annhelen_stangbye@hotmail.com).
Vi vil også gerne have jer med på
banen, hvis I vil skrive selv, som
omtalt tidligere i Jungshovedbladet.
Lokalrådet holder borgermøde
med valg til lokalrådet, den 5. juni
2008. Desværre krydser dette deadline for denne udgave af Jungshovedbladet, så referat med resultater
af valg og ny adresseliste, kommer
først i næste nummer igen, men det

hele bliver lagt ud på hjemmesiden, så følg med der. Ellers håber
vi jo, at mange af jer har været med
grundlovsdag.
Motionshold for legesyge voksne,
der blev annonceret i sidste nummer, er ikke startet op grundet
manglende tilmelding og kort tid
tilbage af sæsonen. Vi forsøger
måske igen til efteråret.
Lokalrådet.

Jungshoved Idrætsforening

HUSK

Traktortræk i Jungshoved
Igen i år holder idrætsforeningen traktortræk.

Datoen bliver d. 20.-21.9 2008.

Vi vil igen i år have kræmmermarked, tivoli og
en masse traktorer på pladsen.
Som noget nyt inviterer vi 4x4 klubben.
De har henvendt sig og spurgt, om de måtte komme,
så de får lov at udstille deres
store flotte biler på pladsen.
Der vil som sidste år være fest lørdag aften,
hvor vi håber, at mange af jer Jungshovedborgere også
har lyst til at komme og være med.
Er der nogen, der sidder og har lyst til at være
en del af dette arrangement,
er al henvendelse meget velkommen.
MVH
J.I.F bestyrelse
Henriette Sørensen
Tlf. 22 53 73 94
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Nyt fra JIF’s svømmeafdeling
Så er forårssæsonen stort set slut. Vi har lige et enkelt hold, fjordsvømmerne, samt vore øvede svømmere, der svømmer maj måned med.
I januar havde vi vort første svømmestævne på Tokai, og det forløb rigtigt
godt. Der deltog ca.
60 svømmere fra henholdsvis Herlufsholm, Haslev, Maribo
og JIF.
Derudover har nogle
af vore svømmere
deltaget i stævner i
Herlufsholm og Maribo.
27/1 2008: JIF’s svømmere, trænere og officials
På Tokai har vi ud
over den almindelige træning afholdt distance-svømning, hvor 116 deltagere henover en uge svømmede i alt 164.900 m. Der var mange personlige
distancerekorder. Mindste distance var 25 m og længste var 10.000 m.
Hvad fremtiden angår,
så er sæsonen 2008/09
sikker, da der er indgået aftale med Bosei,
den (forhåbentlig)
kommende idrætshøjskole på Tokai. Bosei
forventer at starte sin
første sæson august/
september 2009, og
indtil da kan JIF benytte svømmehallen som
hidtil. Til september
Sommerafslutningen blev vanen tro afholdt med badedyr og leg
2009 kan vi formentlig
indgå en ny aftale med Bosei. Ledelsen er indstillet på et samarbejde med
lokalsamfundet, men vil på nuværende tidspunkt ikke binde sig til nogen
aftaler, før den kommende drift/skemalægning for højskolen er på plads.
Vel mødt i uge 36 (første uge i september) til en ny sæson.
Connie Dalsgaard
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JIF Veteranfodbold
Så kom der gang i veteranfodbolden i
Jungshoved.

Tabte 4-6 til Nyråd. Dagens spiller
Dennis Laitoff. Mål af Lasse Dam 2,
Anders Madsen og Toni Andersen.

Vi tabte 1-6 til Vordingborg 1 (der
vandt turneringen sidste år). Dagens
spiller Kim Weinrich. Mål af Brian
Knudsen.

Så sig ikke, at onsdagskampe er kedelige – 34 mål i 4 kampe, det er da meget godt, selv om vi kun lavede de 14.
Efter kampene bliver vi serviceret af
Kurt Andersen, og Mona Nielsen vasker vores svedige tøj.

Vandt over FK Sydsjælland 05
(Fladså) 6-3. Dagens spiller Kurt Jensen. Mål af Brian Knudsen 2, Steve
Martinussen 2, Dennis Laitoff, Karsten
Petersen.

Forårsturneringen slutter 11. juni, hvor
holdene bliver delt i 2 grupper, der
spiller efterårsturneringen, med de 6
bedste i en gruppe og de sidste 5 i en
anden gruppe.

Tabte 2-5 til Langebæk Alliancen 1
(Stensved). Dagens spillere Anders
Madsen, Claus Gertsen og Lasse Dam.
Mål af Anders Madsen og Toni Andersen.

Stillingen kan følges på
www.langebek-alliancen.dk.
under veteraner.
Holdleder Erland Larsen

Billedet er taget d. 7. maj, efter kampen mod Møn, der endte 3-3. Alle JIF mål af Brian
Knudsen.
Bagerst fra v. Erland Larsen (holdleder), Lasse Dam, Claus Gertsen, Jan Roholte, Toni
Andersen, Brian Knudsen, Poul Henning Nielsen.
Forrest fra v. Kurt Jensen, Anders Madsen, Michael Bruhn, Kim Weinrich, Bjørn Madsen, Dennis Laitoff, Torben Rasmussen.
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Nyt fra Jungshoved Pensionistforening
Tirsdag d. 12.2.08 holdt vi fastelavnsfest i J.I.F.’s klubhus. Der
mødt 45 glade mennesker op, nogle var endda klædt ud.
Vi startede med at spise vores
medbragte mad, og derefter slog vi
katten af tønden. Vi fik kronet en
konge og en dronning, og herefter
fik vi kaffe med hjemmebagt kage.

Den nye bestyrelse er nu: formand
Karen Carlsson, næstformand Bent
Olsen, kasserer Jette Reiter, sekretær Kirsten Hansen og bestyrelsesmedlem Hanne Rasmussen. Vi
sluttede med banko om aftenen.
Vi har startet petanque op den 13.
5. Det er i år om tirsdagen fra kl.
14 til kl. 16 ved J.I.F. s klubhus.
Torsdag d. 12.6. tager
vi på 1-dags tur til Møn,
hvor vi bl.a. besøger
Geocenteret. Her er bussen allerede fyldt op.
Til vores 4-dages tur
til Friederichstadt er
bussen også fyldt op.
Vi har endda venteliste
til denne tur.
Vi starter bankospillet
op igen mandag d. 1.9.
i Forsamlingshuset.

Vi havde fået Frits Hansen til at
komme og underholde med sin
harmonika.
Mandag d. 7.4.08 holdt vi generalforsamling i forsamlingshuset. Her
havde vi fået fhv. borgmester Peter
Madsen til at komme og fortælle
lidt om livet, efter at han var holdt
som borgmester. Efter generalforsamlingen var foreningen vært med
smørrebrød m.m.
Der var et rigtigt flot fremmøde
(85 pers.)

Fredag d. 26.9. holder vi høstfest i
forsamlingshuset, hvor Johnny
Hansen kommer og underholder.
Der er tilmelding til høstfesten hos:
Kirsten på tlf. 55 99 90 57 eller
Karen på tlf. 55 99 82 80
Hilsen
Jungshoved Pensionistforening v.
Hanne Rasmussen.
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Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus
Vinterens arbejde med dilettant
sluttede med generalprøve og premiere den 12/4 og endnu en opførelse den 16/4. Der var ca. 150 personer til de 3 forestillinger, og der
var en rigtig god stemning. Aktørerne gjorde det fantastisk godt, og
publikum fik sjov og grin for alle
pengene.
Tak til aktører, medhjælpere, sponsorer og publikum for et rigtig godt
arbejde og støtte.
Den 24/4 havde vi arbejdsdag i
huset. Der blev lagt sten rundt om
huset, og vi er begyndt at male toiletterne. Der skal skiftes to døre,
hvilket vi håber at få gjort inden
længe.

Den 12/7 holder vi loppemarked,
men vi er allerede godt i gang med
indsamling af effekter, der er rigtig
meget i år, så kom og se, om der
ikke skulle være lige den ting, du
mangler.
Pr. 1/6 har vi ansat ny nøgledame,
da Søs har sagt op. Birgit Jørgensen glæder sig til at komme over i
huset, og vi byder hende velkommen og håber på godt og langt
samarbejde.
Jungshoved Forsamlingshus
tlf. 55 99 90 56
P.b.v.
Tony Vang

Hvorfor ikke spille
J I F – Volleyball
Spil gratis
Vi spiller frem til og med maj
og igen til september.
Vi har stadig plads til dig.
Se her, er der nogle som vil spille volleyball med os.
Vi spiller på Klosternakkeskolen
Onsdag kl. 20.30 - 22.00
Ønsket er, at vi var nogle flere, så vi kan være mange i den nye sæson,
som STARTER TIL SEPTEMBER. Så vel mødt.
Vi spiller på motionsplan og har det hyggeligt. Det går ikke vildt til. Vi er
både herrer og damer i alderen 30-50 år.
Har det interesse, så kom og få en spilleaften ud af det og se, hvordan vi
har det eller ring til Max fra JIF.
Vi håber, der er nogle flere, som har lyst at komme og spille, da vi kun har
volley i JIF i Præstø.
Mvh J I F
Max: 55998112 eller 20988938
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Menighedsrådsvalg
I efteråret 2008 er der valg til menighedsrådene over hele landet den
11. november.
Når der er valg til folketing eller
kommunalbestyrelser, føler de fleste danskere, at det nærmest er deres pligt at gå til stemmeurnerne og
at vise interesse for, hvem der skal
styre. Her i landet har vi dog ikke –
som i visse andre lande – stemmepligt, men det mere demokratiske
begreb stemmeret – og den ret er
der grund til at værne om!
Hvordan ser situationen så ud, når
der er menighedsrådsvalg? Hvis
man – som ca. 80 % af befolkningen – er medlem af folkekirken,
har man også stemmeret her. Det
kniber bare mange steder med interessen for, hvem der skal stå for
ledelsen af den lokale kirke.
Mange er måske lidt betænkelige
ved selv at blive medlem af et menighedsråd. Det er jo frivilligt og
ulønnet, så man må naturligvis ha-

ve lyst til og mod på at indgå i det
kirkelige arbejde. Selv om det ikke
giver penge i kassen, er der andre
værdier at hente. Man får indsigt i
og erfaring med mange af tilværelsens både lette og vanskelige sider.
Kirken skal jo være for mennesker
i såvel glæde som sorg.
Det kan lade sig gøre at få oplysning om, hvad det hele går ud på.
Det af menighedsrådet nedsatte
valgudvalg vil nemlig afholde
Orienteringsmøde i Rejsestalden
tirsdag den 9. september 2008
kl. 19.30
Der er fin anledning til at kombinere dette møde med
Aftengudstjenesten samme dag,
tirsdag den 9. september kl. 18.30
Vi håber, at mange vil tage imod
denne indbydelse.
Med venlig hilsen
Jungshoved menighedsråd
v/Bente Wermuth
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Forårets konfirmander, Jungshoved Kirke, 4. maj 2008

Stående fra venstre: Christoffer, Sebastian, Andreas, Benjamin, Alexander, Lukas, Mathias. Siddende fra venstre: Silja, Katrine N., Katrine M., Mette

En stor præstation af Nicolas Bro som vor tids Hamlet
Den 4. april var vi en busfuld forventningsfulde, teaterinteresserede mennesker, der tog ind til det nye skuespilhus for at se en moderne udgave af
Shakespeares Hamlet.
Det var en stor oplevelse, og mange ord – kloge ord, kendte ord, provokerende ord. Det var en forestilling med det mest kendte teaterstykke i
verden, og det passede som hånd i handske til en indvielse af et nyt teater,
og vi fik i tilgift en forsmag på, hvad selve teaterrummet kunne, hvor lille
scenen kunne gøres, og hvor kolossal den også kunne blive, da man undervejs i stykket rullede alle bagkulisser helt tilbage. Det så imponerende
flot ud.
Er det muligt også til næste år at finde en god teaterforestilling, vender vi
tilbage til det i næste nummer af Jungshovedbladet.
Stina og Torben Møllenbach
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Kirkenyt
GUDSTJENESTER
Juni - september 2008
4. s. e. trin. 15. jun.
5. s. e. trin. 22. jun.
Sankthansaften 23. jun.
6. s. e. trin. 29. jun.
7. s. e. trin. 6. jul.
8. s. e. trin. 13. jul.
9. s. e. trin. 20. jul.
10. s. e. trin. 27. jul.
11. s. e. trin. 3. aug.
12. s. e. trin. 10. aug.
13. s. e. trin. 17. aug.
Torsdag 21. aug.
14. s. e. trin. 24. aug.
15. s. e. trin. 31. aug.
Tirsdag 2. sep.
16. s. e. trin. 7. sep.
Tirsdag 9. sep.

17. s. e. trin. 14. sep.

Allerslev
9.00
10.30

Jungshoved
10.30
Ingen
20.00 Sankthansaftensgudstj.
10.30

9.00
10.30
9.00 Jesper Blomgren
10.30 Jesper Blomgren
9.00 Jesper Blomgren
9.00 Jesper Blomgren
10.30
19.30

9.00
10.30

10.30
19.00 Indskrivningsgudstj. Konf.
9.00

10.30
18.30/19.30 Gudstjeneste og
orienteringsmøde ang. menighedsrådsvalg i nov. 2008

10.30

Kirkebil
I begge kirker har vi det sådan, at der altid er mulighed for at få en kop kaffe
(eller te) og en snak efter højmessen.
Kirkebilen kører til alle højmesser, dvs. gudstjenester kl. 10.30. Er der kun én
gudstjeneste i pastoratet (Allerslev og Jungshoved sogne), kører kirkebilen til
denne uanset tidspunkt. Kirkebilen kan også bestilles til alle kirkelige arrangementer i Allerslev Præstegård og Jungshoved Rejsestald. Det koster 5 kr. at benytte kirkebilen, der kører fra begge sogne og fra Præstø. Man skal tilmelde sig
dagen før inden kl. 12 hos Vordingborg Taxa, telefon 55 37 06 45
Med venlig hilsen, Jungshoved Menighedsråd
Bente Wermuth, tlf. 55 99 90 06
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Kirkenyt
ADRESSER OG TELEFONNUMRE:
BEGGE SOGNE
Torben Møllenbach
Allerslev Præstegård
55 99 60 17
Træffetid: tirsdag - fredag 10.30-11.30
Lørdag efter aftale

Sankthansaften
I mere end 30 år har Jungshoved holdt
fast ved sin sankthansaften-tradition:
Gudstjeneste i Jungshoved kirke kl.
20.00 og bål på slotsbanken ca. kl.
21.30
Mellem disse to faste begivenheder er
der mulighed for at købe kaffe, te, saft
og sodavand samt et lille udvalg af
kager i Rejsestalden. Menighedsrådet
står for denne del af arrangementet, og
indtægten går altid til nødstedte børn
ude i den store verden – denne gang til
støtte for Yrsa Grünings børnehjem i
Indien.
Vores dygtige graver har ordnet det
store sankthansbål, og mens det flammer op, skal vi naturligvis synge den
gode, gamle Midsommervise og derefter Jungshovedvisen (program med
sangtekster i våbenhuset).
De fleste fastboende valfarter til kirken
og slotsbanken den 23. juni, og fra
sommerhusene og fra andre steder i
regionen får vi også besøg. Jeg tror, at
mange ville blive skuffede, hvis vi ikke
bevarede denne tradition.
Det er vist svært at finde et smukkere
sted at holde midsommer!
Bente Wermuth

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

Sommerferie

Menighedsrådsformand
Bente Wermuth
55 99 90 06
Kirkeværge Aase Petersen
55 99 37 39
Samtlige ansatte i begge kirker holder deres
ugentlige fridag om mandagen.
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Jeg holder sommerferie fra 14. juli
frem til og med 3. august 2008. I denne periode henviser jeg til Jesper Bo
Blomgren, sognepræst i Udby-Ørslev,
der vikarierer for mig. Al henvendelse
om attester, kirkelige handlinger, kan
ske til ham på tlf.: 55 98 10 19.
Torben Møllenbach

Kirkenyt
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 omsorgsog ansvarserklæring.

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

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

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

KENDT FÆLLESGRAV
Der er nu på kirkegården gjort plads til Kendt Fællesgrav – både til urnegrave og til kistebegravelser. Kendt Fællesgrav er en gravplads, hvor
gravstenene er af ens størrelse og nedfældet i grønsværen. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til graveren.
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Pinse – hvorfor holder vi pinse?
Fra gammel tid har man kaldt ’pinsen’ for den kristne kirkes fødsel.
Her sker det for første gang, at det kristne evangelium lyder til mennesker, som ikke talte det aramæisk, som Jesus talte, men som taler alle
mulige andre sprog – persisk, arabisk, græsk, latin, alle de i tiden kendte
sprog.
apostlenes ide, men Helligånden er
et under fra Gud selv. Kirken bliver på den måde noget andet end
det, kirken blev til siden hen. Nemlig forskellige kirkeretninger,
magtfulde institutioner, imponerende bygninger og katedraler.
Det, der her oprindeligt ’er’ kirken,
er det sted, hvor der fortælles om
’Guds storværker’. Det er det sted,
hvor menigheden – stor eller lille,
om den er forfulgt eller ej – samles
for at høre om og trøstes ved Guds
nåde og barmhjertighed.
På den måde er det vigtige ved pinsen ikke så meget den gamle historie, men at den aldrig nogensinde
er blevet gammel. Det er altid en
’ny’ historie, på samme måde som
evangeliet altid gør gældende, at
’syndernes forladelse’, ’Jesu frelser
gerning’, at Gud er skaber og herre
over os i liv og død, stadig er forkyndelsens mål.

Lukas i Ny Testamente
Det er evangelisten Lukas, der i Ny
Testamentes Apostlenes Gerninger
kap. 2. fortæller om det under, der
skete pinsedag. Her oplevede de
forsamlede disciple, 10 dage efter
Jesu himmelfart, at Guds ånd dalede ned over dem, hvorved de blev i
stand til at tale alle disse forskellige sprog, selvom de var galilæere,
som ellers kun talte aramæisk, det
sprog, som også Jesus talte.
Hovedbudskabet i dette under i
pinsen er, at nu er Jesu forkyndelse
ikke længere kun for jøder i Palæstina, for nu skal der ved Helligåndens hjælp prædikes for alle og
enhver over den ganske jord. Dermed er missionen blevet til en selvfølgelig del af den kristne kirkes
liv og væsen lige fra kirkens ældste
tid. Det ligger helt i forlængelse af
Jesu egen missionsbefaling, som vi
kender fra barnedåben i kirken:
’… gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn.’

Hvad ’gør’ Helligånden?
Gud åbenbarer sig ikke mere for
os, som for Moses f.eks. ved den
brændende tornebusk, og Jesus går
ikke længere rundt blandt os, men
som vi kan se på mange kirkers
alterudsmykninger, så befinder han

Helligåndens ’magt’
Og Helligånden er en helt anden
magt end menneskers. Det er ikke
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sig allerøverst på alteret – i himmeriget ved den almægtiges højre
hånd. Men Helligånden virker ved
de ord, som præsten på Guds vegne
siger til menigheden ved dåben,
under nadveren, på prædikestolen,
under læsningen fra alteret i Bibelen.
Helligånden kan ikke ses, den kan
ikke mærkes, den kan ikke føles,
den er ikke det samme som ’åndelighed’, eller som vores fornemmelse af, at der er – som vi siger
– mere ’mellem himmel og jord’,
end det vi ser og erfarer.

Men Helligåndens ’gerning’ er det,
som man siger i trosbekendelsen,
at det er: ’… syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige
liv’.
At det er den virkelighed, Gud har
sat os i, det skyldes den Helligånd,
som vi i pinsen fejrer. Det var det
glade budskab, som apostlene dengang blev sendt ud i verden med,
og som stadig lyder i kirken – ved
Helligåndens hjælp.
Torben Møllenbach

Helligånden afbildet som en due i et gennemskinneligt alabastvindue i St Peter's Basilica,
Rom. (Wikipedia)
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Kom til aftengudstjeneste –
og se solnedgangen fra kirkens tårn

ste, og nu arrangerer vi altså endnu
én’, tilføjer hun.
’Menighedsrådet har sammen med
kirkens præst, Torben Møllenbach,
lagt gudstjenesten så tilpas, at solen ifølge almanakken skulle gå
ned omkring kl. 19.45, og de, der
har lyst til det – børn som voksne
– kan slå følge med graveren, der
vil vise alle interesserede op i kirkens tårn, hvorfra man kan nyde
udsigten, mens solen går ned over
det flotte landskab ved kirken’.
Bente Wermuth oplyser endvidere,
at som en optakt til menighedsrådsvalget i november 2008 afholder
menighedsrådet et orienteringsmøde for alle interesserede.
Desuden vil menighedsrådet være
vært ved et mindre traktement i
Rejsestalden. Traktementet er gratis for deltagerne.

Der er aftengudstjeneste i Jungshoved kirke tirsdag den 9. september,
kl. 18.30.
’Vi har sommetider oplevet, at folk
i sognet var meget interesseret i
gudstjenester på andre tidspunkter
end de almindelige søndag formiddag. Denne gang lægger vi gudstjenesten en tirsdag aften, og håber
på, at folk vil lægge vejen forbi
kirken,’ siger formanden for Jungshoved menighedsråd, Bente Wermuth.
’En aftengudstjeneste har sin egen
stille stemning, og så er der den
fordel, at vi da får lejlighed til at
synge nogle af vores gode aftensalmer. Vi har tidligere haft stor fornøjelse af at holde aftengudstjene-

Sognets nye hjemmeside:
www.allerslevkirke.dk
www.jungshovedkirke.dk
Efter et langt forberedelsesforløb er en fælles hjemmeside for Allerslev og
Jungshoved sogne begyndt at udkomme her i foråret.
Hjemmesiden vil løbende blive ajourført ca. en gang pr. måned, og man
kan her finde oplysninger om gudstjenester, arrangementer, nyheder,
hvem man kan kontakte i forbindelse med f.eks. en kirkelig handling.
Desuden er hjemmesiden en præsentation af de to sogne og deres kirker
og historien bag kirkerne.
De kirkelige sider fra Allerslev sogneblad og for Jungshovedbladet vil,
hver gang de to blade udkommer, blive lagt ind på hjemmesiden.
God fornøjelse
Menighedsrådene for Allerslev og Jungshoved sogne
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Koncert i Allerslev kirke med den russiske Duo Elena
Russisk folkemusik blandet med klassiske numre er på Elena-duoens
program. Duoen består af Elena Stilling, der spiller på det gamle russiske strengeinstrument domraen, og Elena Grishina, der akkompagnerer
på klaver.
Elena Stilling, der til daglig er organist ved Allerslev og Jungshoved
kirker, fortæller, at man spiller på
domraen næsten som på en mandolin. De fleste kender balalajkaen,
men domraen er et langt ældre instrument. Elena Stillings domra er
bygget af en berømt russisk instrumentmager og fremstillet af mange
træsorter, bla. en helt sort afrikansk
træsort.
Elena-douen spiller en fin blanding
af russiske og udenlandske komponisters værker. Det er iørefaldende
instrumentalnumre med domraen
som gennemgående instrument.

Domraen har en meget flot lyd og
egner sig glimrende til mange slags
musik.
Elena Stilling er uddannet på musikkonservatoriet i Chelybinsk i
Rusland med speciale som dirigent
og med domraen som instrument.
Elena Grishina er uddannet på musikkollegiet i Novosibirsk med speciale i klaverspil.
Koncerten finder sted i Allerslev
Kirke, d. 10. juni, kl. 19.30.
Alle er velkomne. Efter koncerten
er menighedsrådet vært ved et mindre traktement.

Stående Elena Grishina og siddende kirkens organist Elena Stilling
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Fugle på Jungshoved
Denne gang vil jeg fortælle lidt om tårnfalkens liv
og mine oplevelser med at
have en sådan falkefamilie
boende.
Tårnfalken er en af vores
mindste rovfugle, og
samtidigt en af de mest
almindelige. Den kan
forveksles med spurvehøgen, da de har ca. samme
størrelse, men kendes fra
hinanden på blandt andet
flugten. Når spurvehøgen
ikke lige kredser højt til
vejrs på udkig efter bytte,
har den en hurtig flugt,

der kan minde om en pil,
der passerer igennem
landskabet. Tårnfalkens
flugt er derimod rolig og
ret baskende, men den
kan også stå stille i luften
på den karakteristiske
musende måde med svirrende vinger. Det er dens
måde at jage på, når den
lurer efter mus i græsset
nedenunder. Når man
beskuer en sådan tårnfalk, kan man være sikker
på, at den er på jagt, og
hvis den ”står” længe på
det samme sted, har den

nok fået færten af noget.
Det kan være spændende
at iagttage, og samtidigt
kan man få et praj om,
hvordan vinden er på
tidspunktet. Hovedets
retning angiver vindretning, og tempoet af vingeslag vindens styrke;
mange regelmæssige vingeslag betyder svag vind
og færre kraftigere vind.
Hvis det er helt vindstille,
er den nødsaget til at finde en siddeplads og så
spejde efter byttet derfra.
Baskeriet i luften er for-

Inspektion ved kassen: ungerne er ca. 14 dage gamle. De tåler nu et kort besøg, da de
kan forsvare sig selv. Hunnen holder ikke længere vagt, og nu kan de selv partere byttet.
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mentligt for energikrævende i stille vejr.
Tårnfalken er en delvis
trækfugl. Det vil sige, at
det kun er nogle få, der
trækker syd- og vestpå
om vinteren. Det er især
nordlige bestande i Europa, men også nogle af de
danske. Den østdanske
population her hos os,
skulle dog være standfugle, der er her hele året.
Man ser da også tårnfalke
hele året i vores område, Hvis ungerne er mætte bliver byttet oplagret i kassen til
men om det er nordligere senere brug. Her en husmus og en markmus, der lige blev
fugle, der overtager om- lånt et øjeblik af fotografen.
rådet om vinteren, er ikke
til at vide med sikkerhed. og pist er en stribe græs det kunne være sjovt med
mellem markerne, en en falkefamillie i baghaTårnfalken lever overve- bred grøftekant og eller ven, byggede jeg og satte
jende af gnavere, med evt. lidt braklagt mark. en sådan redekasse op i
markmusen som den helt Og det er der også her på vinteren 2006.
klare favorit. Firben, stør- Jungshoved, tak for det.
Det var åbenbart lige,
re insekter og fugleunger
For
at
tårnfalken
slår
sig
hvad det lokale tårnfalketages også, men i langt
ned
i
et
område,
skal
to
par havde ventet på. Efter
mindre målestok og sandting
være
på
plads:
et
et par uger var den første
synligvis kun, hvis musegodt
fødegrundlag
og
et
falk på besøg. Siden har
bestanden et år er meget
sted
at
yngle.
Tårnfalken
de ynglet med succes.
lav.
bygger, som de andre Det første år med fem
Da disse byttedyr lever i falke, ikke selv rede, men unger på vingerne og
det åbne land, er det også yngler i en hulhed på en sidste år med sandsynligder, hvor tårnfalken hol- høj bygning eller i et træ. vis seks.
der til. Grøftekanter, enge Brugte reder fra krageog usprøjtede græsmarker fugle eller andre rovfugle Yngletiden starter med, at
er derfor dens foretrukne kan også bruges, men den hannen sidst på vinteren
jagtmarker. Her er gna- foretrækker tilsyneladen- aflægger jævnlige besøg,
verbestanden høj og jagt- de tag over hovedet, som dels for at besætte kassen
succesen god. Den er der er i eksempelvis en så tidligt som muligt og
så for at jage eventuelle
sammen med de andre redekasse.
fremmede hanner bort.
fugle i det åbne land,
Da
gode
sikre
redesteder
Når det for alvor begyninsekter og vilde planter
kan
være
en
mangelvare,
der at blive forår i anden
afhængig af, at der hist
og da jeg samtidigt synes, halvdel af marts dukker
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hunnen op. Nu skal hun
afgøre to ting: er ynglestedet sikkert, og kan
hannen bringe nok føde.
Kort sagt, er han værd at
satse på! Så hun sætter
sig stille og roligt ved
kassen eller lige i nærheden, holder øje med, at
det er et godt og fredeligt
sted og venter så på, at
maden bliver leveret.
Hannen får så lov at vise,
hvad han er værd ved at
bringe en masse føde. Af
og til får han lige lov til
en parring, når han kommer med maden. Det
knytter båndene og gør
det klart, at det er alvor
det her! Sådan foregår det
i flere uger, at hannen er
på prøve som kommende
far. Består han prøven, og
er der nok føde dette år,
bliver parringerne hyppigere, og hunnen begynder
at lægge æg. Under hele
rugningen og de første
par uger med unger forlader hunnen stort set ikke
reden, det er her, hannen
skal levere al føde! Så det
er ikke for sjov skyld, at
han lige bliver tjekket,
om han er en god musejæger.
Efter ca. fire uger, hvor
overvejende hunnen ruger, klækker æggene enkeltvis. Da hun startede
rugningen fra første æg,
bliver der som ved alle

Da to af de seks unger pludselig en dag sad nede på jorden måtte de lige sættes op i kattefri højde. De er nu ca.
tre uger gamle, stadig med lidt dun, men kan så småt flyve.
I hvert fald lykkedes det dem at baske sig op i nærheden af
kassen igen.

andre rovfugleunger størrelsesforskel mellem ungerne. Derved har de
største en mulighed for at
overleve ved evt. fødemangel. Efter yderligere
fire ugers ungetid forlader de reden og flyver ud
i omgivelserne sammen
med forældrene. Der bliver de fodret en måneds
tid samtidigt med, at de
skal oplæres i kunsten at
jage. Den første prøvelse
består i at lære teknikken
og klare sig selv. Den
næste at overleve vinteren. De fleste unger går
til det første år, men har
de først overlevet dette,
er chancen for overlevelse væsentligt større.
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Tårnfalken kan yngle
allerede som 1-årig, og
det, sammen med de ret
store kuld, gør, at bestanden tåler et vist frafald.
Hvor mange par, der yngler på Jungshoved, er
svært at sige, men det
virker som om, det er en
sund bestand på et pænt etcifret antal ynglepar.
Sune Madsen

Stafetten (6)
Efter Tenna Capion har redaktionen givet Stafetten videre til
Bent Straagaard, Roneklint
Så har jeg fået stafetten, men jeg har
jo fortalt om mit liv i forbindelse med
omtalen af min bog ”Vendepunkter”
i Jungshoved Bladet sidste år, så
derfor har jeg tænkt mig kun at skrive om, hvad der er sket efter bogudgivelsen. Bogen gik nemlig hen og
gav endnu flere store vendepunkter
i mit liv. Dels med foredrag på samme skole på Als, hvor jeg udgik fra
i 1961, og dels foredrag på Jungshoved Skole.
Ligeledes førte bogen også til en
kontakt fra Vordingborg Kommune, om ikke det var noget for mig at
undervise på kurset ”Lær at leve
med kronisk sygdom”. Joh, det ville
jeg da godt prøve, så jeg har fået en
kort uddannelse via Sundhedsstyrelsen og er nu i gang med 3. kursusforløb (6 torsdage á 2½ times undervisning) sammen med mine medinstruktører. For at undervise skal
man selv være kronisk syg. Vi underviser i fysisk aktivitet, genkende
symptomer, træthed og smerte, gode kostvaner, vanskelige følelser,
kommunikation, at sætte mål og

lave handleplaner og meget mere.
Kursisterne har f.eks. Parkinson,
sklerose, kræft, diabetes m.v. Måske nogen tænker: Det må være
hårdt at være sammen med 16 kronisk syge, men for mig betyder det
et ”kick” og et psykisk løft at udføre
dette stykke frivillige arbejde og at
møde så mange dejlige mennesker
og nyde det sociale indhold.
Jeg fik jo sklerose i 2003 og havde
7 attaks (tilbagefald) og indlæggelser de første 4 år, men nu får jeg
forebyggende injektioner og har ikke haft tilbagefald i 15 måneder. Da
det var gået godt i ca. 10 måneder,
og jeg bl.a. havde været ude og
fortælle om mine oplevelser i Tanzania, fik jeg en utrolig lyst til at
gense MIT AFRIKA. Nu skulle det
være, og derfor tog Susanne og jeg
af sted til Tanzania i januar måned.
Først var vi på en traditionel safaritur i Selous i det sydlige Tanzania.
Vi så alle de kendte vilde dyr og
holdt pause ved et baobabtræ, som
kan blive op til 100 år gamle og 25
m i diameter.
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Men vi var også på en ”walking
safari” en tidlig morgenstund kun

Inden afrejsen havde jeg via konsulatet i DK og ambassaden i Stockholm forsøgt at finde frem til de 2
personer, som jeg oplærte til at
blive regnskabsførere i Andelsbevægelsen, men det lykkedes ikke at
finde dem. Jeg tog et billede med
af Bakari og Ruth. Dette viste jeg
den første dag, vi var i Tanga, til 3

med vores guide og en ”ranger”.
Fantastisk skønt at gå rundt blandt
store flokke af impalaer og giraffer
og nyde stilheden. En enkelt vred
hanelefant stødte vi også på. Vi
sluttede af med en bådsafari blandt
utrolig mange flodheste og fugle
(fiskeørn, isfugle m.fl.).
Herefter en tur til Zanzibar, og så
det jeg var mest spændt på, nemlig
at gense Tanga, hvor jeg arbejdede
som u-landsfrivillig fra 1971-73.
Jeg fik vist Susanne, hvor jeg boede, arbejdede m.v.

politibetjente, men de kendte dem
ikke. Så prøvede jeg en gruppe
mennesker, der stod på den anden
side af vejen. Jeg forsøgte mig med
swahili, så godt jeg kunne: Jambo,
habari gani? Habari ya nyombani?
osv. De ville gerne hjælpe, og tro
det eller ej – én af dem kendte
Bakari, og han kunne vise os, hvor
han boede. Desværre var Bakari
ikke hjemme, men i Dar es Salaam.
Han ville straks komme til Tanga
(350 km og 5-7 timer med bus), og
næste dag mødte vi Bakari, hans
kone og to af hans sønner. HELT
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FANTASTISK. Jeg tror nok, jeg
fik lidt den samme fornemmelse,
som deltagerne i ”Sporløs” får, når
de møder en person, de har ledt
efter i mange år. Bakari havde jeg
ikke set i 35 år. Jeg havde aldrig
troet, at jeg nogensinde skulle gense Tanga igen, og da slet ikke, at
jeg skulle møde min bedste ven.
Byen var vokset fra 61.000 til over
250.000 indbyggere! Utroligt, at
det lykkedes! Ruth var desværre
allerede død året efter, jeg rejste.
Nu forsøger jeg at få Bakari og
Aisha til Danmark. Aisha er lærer
og arbejder i Tanga regionens cen-

ter for undervisningsmidler, og jeg
vil gerne vise hende det danske
skolesystem og center for undervisningsmidler. Jeg håber, Danmarks
Lærerforening m.fl., som jeg har ansøgt om økonomisk hjælp, finder
forslaget fornuftigt og vil hjælpe
med penge til billetten til Danmark.
Ja, som læseren måske fornemmer,
står livet ikke stille, fordi man bliver kronisk syg.
De venligste hilsner fra
Bent Straagaard
Roneklintvej 4

Jeg giver Stafetten videre til: Lars Trolle Jensen, Roneklint.
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En arbejdsplads på Jungshoved (9)
Virksomheden Beslagsmed Claus Sonne
Jeg er blevet opfordret til at skrive
lidt om min virksomhed her til
Jungshovedbladet. Allerførst vil
jeg fortælle lidt om mig selv. Jeg
kommer fra Sengeløse området og
flyttede hertil i 1999 sammen med
min kone Lisbet, som kommer her
fra Sydsjælland. Vi bor på Ambæk
Mark sammen med vores tre drenge, og det er også herfra, at jeg driver min virksomhed.
Jeg startede som selvstændig den
11.02. 2005, dagen efter jeg blev
udlært som beslagsmed. Arbejdet
består i at beskære hestehove, lægge sko og evt. sygebeslag (specielle sko) på og i tilfælde af, at hesten
er halt, at kunne stille en diagnose,
hvis haltheden stammer fra hoven.
Det er tit et samarbejde med en
dyrlæge, hvis der er et halthedsproblem med en hest. Jeg ser også gerne på de nye føl så tidligt som muligt for netop at undgå, at de pludselig vokser skævt, eller at benstillingen bliver forkert pga. manglende beskæring. Det er meget vigtigt,
at beskæringen er korrekt det første
år til halvandet, da hestens vækstzoner i leddene lukker i den periode.
Arbejdet til daglig foregår som
regel på den måde, at bilen/værkstedet gøres klar med de sko og det
tilbehør, som jeg kunne få brug for
i løbet af dagen. Så kører jeg hjem-

mefra mellem kl. 7.00 og 8.00. Der
har jeg også telefontid, så kunderne
ved, at de kan få fat på mig. De
fleste aftaler er lavet på forhånd
(ved sidste besøg), så det er ofte
omkring andre ting, at der bliver
ringet, men også hvis der skal aftales en ny tid. Hestene bliver beskåret eller får sko på med et interval
på mellem 6 og 10 uger. Det er
meget individuelt fra hest til hest,
hvor længe der er i mellem. Ofte
ved jeg ca. 8 uger frem, hvilken
hest der skal ordnes hvornår. Nåh,
men så kører jeg ud til den første
kunde, eksempelvis hesten Ferdinand, som skal have 4 nye sko.
Ferdinand kender jeg godt, og som
regel står han i boksen og er klar.
Jeg tager ham ud på staldgangen
og starter med at tage de gamle sko
af. Så kigger jeg på, hvordan han
står. Om der er noget, jeg skal være
opmærksom på, om han står skævt
på nogen måder. Så bliver han beskåret. Hoven vokser i gennemsnit
8-10 mm om måneden. Det foregår
enten med en klippetang eller med
en hovklinge og en kølle (hammer)
og til sidst en hovrasp, så hoven
bliver helt plan og er klar til den
nye sko. Skoene er købt færdige,
men alle sko skal tilpasses den enkelte hov. Det gøres oftest koldt på
ambolten, men hvis det er lidt tykkere sko eller en speciel sko, bru-

38

ger jeg essen til at varme skoen op
med. Essen kan svinges ud fra bilen og drives af gas. Når skoen er
tilpasset, sømmes den på med hesteskosøm, som er lavet til selv at
søge ud af hoven, hvis man ellers
vender dem rigtigt. Hvis ikke man
er omhyggelig med denne del, risikerer man, at hesten bliver sømstukket med evt. halthed til følge.
Så skal Ferdinand pudses af. Dvs.
sømmene (6-8 i hver sko) klippes
af udvendig på hoven, og spidsen
vegnes, bukkes ned, og der raspes
henover, så ingen kan rive sig på

noget. Ferdinand er færdig og lukkes ind i boksen igen. Så bliver der
skrevet en regning og aftalt en ny
tid. Værktøjet pakkes sammen, og
jeg kører videre til en ny hest. Jeg
regner med, at én hest med 4 sko
tager ca. 1½ time inkl. kørsel, men
det kan variere noget.
Dagen er oftest planlagt til at skulle slutte mellem kl. 15 og 16, men
det er ikke altid, at det lykkes.
Det er et dejligt arbejde med mange flinke heste og hesteejere.
Claus Sonne
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En fisketur på Øresund
Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal
begynde, men jeg prøver.
Det startede med, at jeg bliver
vækket af mit vækkeur klokken
05.00 om morgenen. Jeg gider ikke
rigtig at stå op, før jeg så kommer i
tanke om, at vi skal på fisketur. Da
vi kommer ud til bussen ved brugsen, kommer jeg til at tænke på,
hvordan sidste års tur gik. Jeg beder til guderne om godt vejr, og så
er det bare om at komme af sted.
Inde i bussen hører jeg, at selv om
der er god vind, skal vi af sted. Vi
kører fra Jungshoved brugs klokken 05.30 til Præstø og samler folk
op, også i Bårse samler vi nogle op
og så af sted.
Da vi nåede motorvejen, kom vi til
sweepstake. Jeg var nok den, der
var mest optimistisk, med mit gæt
på 100 fisk. Efter en times ”hyggelig” bustur nåede vi København. Vi
havde lidt besvær med at finde bå-

den, eller rettere båden var ikke
kommet i havn, men den kom dog.
Vi kom rimelig hurtigt af sted, alle
tog det ekstra tøj de havde med på,
og så måtte der fiskes!
Snørerne blev hevet op og ned, og
der blev fanget 1 hvilling og 2 sild.
Så sejlede vi til Flakfortet, hvor vi
ikke fangede noget, men jeg fandt
ud af, at ham, der stod i baren, nok
skulle have fisket. Nå ja, men så
sejlede vi hen til Hven og lå der og
drev rundt. Der blev fanget 2 torsk
på 2,5 kg. Og 1 blev der fanget på
min stang! Den vejede 4 kg.
Og så satte vi kurs hjemad. Da vi
kom i havn, var der 5 min. pause,
så kørte vi, satte folk af i Bårse og
Præstø, og selv steg vi af i Jungshoved. Nu kan jeg bare se tilbage
på turen med de bedste minder, og
sige tak til alle dem, der kom med.

Peter med sin fangst
Foto: Knud Jacobsen

Peter Jensen
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Tilflytter som brugsmand i 1971
Redaktøren af dette blad, Knud
Jacobsen, har opfordret mig til at
fortælle lidt om, hvordan det var at
være tilflytter til halvøen i 1971 –
og hvordan livet levedes på Jungshoved for de ca. 37 år siden.
Om jeg er i stand til at frembringe
stof, der er interessant for nutidens
beboere, ved jeg ikke, men jeg kan
dog bidrage med, at bladets sider
bliver udfyldte.
I 1970 var jeg uddeler i Venslev
brugs i Vestsjælland. Jungshoved
brugs søgte i december ny uddeler,
efter at 2 generationer – Christoffer
Caspersen og Jens Caspersen – siden 1909 havde været nærmest
identisk med brugsen. En ansøgning blev afsendt til formanden
Otto Jacobsen i Bønsvig.
Det eneste kendskab, jeg havde til
egnen var, at jeg i 1949 havde besøgt Stavreby havn på en cykeltur
fra Roholte Skole, hvor min klasse

linede op en dejlig sommermorgen
– på efterkrigstidens noget tvivlsomme cykelmateriel. Vi nåede dog
Jungshoved, og det foregik på det
tidspunkt ad vejen gennem Smidstrup og Stenstrup, da den større,
nuværende vej til Jungshoved by
ikke var anlagt.
En dag i december 1970 kørte et
gammelt folkevognsrugbrød (den
med delt forrude) op foran brugsen
i Venslev. Jeg kendte ikke bilen,
og antog den skulle tanke benzin.
Ud af bilen kom imidlertid 7 mand –
bestyrelsen for Jungshoved brugs.
De havde taget en dag til at se på tre
af os ansøgere – og havde arrangeret det således, at frokosten var indtaget på Menstrup Kro. Vognmanden, Charles Børnum, havde fået
besked på, at han gerne måtte iagttage de forskellige ansøgere, men
han havde ingen stemmeret.

Brugsen 1974, lige efter ombygningen og tilkøb af den grønne P-plads
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Da vi blev klar over, hvem der var
ankommet, fik vi travlt – bestyrelsen
gik rundt i butik og på lager m.v., og
jeg husker, at jeg på et tidspunkt,
inden vi skulle ind i boligen, dumt
spurgte: “Vil I ha’ en øl, eller vil I
ha’ kaffe” og svaret kom naturligvis prompte: “Vi drikker øllet,
mens du laver kaffen”.
Nå, men godt bænket fik vi en snak
om, hvordan Venslev brugs gik –
og hvilke forventninger Jungshoved brugs havde. Ca. 20 minutter
inde i snakken fik jeg pludselig
spørgsmålet: “Kan du spille kort”.
Jeg kunne oplyse, at jeg mindst én
gang om måneden tog til præmiewhist sammen med et af mine bestyrelsesmedlemmer og i øvrigt altid havde spillet kort – en vis tilfredshed bredte sig hos de fleste, så
denne kvalifikation synes at være
på plads.
Sidst i december 1970 var jeg så
indkaldt til bestyrelsesmøde hos
Otto Jacobsen i Bønsvig, og vi fik
aftalen på plads.
Ved begyndelsen af 1971 var der
flere forskellige butikker og kiosker på Jungshoved.
Holger Andersen, Bønsvig, har i
sin serie her i bladet været inde på
dette område, og han husker mange
flere – men i 1971 var der købmand i Staureby, købmand i Roneklint, ”Sandkroen”, bageri med
butik i Jungshoved by, kiosk med
slik og tips, GULF benzin, BP ben-

zin, foderstofforretning, iskiosk på
Togeholt m.v.
Brugsen havde i 1970 nedlagt sin
Esso-benzintank.
I januar /februar 1971 blev der afholdt den årlige ordinære generalforsamling i Jungshoved Forsamlingshus. Der mødte ét medlem udover bestyrelsen, og efter en halv times generalforsamling var det slut
– ingen problemer, spørgsmål eller
debat.
Så blev jeg klar over, hvorfor kortspilspørgsmålet tidligere var stillet,
for nu gik spillet i gang til et stykke efter midnat. Såvel Whist som
L'hombre.
Derefter gik man nye tider i møde,
nogle havde fået den idé, at der
skulle vælges kvinder ind i bestyrelsen – “det var jo trods alt dem,
der bestemte de fleste indkøb.”
Allerede på generalforsamlingen i
1972 blev de valgt én eller to kvinder ind. Der blev arrangeret bankospil og lysbilleder mv.
Dermed var den gamle generalforsamlingstradition for altid “ødelagt”.
På det tidspunkt var generalforsamlingen foreningens højeste
myndighed, hvor alt i princippet
kunne besluttes.
En lang række af velbesøgte generalforsamlinger fulgte op igennem
halvfjerdserne og først i firserne.
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Altid afsluttet med et bankospil
med gode præmier.
En markant begivenhed, jeg husker
tydeligt, er julesnestormen i julen/
nytåret 78/79.
Snestormen begyndte 3. juledag og
varede i alt 96 timer. I løbet af det
første døgn blev det umuligt for
sneplovene at køre, og herefter foregik al færdsel til fods. Der blev
indsat militære bæltekøretøjer til
sygetransport m.v. Snefoget var så
tæt, at selv lokalkendte havde svært
ved at finde vej – det tog f. eks. ca. 2
timer at gå fra Staureby til Jungshoved by.
Når kunderne nåede frem, ofte i
små grupper, var de våde og kolde,
og tøj blev hængt til tørre, imens
lageret af Gl. Dansk hastigt skrumpede ind. Pludselig blev de vigtigste varer mel, gær, tørgær samt alt
brød, der overhovedet fandtes.
Mælkeforsyningen blev klaret ved at
Keld Hansen, Togeholt, kom med
junger på slæde, og vi øste op i krukker, spande og alt, hvad der kunne
bruges – det kom sig ikke så nøje, om
der var 2 eller 3 liter mælk til kunden
– alternativet var jo, at mælken hos
landmændene måtte hældes ud. Alt
omkring datomærkning, levnedsmiddelkontrol m.v. var “en by i Rusland”.
Den helt ekstraordinære situation
havde den virkning, at folk hjalp
hverandre i en grad, der kun ses,
når der er et ydre pres.

Der kom en ny sommer igen, og
antallet af nye sommerhusbeboere
var i stadig udvikling. Det var én af
grundene til, at vi begyndte med
søndagsåbent fra 8-10. På det tidspunkt var vi alene i Præstø kommune om dette, og det gav naturligvis rigtig god travlhed i de to timer.
I nogle år midt i halvfjerdserne
havde vi også et hyggeligt indslag
midt på sommeren. Det var Cirkus
ARLI, der slog teltet op på den
grønne P-plads, og det trak jo ikke
mindst børn til fra området – den
særlige atmosfære ved cirkuslivet
kunne fornemmes.
En af de sidste begivenheder for
vores vedkommende var 75-års jubilæet i 1981. Det var en flot fest
med et stuvende fuldt forsamlingshus.
Jørgen Poulsen
Stenstrup, april 2008.

Aktivitetsdag, 1976
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Et år jeg aldrig vil glemme
For snart 9 måneder siden tog jeg
afsked med Danmark, min familie,
venner og alt, jeg kendte og var tryg
ved for at rejse af sted i 10 måneder
til et sted, en familie og en by, jeg
aldrig havde mødt eller været før.
Jeg vidste med sikkerhed, at det ville
være en stor udfordring for både mig,
min danske familie og min nye værtsfamilie, og det har det også været,
men jeg har på intet tidspunkt tvivlet
på, om det var rigtigt for mig at tage
af sted.
Jeg har oplevet alt fra Homecoming,
Halloween, Det Hvide Hus, amerikansk jul, mexicansk fiesta, en rigtig
Valentine’s Day, indledning til valg,
amerikansk påske og snart Prom,
men vigtigst og størst af alt: den

amerikanske High School spirit, og
hvad det vil sige at være elev på en
amerikansk High School.
Jeg er efterhånden blevet rigtig godt
integreret i den amerikanske kultur,
der ikke kun består af arrogante
amerikanere, der spiser fast-food
hver dag og er Bush-tilhængere. Nej,
jeg kan roligt sige, at kun omkring
25% af den amerikanske befolkning
støtter Bush, det er sjældent, at min
familie og jeg spiser fast-food, og at
jeg kun har mødt omkring 3 arrogante amerikanere; de resterende mange
hundrede har været interesserede i
den danske kultur og budt mig velkommen til ”The land of opportunities”. Og ja, Amerika er et land fuld
af muligheder; flere end jeg nogen-

Frederikke og familie på hotelværelse i Mexico
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sinde havde kunnet forestille mig.
Selv min ”lille” skole (1500 elever)
har omkring 100 forskellige fag at
vælge imellem, lige fra de sædvanlige
geometri, algebra, engelsk, historie
osv. Til japansk, græsk og latin, til 2.
Verdenskrig, teater, personlig udvikling, marketing, teknisk tegning, anatomi, retsmedicin, ja, jeg kunne blive
ved.
I mine nu knap 9 måneder, har jeg
oplevet mere end på de sidste 3 år,
og jeg har udviklet mig både fagligt og mentalt. Jeg har rejst alene
og med min værtsfamilie, jeg har
været i bl.a. Washington D.C., Mexico, West Virginia, Indiana, Florida med flere, badet i både Atlanten
og Stillehavet, så jeg kan bestemt
ikke klage. Jeg har grædt, men
mest leet, der har været nedture,
men flest opture, jeg har været
trist, men mest glad, og nu er der
kun halvanden måned tilbage af
mit ophold.
Den amerikanske jul var en stor
oplevelse for mig, for selv om jeg
nu havde læst, set fjernsyn og fået
en masse information om deres
traditioner og værdier, var det helt
specielt at være der og opleve det
selv. Allerede i oktober gjorde butikkerne klar til det store juleræs,
og folk strømmede allerede til for
at få det bedste først. Hele december var, som derhjemme, én stor
shoppingmåned, og det var stort set
umuligt at finde en parkeringsplads,
hvorhenne man nu ville købe ind, for

alt var fyldt op. Det var næsten som
at starte et ræs med et startskud d. 1.
december. På min skole blev der
afholdt flere julekoncerter og forsamlinger gennem hele måneden. Og
endelig blev det tid til juleferie.
D. 24. december gik vi i seng, som
vi altid gør, hvilket var en underlig
følelse for mig; jeg kunne ikke helt
lægge de danske traditioner bag
mig, men det var jeg nødt til. D.
25. december stod vi så op og åbnede vores pakker, derefter spiste
vi morgenmad, og derefter var det
som en dansk jul, hvor vi hver især
beundrede vores gaver. Desværre
er julefrokoster ikke så udbredt i
USA, men vi var dog forbi et par
naboer for at ønske dem glædelig
jul.

En anden stor oplevelse var Mexico, hvor jeg var på ferie med min
værtsfamilie i begyndelsen af januar. Her boede vi på et skønt hotel
med to minutters gang til Stilleha45

vet, hvor vi selvfølgelig tilbragte
en del tid i stranden, under den
mexicanske sol. I den uge vi tilbragte i Puerto Vallarta, var vi bl.a.
forbi en tequilafabrik, på hvalobservering, ude at snorkle og til
en mexicansk fiesta. Vi havde en
fantastisk tur, og jeg fik da også
øvet mit spanske en smule.
Nu sidder jeg blot og venter på
Prom, der bliver afholdt næste weekend. Det er det største ”bal” i hele
året, og alle juniors og seniors har
set frem til det siden deres barndom. Som regel inviterer drengene
pigerne til at eskortere dem til ballet, hvor de begge er klædt fint på
i henholdsvis balkjole og smoking. Det er tradition, at man tager
ud at spise på restaurant før ballet,
dernæst mødes med venner på
skolen, eller hvor festen afholdes.
Der bliver danset, serveret snacks
og udråbt en Prom Queen og King,
som er de to elever, der har fået flest
stemmer af de nominerede, som
sædvanligvis er skolens mest populære elever. Alle i min omgangskreds har snakket om Prom fra dag
ét, så der er ikke noget at sige til, at
vi alle er mere end spændte.
Desværre kan jeg nu begynde at
tælle dagene til min hjemrejse i
midten af juni, hvor jeg siger farvel
til alt det, jeg nu er vant til og kender. Til venner, kæreste, familie og
skole med fantastiske lærere, jeg
aldrig vil glemme, for at vende
tilbage til Danmark, mit hjemland,

hvor jeg skal fortsætte min uddannelse. Jeg glæder mig selvfølgelig
til at se alle, jeg kender igen og til
at dufte duften af det hjem, jeg rejste fra for snart 9 måneder siden,
men der er én stor forskel:
Da jeg forlod Danmark d. 25. august, vidste jeg, at jeg ville vende
tilbage 10 måneder senere, men nu
forlader jeg mit amerikanske hjem
uden at vide, hvornår og om jeg
nogen sinde kommer til at komme
tilbage. Én ting er dog sikkert: jeg
har ikke på noget tidspunkt fortrudt
at være rejst af sted, og det har
uden tvivl været det bedste år i mit
liv.
Frederikke Knörr Rasmussen

Frederikke foran The Washington Monument, Washington. D.C.
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Åbent hus Lynggård den 4. maj
På den solskins søndag eftermiddag kom omkring 80 besøgende for
at høre Poul Stål fortælle om biogasanlægget og for senere at gå en
tur i stalden på Fjellebro med Michael Blædel og Henrik Jensen.
Begge dele affødte mange spørgsmål og en god dialog. Senere havde jeg lejlighed til at fortælle om
principperne i luftrensningen, og
man kunne med egne øjne og næse
opleve virkningen og den mindre
lugt.
Mogens Hansen fremviste og fortalte om nogle af vores maskiner,

hvorefter der var mulighed for en
køretur med traktor og vogn.
Til sidst fik vi en kop kaffe, øl/
vand og pølser, medens vi nød det
gode vejr.
Jeg havde lavet en lille quiz, som
blev besvaret af mere end 50 besøgende. Emil udtrak til sidst vinderne, der blev Christina Jensen og
Bodil Schjelde.
Jeg vil her takke alle besøgende for
en god dialog og for, at I har vist
interesse vor vores virksomhed.
Peder Andersen
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Sommer på Jungshoved

I en så smuk og solrig majmåned,
som vi haft i år, har der været rig
mulighed for at glæde sig over de
mange smukke landskaber og naturperler, vi har på Jungshoved. Perlen,
der overstråler dem alle, er i mine

øjne Bøndernes Egehoved, en særpræget og efterhånden sjælden landskabstype med strandeng, kær og
overdrev. Her følger nogle indtryk
fra en eftermiddag sidst i maj.

En ugle holder øje med, hvad jeg laver.

Der er stor variation i plantevæksten og også
en del sjældne planter, bl.a. gøgeurt, som er
fredede. Jeg kan ikke afgøre, om dette er majgøgeurt eller tyndakset gøgeurt.
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Et par små, godt bevoksede kær giver liv til en mængde fugle, frøer og insekter. Hvidtjørn,
avnbøg og navr er karaktertræer på Egehoved, men der er også mange bøg og eg.
Det vrimler med vandnymfer og guldsmede
ved de to kær.

Et egern skælder voldsomt ud over at blive
forstyrret, men stiller alligevel op til fotografering.
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Strandeng set fra Egehoved over mod fyret og batteriet ved Maderne. Bevaringen af et
område som Egehoved er helt afhængig af, at der fortsat sættes kreaturer på græs.
Tekst og foto: Frede Jørgensen

JIF-Sommerfest.

Badminton i JIF.

Husk vores årlige
sommerfest.
I år foregår det
d. 14. juni kl. 13.00.
Der vil være fodboldog landliggerstævne.
Fest om aftenen med grill,
salat og musik.

Husk at give besked,
hvis man ønsker at fortsætte
med badminton i hallen
og på skolen.
Besked til Majbritt
31 22 51 65

Pris 125,00
På dagen 150,00 kr.
Henvendelse til
Jette: 55998476
eller
Majbritt: 31225165
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Dagli’ brugsen Jungshoved
der strakte sig over en weekend, blev
der ligeledes solgt ud af gamle nonfood
varer, så som diverse cykeludstyr, sommerlegetøj og en masse mere.

2007 blev et turbulent år med tre uddelerskift og en dårlig sommer. Og da
vi ligger i et sommerhusområde, kan
det selvfølgelig mærkes på omsætningen. Alligevel er der bred opbakning
til den lokale brugs, hvilket de 53 deltagere på årsmødet den 31.3.2008 også
vidner om.

Det er dog ikke kun fremgang på butiksstandard vi i 2008 kan prale af.
Også den berømte elite smiley er kommet til byen og pryder nu vores vindfang.

Ved dette
møde blev
Helle Flink
valgt til Butiksrådet, eftersom Maja
Piil ikke ønskede at genopstille. Som
anden suppleant blev
Ellen Poulsen valgt.

Sluttelig er
2008 også
året,
hvor
jeg, Magnus
Gramstr up
Rasmussen,
har overtaget
roret i Brugsen.
Jeg har følt
mig hjemme
fra dag et,
og jeg er
virkelig glad
for at være
her. Vi arbejder hårdt
på at få butikken helt
op i gear, og selvom vi stadig har et
stort arbejde forude, kan fremgangen
allerede mærkes.

Indeværende år er startet med en
stabil fremgang, og især
pinsen har
givet gode
salgsresultater. Tredje pinsedag måtte
vi således også beklage, at flere hylder
stod tomme. Årsagen var det sommerlige vejr, som tiltrak flere kunder end
normalt.

En stor tak til alle for den gode modtagelse – jeg håber, at I fortsat vil støtte
op om vores lokale brugs.

Den tidlige sommer blev i midten af
maj fejret med et stort blomstermarked
i brugsen, og her kunne man dufte alt
lige fra frisk morgenbrød og kaffe til
duftende margueritter. Derudover var
der forskellige aktiviteter for enhver
smag; fiskedam for de mindste og timetilbud på både ferskvarer og kolonialvarer til forældrene. Ved arrangementet,

Dagli’ Brugsen Jungshoved
Ved uddeler
Magnus Gramstrup Rasmussen
og
souschef Margrethe Christensen
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JUNGSHOVEDKALENDER
Tirsdag
Lørdag

10. juni

19.30 Koncert i Allerslev Kirke

Mandag

14. jun.
23. jun.

13.00 JIF afholder sommerfest
21.30 Skt. Hansbål på Slotsbanken

Lørdag
Mandag

12. jul.
1. sep.

Loppemarked i Forsamlingshuset
Bankospil starter i Forsamlingshuset

Lørdag
Tirsdag

6. sep.
9. sep.

Indsamling af flasker og aviser
19.30 Møde vedr. menighedsrådsvalg. Rejsestalden

Lørdag

20. sep.

Traktortræk

Søndag

21. sep.

Traktortræk

Fredag

26. sep.

Pensionistforeningen afholder høstfest

GUDSTJENESTER
Søndag

15. jun.

Jungshoved: 10.30

Allerslev: 9.00

Søndag

22. jun.

Jungshoved: Ingen

Allerslev: 10.30

Mandag 23. jun.

Jungshoved: 20.00 Skt. Hans.

Allerslev:

Søndag

29. jun.

Jungshoved: 10.30

Allerslev:

Søndag

6. jul.

Jungshoved:

Allerslev: 9.00

Søndag

13. jul.

Jungshoved:

Allerslev: 10.30

Søndag

20. jul.

Jungshoved: 9.00 JB

Allerslev:

Søndag

27. jul.

Jungshoved:

Allerslev: 10.30 JB

Søndag

3. aug.

Jungshoved: 9.00 JB

Allerslev:

Søndag

10. aug.

Jungshoved:

Allerslev: 9.00 JB

Søndag

17. aug.

Jungshoved: 9.00

Allerslev: 10.30

Torsdag 21. aug.

Jungshoved:

Allerslev: 19.30

Søndag

24. aug.

Jungshoved: 10.30

Allerslev:

Søndag

31. aug.

Jungshoved:

Allerslev: 10.30

Tirsdag

2. sep.

Jungshoved:

Allerslev: 19.00

Søndag

7. sep.

Jungshoved: 10.30

Allerslev: 9.00

Tirsdag

9. sep.

Jungshoved: 18.30

Allerslev:

Søndag

14. sep.

Jungshoved:

Allerslev: 10.30
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