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Vær velkommen, Herrens år, 

og velkommen herhid ! 

Fredens Gud! den livsalige fred 

Du skænke vort land 

                                           til at blomstre ved ! 

Velkommen, nytår, og velkommen her! 
                                                              Grundtvig 1849 

 

 

Når Jungshoved fra den 1. januar 

2007 bliver en del af Ny 

Vordingborg Kommune, så 

slutter en epoke på mere end 40 

år. 

 

I 1966 valgte Jungshoved Sogn at 

blive en del af Præstø Kommune. 

Meget er sket siden. Noget er 

forsvundet, og noget nyt er 

kommet til – og noget har bare 

kunnet overleve gennem alle 

årene. 

 

Folk er flyttet til og fra 

Jungshoved. De fleste er flyttet 

ind i eksisterende huse og har 

givet dem nyt liv, andre har 

bygget nyt, og en del pen-

sionister har slået sig ned hel-

års i deres sommerhuse, og 

hver sommer er turisterne 

vendt tilbage. 

 
Alt sammen har været med til at 

give en livskraft og kvalitet til 

Jungshoved, som gør, at vi også 

kan gå ind i den nye kommune 

med fynd og klem nytårsaften og 

give vores bidrag til de nye tider. 

 

Som noget nyt har vi i dette 

nummer en side, vi har kaldt 

”Løst og fast” – her samler vi 

bl.a. op på tidligere artikler og 

fortæller i kort form, hvad der er 

sket siden sidst. Noget af det vil 

måske kunne dukke op som nye 

artikler i de næste numre af 

JUNGSHOVED. 

 

Her fra redaktionen ønsker vi alle 

vores læsere og trofaste bidrag-

ydere en rigtig glædelig jul og et 

godt nytår. 

 
Knud Jacobsen, Stenstrup 
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ÅRETS JULETRÆSFEST I FORSAMLINGSHUSET 
 
Så er det tid til den årlige 

juletræsfest for store og små i 

Jungshoved Forsamlingshus. I år 

bliver festen afholdt  

 

Onsdag den 27. december 

Kl. 19.00 – 22.00 

 

Hvis du og dine børn elsker at 

komme til juletræsfest, danse om 

træet, synge alle julesangene til 

levende musik, hilse på 

julemanden og lege alle de 

traditionelle sanglege, så er 

chancen der igen i år.  

 

Kom og se det højeste og 

smukkeste juletræ på Jungshoved 

med levende lys. Til børnene er 

der godteposer, for de voksne 

amerikansk lotteri, og der kan 

som sædvanlig købes øl, vand, 

kaffe, te, kage og pølser.  

 

Kom og hyg dig sammen med 

din familie, venner og bekendte, 

og hvis du er tilflytter, så er her 

en rigtig god mulighed for at lære 

nye mennesker at kende og ikke 

mindst opleve en  

  

 

RIGTIG 

GAMMELDAGS 

JULETRÆSFEST 

 

 

Hvis du skulle have lyst til at 

gøre en indsats for at holde denne 

tradition i hævd, så mangler 

juletræsfestkomiteen et medlem. 

Du kan henvende dig til:   

 

            Keith        55999125 

            Morten     50900225 

            Christina  55998802 

 

Mange julehilsener  

Juletræsfestkomiteen
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LØST OG FAST.... 
 
 Bladet byder velkommen til Sune Madsen, Jungshoved, som har lovet i 

dette og de følgende numre af JUNGSHOVED at fortælle læserne om 

fuglelivet lige nu. Det er vi rigtig glade for. 

 

 Jungshoved er vokset siden sidst - der er kørt mere end 500 tons jord 

fra byggeriet ved Rødegårdsvej i Præstø til Ole Møller Madsens mark 

ved Hovmarken. 

 

 Der er også kommet flere fisk i vandet, idet der i august måned blev 

sejlet 20.000 åleunger ud fra Stavreby Havn og sat ud ved Ægholm-

renden for at afhjælpe den svindende ålebestand i området. Ialt blev der 

udsat 117.000 ål på Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster. 

 

 Bogbussen fortsætter med at komme til Dagli’ Brugsens 

parkeringsplads i Jungshoved hver mandag - foreløbig til 1. februar 

2007.  

 

 Ifølge Per Onsberg foreligger der endnu ikke resultater fra det 

spændende feltarbejde om bjørnekløernes indflydelse på naboplanters 

bestøvning (beskrevet i forrige nummer). Mens vi venter på en endelig 

opgørelse, kan vi glæde os over, at man fra Oremandsgaard har ladet 

bjørnekløerne slå ned, så de ikke spreder sig yderligere og måske endda 

helt bliver udryddet. Mere herom i næste nummer. 

 

 Agathe Molter fortæller, at da hun var barn, sagde man altid om 

”Kongeleddet”, at det var halvøens højeste punkt. 

 

 JIF´s serie 6-hold skulle ifølge Regionalradioen være Danmarks mest 

tabende fodboldhold i denne sæson. 

 

 Ved Stenstrup Vandværks 90 års fødselsdag fortalte Torben Dinesen 

om byens historie gennem de sidste 50 år. Ved samme lejlighed var der 

mulighed for at smage på en ”vandværksvin” årgang 2006.  

 

 Det årlige julemarked på Jungshoved Skole er i år blevet afholdt for 13. 

gang. 
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 Richard Petersen, Stenstrup, fortæller, at han fra sin skoletid på 

Jungshoved Skole kan huske, at lærer Nørskov afholdt juletræ for 

sognets børn i den nye gymnastiksal. Den blev bygget i 1939 el.-40? 

Richard mener, at det var skolekommissionens medlemmer, der gik fra 

hus til hus og inviterede til juletræsfesten på skolen. 

 

 Igen i år vil vi glæde os over, at Jungshoved Kirke er oplyst i den 

mørke tid.  

 

 Læserne kan glæde sig til i næste nummer af JUNGSHOVED, her vil 

”Vognmanden i Jungshoved” fortælle om sin flotte samling af gamle 

traktorer. 

 

 Ny Vordingborg Kommunes nye borgmester, Henrik Holmer, har lovet 

at skrive et indlæg i JUNGSHOVED i næste nummer. 

 

 Redaktionen håber på så meget sne i denne vinter, at vi kan få en tur 

med Sofus i hans sneplov. 

 

 Når juletræet tændes ved dampladsen i Stenstrup, så er det for 15. år i 

træk, at hele byen danser julen ind og sammen nyder æbleskiver og 

gløgg. 
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Igen i vinter byder vi til 

KULTURAFTEN 
I Jungshoved Skole. 
 
Vi byder på tre aftener efter nytår med forskelligt spændende 
indhold samt kaffe og kage i pausen til 50 kr. pr. aften. Tag familien 
eller naboen med. Vi glæder os til at se jer. 
Venlig hilsen Styregruppen for Jungshoved Skole. 

 

JANUAR: 
En aften med Michel Nykjær om MOTORSPORT. 
Michel Nykjær er 27 år, DTC-kører (Danish Touringcar 
Championship), mekaniker og synsmand. Han er kører for ”Seat 
racing team” 
Tidspunktet fastsættes først i december måned, da det skal passe 
sammen med nye løb. Se nærmere på opslag og løbesedler efter 
nytår. Du kan læse mere om Michel Nykjær på flg. internetadresse: 
www.michelnykjaer.dk 

 

 



 8 

 

28. FEBRUAR KL.19.00: 
En aften i samarbejde med Foreningen Norden  
 
”FINNEBARN I DANMARK” 
 
Major Erkki Trige, Slagelse, fortæller om de 4.500 finske krigsbørn, 
der kom til Danmark lige før anden verdenskrig. Der fortælles bl.a. 
om: 
Tiden fra 1939 til 1946. 
Hvor stor var nøden i Finland? 
Var det forkert at skille børnene fra deres mødre? 
Hvem var plejeforældrene? 
Behandling af menneskelige traumer. 
Barn under besættelsen i Århus. 
At lære sprog og beherske flere sprog. 
Rastløshed og rodløshed. 
 
 
 

29. MARTS Kl.19.00: 
Margit og Hans Kurt Jørgensen fortæller om og viser billeder fra: 
 
”EN UALMINDELIG TUR FOR ALMINDELIGE MENNESKER” 

 
til verdens højeste fritstående bjerg, Kilimanjaro, i Tanzania. Om 
bjergvandring i 7 dage uden bad og toilet til det 31.højeste sted i 
verden, 5.598 meter over havets overflade. De sidste 39 timer helt 
uden søvn. En særlig uge med uforglemmelige oplevelser. 
Til daglig har Margit og Hans Kurt travlt i deres købmandsforrretning 
i Kalundborg. 
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En arbejdsplads på Jungshoved (3) 
 

Besøgsgården Skovgård 
 

Besøgsgården Skovgård ved Marie-Louise Buchwald er en nystartet 

”virksomhed” beliggende Egebjergvej 5.  

  

Ønsket om at starte en besøgs-

gård har været der længe. Med 

fire børn og en mand, der har 

fuldtidsjob og samtidig skal 

passe sit landbrug, har jeg 

aldrig ment, at et fuldtids-

arbejde borte fra hjemmet 

kunne komme på tale for mig, 

i hvert fald ikke hvis børnene 

skulle have den opvækst, jeg 

ønskede for dem. Jeg har der-

for gået hjemme i mange år, 

men kravet om at bidrage til 

husstandsindtægten blev mere 

og mere presserende. Jeg er 

uddannet agronom og kunne 

ikke forvente at få et halv-

dagsjob, der matchede min ud-

dannelse og som var i cykle-

afstand. Jeg ville også helst 

arbejde hjemmefra, så jeg slap 

for udgiften til daginstitution. 

 

Ideen om en besøgsgård 

dukkede op med det samme. 

Der er imidlertid mange ting, 

der skal laves, før man kan få 

besøg, og med en samtidig 

flytning havde vi nok at se til. 

Efter hjælp fra familie og 

naboer, og her vil jeg særligt 

nævne vores nabo Peter, der 

bl.a. har lavet min webside 

www.besoegsgaarden.dk, var 

vi i foråret 2006 endelig klar. 

Besøgsgården var en realitet. 

 

Besøgsgården er et udflugts-

mål for specielt børnehaver, 

men også vuggestuer, klasser i 

indskolingen og handicapinsti-

tutioner er i målgruppen. Der-

udover er privatpersoner også 

velkomne. Grupper ringer og 

bestiller tid. For privatpersoner 

er der åbent, når vi er hjemme. 

 

Besøgsgården er tænkt som et 

sted, hvor man kan komme ud 

og se de mest almindelige 

danske bondegårdsdyr. Men 

ikke kun se, man skal også 

røre og komme helt tæt på 

dyrene.  

 

Det er et ”aktivt” besøg (i 

modsætning til at kigge på dyr 
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bag tremmer), hvor man også 

er med til at fodre dyrene. 

 

Et typisk besøg foregår 

således: 

Vi siger velkommen på gårds-

pladsen, hvor børnene oftest 

får øje på de første dyr, nemlig 

kattene. Herefter går vi ind i 

stalden, hvor børnene skal 

fodre grisene.  

 

Børnene får også lov til at komme ind til grisene, så de kan mærke, hvordan det er 

at klappe en gris.  

 

I stalden er der også en boks 

med kaniner og kaninunger, 

som der skal kæles med. (Vi 

har næsten altid kaninunger til 

salg for 25 kr.). Der bliver 

også fanget en høne, så 

børnene på tæt hold kan se 

dens næb og fødder samt 

mærke, hvor blød sådan en 

høne faktisk er. Sluttelig får 

børnene lov til at hoppe og 

lege i halmen. 

 

Så går turen udenfor. Vi har 

korn med til høns, gæs og 

ænder, så børnene også kan 

fodre dem. Så er det blevet 

gedernes, fårenes og kalvenes 



 11 

tur til at få besøg af børnene. 

Vi går ind i folden med-

bringende en bærepose 

gammelt brød, som børnene 

får til at fodre med. Her er det 

ikke altid den, der normalt er 

den sejeste, der nu er den 

modigste. Det kan være den 

mindste pige i børnehaven, der 

er helt frygtløs. På en besøgs-

gård skal man naturligvis også 

op at sidde i en traktor - for 

nogle er det det bedste. 

 

Oftest er det nu blevet tid til at 

spise madpakker. Når mad-

pakkerne er spist, kommer vi 

til det, mange af børnene har 

glædet sig allermest til, nemlig 

en tur på hesteryg. Slutteligt er 

der også tid til at lege og 

måske se på og kæle med 

nogle af dyrene igen. 

 

Det er dejligt at kunne tjene 

penge, når man samtidig er 

sammen med børn og dyr. Når 

to små piger går med hinanden 

i hånden ned ad staldgangen, 

og den ene siger til den anden 

”bare det var os der boede 

her”, når den store dreng, der 

hjemme i børnehaven har givet 

udtryk for, ”at han gad ikke ud 

på sådan en møgbondegård”, 

nu er blevet positiv, begejstret 

og vil være med til det hele; 

når en psykisk handicappet 

dreng har en rigtig god dag 

uden alt for mange konflikter, 

fordi han har fået lov til aktivt 

at deltage i dyrenes pasning, så 

kan man ikke andet end blive 

glad.  

 

Jeg håber derfor, at den gode 

omtale af besøgsgården 

Skovgård spredes, så jeg kan 

få rigtig mange besøg i årene 

fremover, således at ”Projekt 

Besøgsgård” bliver et bære-

dygtigt projekt, og en arbejds-

plads på Jungshoved bevares. 

 

Med venlig hilsen, 

Marie-Louise Buchwald 
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Fugle på Jungshoved 
 

Efteråret er det store fugletræks 

tid. Mange rovfugle, gæs og små-

fugle trækker over vores område 

på deres vej sydover. De første 

trækfugle, der ses, er nogle af de 

fuglearter, der besidder en stærk 

trang til at flytte sig, de tilbringer 

vinteren i det tropiske og sydlige 

Afrika. 

 

En af dem er rovfuglen hvepse-

vågen. Den er en særpræget fugl, 

som lever af især hvepse og 

humlebier, den er derfor nødt til 

at trække til Afrika om vinteren. 

Udseendet minder om mus-

vågens, men den er lidt større, 

plettet og så er den mere elegant 

svævende. Den tilbringer kun 3 

måneder i Danmark og de 

nordiske lande. I slutningen af 

august trækker den mod syd og 

kan der bl.a. ses trække over 

Jungshoved. F.eks. 30. august 

talte jeg 463 passere henover 

området. 

 

Svaler skal jo også langt sydpå, 

og på deres vej raster mange 

svaler på Jungshoved. Især i 

september kunne hundredvis, 

enkelte dage tusindvis, af de 3 

arter land-, dige- og bysvale ses 

søge føde i lufthavet over 

Jungshoved. Det er såkaldte træk-

gæster nordfra, som gæster os 

nogle dage, inden de fortsætter 

deres lange træk sydover. 

 

Vadefuglen hjejlen er en anden 

almindelig gæst i vores område, 

den kan ses i store flokke i det 

åbne land allerede fra august, og 

til frosten sætter ind. Dens sørg-

modige fløjt afslører den ofte, når 

flokken er på vingerne, skræmt af 

spurvehøg eller en anden rovfugl. 

De er som andre vadefugle gode 

flyvere og er derfor i sikkerhed, 

når de er i luften. Ellers holder de 

til på marker, hvor føden søges, 

den består især af orme og insek-

ter. Hjejlen kan ofte ses i fælles-

skab med viber. I efteråret har en 

flok på ca. 300 holdt til i området 

sydvest for byen. 

 

 
Hjejle i vinterdragt 

 

I oktober trak mange gæs forbi. 

Når vinden var i nordøst, kunne 

store flokke af bramgæs, men 

også knortegæs og grågæs ses. 

 



 13 
F.eks. en god dag 13. oktober 

med: 12070 bramgæs, 778 

knortegæs og 171 grågæs. Jungs-

hoveds beliggenhed med lavvan-

det, beskyttet kyst omkring gør 

også området ideelt for de træk-

kende fugle til at gå ned og raste. 

Da har de overnatning i nærheden 

af spisekammeret, som bl.a. er de 

grønne marker og nyhøstede roe-

marker. Den 29. oktober stod der 

f.eks. 1200 bramgæs, 650 grågæs 

og 20 blisgæs på bare én mark. 

Bramgæssene trækker efterhån-

den videre mod Vadehavet, mens 

grågæssene ofte bliver til det rig-

tige vintervejr kommer. Dog er 

flere og flere grågæs i de senere 

år begyndt at overvintre, måske 

en kombination af milde vintre 

og flere vintergrønne marker. 

 

Den kommende vintertid er en 

stille årstid i fugleverdenen, da de 

fleste af vores ynglefugle er 

trukket væk. Til gengæld får vi 

besøg øst og nordfra. Andre gåse-

arter kommer til og slår sig til de i 

forvejen rastende grågåseflokke, 

det er bl.a. sædgæs, canadagæs og 

blisgæs. De bliver, så længe sneen 

ikke ligger dybt, og så længe der 

er åbent vand i nærheden. 

 

 

 

 
              Knortegæs (Kilde: Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Blisgæs og sædgås på vingerne 

 

Andre fugle, som nyder godt af de 

grønne vintermarker, er knop- og 

sangsvane. Her stiller de sulten, 

når deres naturlige føde, vand-

planter, er utilgængelig under isen. 

Især knopsvanen er i de senere år 

blevet meget talrig, den har stort 

set ingen naturlige fjender og 
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begrænses næsten udelukkende af 

lange isvintre, og dem har vi jo 

ikke har haft mange af de seneste 

årtier.  

 

Langs med kysten kan man i 

vinterperioden møde småfugle 

som skærpiber, bjergirsk, og af og 

til snespurv, der finder deres føde 

blandt opskyllet tang samt frø fra 

strandengsplanter. Alle tre arter er 

gæster fra fjeld- og kystegne i det 

nordlige Skandinavien. 

  

På havet ligger store mængder 

fugle, så længe det er isfrit. De 

lavvandede områder med vand-

planter og småfisk gør området 

meget attraktivt for andefugle og 

andre vandfugle. Det er arter som 

bl.a. knopsvane, sangsvane, 

knortegås, stor- og toppet skalle-

sluger, gråand, pibeand, hvinand 

og blishøne. På det lidt dybere 

vand længere ude kan edderfugl, 

havlit og af og til fløjlsand ses. 

Netop de mange andefugle er en 

af grundene til, at området kan 

tiltrække så mange havørne, hvor 

der i vintertiden er set op til 7 

fugle i området. De kan ses i for-

middagstimerne patruljere rundt i 

området i søgen efter især syge 

og svage andefugle eller et ådsel. 

Ellers er det rovfugle som tårn-

falk, blå kærhøg, musvåge og 

fjeldvåge man ser. Antallet 

varierer og afhænger af muse-

bestandens størrelse, som igen 

bl.a. afhænger af antallet af 

arealer med vedvarende græs, 

som er musens levested (mark-

mus). Spurvehøgen er også 

almindelig. Den søger om vinte-

ren ofte til haver og foderbræt, da 

det er der, småfuglene findes. 

Vandrefalken er en sjældnere 

gæst og holder sig til kyst-

områderne, hvor bl.a. småænder 

og blishøns er på menukortet. 

 

Sune Madsen
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Jungshovedkalenderen 2007
 

Mange har sikkert set Jungshovedakvarellerne (de originale), som var 

udstillet i Café Bernhard indtil den 2. december. Vi har bedt manden bag 

kalenderen, Per Henriksen, om at fortælle lidt om sit arbejde og sine 

motiver.Det er også Per Henriksen, der står for motivet på forsiden. 

 

Siden jeg fik ideen til den første 

Præstøkalender for fem år siden, 

har jeg malet lokale by- og land-

motiver i lange baner i de for-

skellige årstidsfarver, og jeg har 

altid haft en forkærlighed for 

Jungshoved, som hvert år har 

været repræsenteret i Præstø-

kalenderen. Sidste år tog jeg så 

konsekvensen og lavede en 

Jungshovedkalender 2006, som 

blev solgt i Brugsen sammen med 

kort og postkort, plakater og 

cd’er med motiverne fra 

kalenderen. 

 

Jeg havde også fornøjelsen af at 

levere et billede til etiketten på 

den første Jungshovedvin. Selv 

om det ikke ligefrem er en 

millionomsætning, det giver, har 

det været og er stadigvæk et 

hyggeligt samarbejde med Dorte 

og hendes personale i Brugsen 

om den lille kort- og kalender-

bod. Det er da også mit indtryk, 

at mange ”Jungshoveder” sætter 

pris på at kunne købe noget med 

lokalt særpræg, når der er brug 

for at sende et kort eller lign. 

På et ret sent tidspunkt i år 

besluttede jeg at gentage 

”succesen” og lave en 

Jungshovedkalender 2007, da jeg 

havde lavet hele tre Jungshoved-

billeder til Præstøkalenderen. Der 

er altså tale om lidt  genbrug, 

hvilket jeg også skriver på 

kalenderens bagside. Jeg ind-

rømmer også (gerne), at der er 

lidt overvægt af motiver fra 

Maderne, Batterierne og Rone-

klintområdet, da dette område 

efter min mening er noget af det 

skønneste natur i landet. 

 

Førhen, da jeg ikke malede med 

henblik på kalendere, postkort 

o.l., sad jeg ofte og malede i dette 

område, men nu om dage, hvor 

jeg (heldigvis) ofte har travlt med 

at printe, skære, folde, pakke 

osv., må jeg indrømme, at det er 

digitalkameraet, der leverer 

motiverne. Man kan jo bare 

skyde løs, indtil det rette motiv er 

der. 
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Min egen yndlingsakvarel er 

denne fra Batterierne med kig 

mod Maderne, hvor jeg selv 

synes, det er lykkedes at fange 

stemningen, hvor martssolen 

bryder forsigtigt gennem skyerne 

en råkold tidlig forårsdag med 

lidt overvintrende is på vandet. 

Tak til mine ”kort- og 

kalenderkunder”. Jeg håber, at I 

også vil kunne lide de nye 

Jungshovedmotiver.  

 

Med venlig hilsen 

Per Henriksen 
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KIRKE-NYT 
 

GUDSTJENESTER 

december 2006, januar, februar 2007 

 

  Allerslev Jungshoved 
10. december Ingen   10.30 

17. december 9.00  Ingen 

24. december 14.30 (Hans Børge Jensen) 16.00 (Hans Børge Jensen) 

25. december Ingen  9.00 

26. december 10.30  Ingen 

1. januar  Ingen  16.00 (Hans Børge Jensen) 

7. januar  10.30  Ingen 

14. januar  Ingen  10.30 

21. januar  9.00  Ingen 

28. januar  10.30  Ingen 

1. februar (kyndelmisse) 19.00  Ingen 

4. februar  Ingen  10.30 

11. februar  9.00  Ingen 

18. februar  10.30  Ingen 

25. februar  Ingen  10.30 

 

Kirkebil 

 

Vi leder med lys og lygte efter et taxafirma, der vil køre for os, men det er 

svært at finde. En naiv sjæl i menighedsrådet er kommet med den ide, at vi 

måske kan hjælpe hinanden - i alle fald som en forsøgsordning. Det er 

ganske få, nok kun 1 eller 2 - yderst sjældent 3, der bruger 

kirkebilordningen, og langt fra til hver gudstjeneste. 

 

Lad os da forsøge. Hvis nogen har brug for kirkebilen, så ring til mig i så 

god tid som muligt. Og hvis en bilist skal i kirke en søndag og vil have 

dagens gode gerning gjort fra morgenstunden, så ring til mig – også i så 

god tid som muligt. Så vil jeg formidle den nødvendige kontakt. 
 

Med venlig hilsen, 

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

 
BEGGE SOGNE 
 

På Allerslev præstegårds telefonnr., 

55 99 60 17, vil der altid være 

henvisning til den, der har vagt. 

 

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. 

Nyt om fremtiden for 

Jungshoved og Allerslev 

sogne 
 

På kirkesiderne i sidste nummer 

af dette blad blev det omtalt, at vi 

havde tre ledige stillinger ved 

Jungshoved Kirke, nemlig præst, 

organist og gravermedhjælper. 

 

Vi har fået ny organist, Elena 

Stilling, og ny gravermedhjælper, 

Jette Jørgensen. Det var rart, at vi 

kunne få de to stillinger besat, og 

vi byder damerne hjertelig vel-

kommen! Vi ønsker, at de må 

befinde sig godt og håber på gode 

og – for alle parter – acceptable 

arbejds- og samarbejdsforhold. 

 

Vi har endnu ikke fået nogen 

præst, og det kommer også nok 

til at vare et stykke tid – 

sandsynligvis bliver det tidligst i 

januar 2007. I øjeblikket har vi 

som vikar pastor Lis-Ann Rotem 

fra 1. oktober og indtil en ny 

præst kan tiltræde. Vi er 

taknemmelige for, at så mange 

nabopræster og vikarer har 

kunnet hjælpe os gennem denne 

”præsteløse” periode og håber på 

en mere stabil kirkelig situation i 

den nærmeste fremtid.  

 

Med venlig hilsen, 

Bente Wermuth
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KIRKE-NYT 
 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

FØDSEL 

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

medbringe: Den gule fødselsanmeldelse fra sygehuset, forældrenes dåbs- eller 

navneattester, en eventuel vielsesattest eller – hvis forældrene ønsker fælles 

forældremyndighed uden at være gift – en omsorgs- og ansvarserklæring. 

 

DÅB 

Et barn skal have navn senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske ved dåb eller 

ved navngivelse. I begge tilfælde henvender man sig til sognepræsten. Præsten skal 

bruge begge forældres dåbs- eller navneattester samt vielsesattest, hvis den 

foreligger. Ved dåb skal man desuden have navn og adresse på mindst tre faddere. 

En gudmor eller gudfar er også fadder. Man skal være døbt for at være fadder og 

skal være over konfirmationsalderen (men behøver ikke at være konfirmeret). 

 

VIELSE 

Vielsesdato og kirke skal aftales med præsten, hvor der også oplyses om papirer og 

aftales tid for samtale. 

 

DØDSFALD 

Meddelelse om dødsfald gives til sognepræsten i afdødes bopælssogn, der i 

forbindelse med meddelelsen aftaler det videre forløb med de efterladte. 

 

SOGNEBÅNDSLØSNING 

I Danmark behøver man ikke at være ”medlem” af det sogn, man bor i. Man kan 

løse sognebånd til et andet sted, hvor man føler sig mere hjemme. I praksis er det 

præsten og ikke kirken, man knytter sig til ved en sognebåndsløsning. Nærmere 

oplysninger kan fås ved henvendelse til den sognepræst, man gerne vil løse sogne-

bånd 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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Fra Lokalrådets gøremål
 
Siden sidst har der været et par 

byggesager fra Kommunen til 

udtalelse og, måske nok så 

interessant, en sag om gadekæret 

i Stenstrup, hvor en række 

beboere havde søgt Kommunen 

om midler til oprensning. 

 

Der har været aktivitet omkring 

Landsbyforum, et landdistrikts-

forum for mange gode ideer,  

hvor vi arbejder sammen med 

Allerslev og Skibinge Sogne. 

 

Demokratiudvalget i Ny 

Vordingborg Kommune er 

kommet med et forslag til det 

kommende nærdemonkati i 

Kommunen. Også her forsøger vi 

et samarbejde med Allerslev og 

Skibinge. 

 

De sidste brikker til en 

Jungshoved-hjemmeside er ved at 

falde på plads. Hjemmesiden 

bliver forhåbentlig til gavn for 

mange, også uden for halvøen. 

 

Vi nærmer os årsskiftet og et 

spændende nyt år med mange 

gode oplevelser. Kort inde i det 

nye år vil vi holde årsmøde med 

valg til Lokalrådet. 

 

Jungshoved Lokalråd 

Per Onsberg

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

Jungshoved på vers 
 

I Smidstrup er en Hule. 

Stenstrup er en Bule. 

Stavreby er den store Stad. 

I Bønsvig får de ingen Mad. 

I Fuglsang jager de Fuglene ud. 

I Roneklint skyder de skud på skud. 

I Ambæk tror de alle på Gud . 

 
 Hilsen Knud Pedersen 

 Greve Strand, født i Bønsvig 1937 

 

Det er kommet redaktionen for øre, at verset kan synges på melodien "Der 
sad to katte på et bord, kritte-vitte-vit-bom-bom" – prøv selv! 
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Jungshoved Slot – Jungshoved Kirke 
 
Så kom det endelig – et forsøg på at vise i billedform, hvordan slot og 

kirke, ja sågar havn og ladebygninger, så ud omkring år 1250. 

 

Som der stod i Sjællandske den 14. november, har Storstrøms Amt bekostet 

nye informationsskilte ved slotsbanken. Det er spændende og meget flotte 

skilte med en righoldig information, hvor især billederne, og selvfølgelig 

især dette første billede af bebyggelsen ved indsejlingen til Noret, er af 

interesse. 

 

 

Udsnit af de nye informationsskilte ved slotsbanken. Tegnet af P. Wood-

Pedersen. 

 

 

Tag op/ned/hen og se på herlighederne! 
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DE HAR GJORT DET IGEN!  

Igen i år afholdt JIF TRAKTORTRÆK i Jungshoved. Her følger glimt fra 
det vellykkede arrangement samt kommentarer fra nogle af de 
begejstrede gæster: 
 
Al ære og respekt for Sorte Niels’ stævne i Jylland, men på Sjælland er 
det Jungshoved, der "styrer". Superrart at der bliver gjort lidt for os 

trækkere. Man bliver budt velkommen af søde piger, der disker op med 
morgenmad i stor stil i det lille klubhus, en masse grønne T-shirts 

(Jungshoved IF - har intet med Djon Dirre at gøre) suser rundt som 
myrer for at få alt til at virke - og det virker. Det skinner igennem, at 
hele byen deltager aktivt i projektet. 
 
Go’ bane at køre på i løbet af dagen, og da den bliver lidt tvivlsom om 

søndagen laver de bare en ny bane ved siden af - sådan skal det være. 
Og helt ærligt... for 150,- kr. spiser vi, så det står ud af ørerne, både gris 
og ko, frikadeller, kartoffelsalat, og alt er hjemmelavet – bravo! Levende 
musik i et hyggeligt festtelt, og de spillede helt ok. Og så selveste "Janis 

Joblin" i pausen, hvad mere kan man forlange...??  Godt traktortræk 

selvfølgelig, - og det fik vi.  
 

 
Den stolte vinder af rodeoridningen var Daniel Prip Holm, 9 år. Daniel var den 

“rytter”, der kunne sidde længst tid på rodeotyren uden at blive kastet af. Præmien 

var den flotte traktor, han står med. 
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Jeg plejer altid for mig selv at holde lidt øje med, hvem der laver 
stævnets bedste træk. I Buske var det Frankenfeldt med hans "Zig-Zag" 
træk, hvor hele førerhuset var fyldt med arme, der styrede traktor, og 
Franks ansigtsudtryk inde i førerhuset var guld værd. I Jungshoved var 

det Kenneth Woodham, der lavede det mest blærede, overlegne, fede 
træk jeg har set i 5700 kg-klassen i år. (Desværre efter Pull-Offen) 
sætter Kenneth Ford’en for slæden, rykker den i landevejsgearet - og 
sender forhjulene i himlen. 
  

 
 
På vej ned får den sidste gear, og forhjulene bliver hængende et godt 
stykke oppe i luften, de kommer ikke rigtig i nærheden af jorden før 
efter 100 meter. Det kan godt være, det ikke er 112 % optimalt, men 

det er sgu TRAKTORTRÆK. Det er det, der tænder mig. Sådan skal min 

traktor også køre. 1200 tilskuere kiggede på. Jeg fatter ikke en skid 

af, at det ikke var 12.000.  

Tak fra alle os trækkere - for en super go’ weekend i Jungshoved.  

Det ku’ de fame lære lidt af i Bregentved  

Hilsen V8`rn 
Kim Hoffmeyer.  
 
Hejsa, kan kun gi` kim ret  
Ville så bare lige sige tak for et godt stævne, som bare kørte derud af, 

selv om min kobling på tigerdyret ikke ville være med om søndagen  
Jeg vil helt sikkert komme igen til næste år. Igen så mange tak til 
kenneth og henrik og jungshoved IF 
Team Tigerdyret
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Fodbold 2006 

 

 

”Velkommen tilbage” - nogle 

ting ændrer sig aldrig. Det kan 

både være godt og skidt. En af de 

dårlige ting er, at klokken i øje-

blikket er temmelig mange, 

faktisk sover det meste af Jungs-

hoved og Danmarks befolkning, 

men ikke jeg, da jeg lige er blevet 

spurgt, om jeg ikke kunne skrive 

lidt til bladet om fodbold-

sæsonen. Blade er der deadline 

på, også dette. 

 

Nå, hvordan er det så gået? 

Resultatmæssigt SKIDT............, 

MEGET SKIDT. Egentligt er 

man derhenne, hvor mange ville 

nøjes med at kalde sig holdleder i 

stedet for træner, men det gør jeg 

ikke, for ud over det resultat-

mæssige, hvor vi kun har vundet 

2 kampe ud af 20 og har en 

målscore på 10 – 200, eller sådan 

noget (for øvrigt trak de to hold 

som vi havde vundet over sig, så 

faktum blev 0 point her), så er vi 

tilbage ved de ting, som ikke 

ændrer sig. I JIF har der altid 

været, og er der stadig, en utrolig 

evne til at hygge sig, selvom det 

går den gale vej. Det skal holdet 

have TAK for. 

Nu er det hele jo ikke lyserødt. 

Vi har også mistet et par spillere i 

sommerpausen (nok noget med 

resultaterne), men samtidig kan 

vi faktisk takke andre klubber for 

deres måde at gøre tingene på. 

Her sidst på sæsonen har vi fået 

tilgang af en del nye spillere, som 

syntes, det var blevet lidt for prof 

andre steder, og som nu ville 

prøve at spille i JIF. 

 

Jeg tror godt, jeg kan love, at det 

kommer til at gå bedre næste år, 

ikke fordi det ikke kan blive 

værre, men fordi den gamle JIF 

holdånd er ved at slå igennem, og 

med den kan man nå langt, også 

uden de store stjerner på holdet. 

Og husk, at det altid er trænerens 

skyld, hvis man taber! 

  

Til sidst vil jeg sige tak til holdet 

for de mange gode træningsaftner 

og specielt timerne bagefter. 

 

Skulle der være nogen, der har 

lyst til at være med, så træner vi 

videre hver tirsdag aften fra kl. 

19.00, indtil der ligger 1 meter 

sne. 

 

Olfert Højer 
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Veteraner 2006

Så er sæsonen slut for denne 

gang. Vi har haft mange gode 

timer, hvor vi har leget med 

bolden. Det er stadig en god 

oplevelse at være med. 

 

Vi har en spiller, som har været 

med, siden han kom til 

Jungshoved for 50 år siden og 

som ikke har været plaget af 

skader. Nu begynder det at 

mærkes, at benene bliver slidte, 

trods det stiller Erland op hver 

gang, der bliver ringet efter ham. 

 

Efter hver kamp har vi haft en 

afstemning om dagens bedste  

spiller. Det blev i år Jan Roholte, 

der fik de fleste stemmer. 

Tommy stod for de fleste mål, 

nemlig 12 mål i alt. 

Jeg har ikke fået set den samlede 

stilling, men vi lå i den bedste 

ende af den sidste halvdel. 

 

Mange tak til Kurt, som står for 

den gode mad og drikke til vores 

arrangementer og som altid 

møder glad op, det er guld værd. 

 

Samtidig tak til hele holdet for 

denne gang, vi ses. 

 

Sofus 

 

 

 

J I F Vollyball - Vi har stadig plads til dig! 
 

SE HER - er der nogle som vil spille vollyball med os. Vi er 10 spillere, 2 
herrer og 8 damer i alderen 18 - 50 år. Vi spiller på Klosternakke- skolen, 
onsdag kl. 20.30 – 22.00. 
 
Ønsket er, at vi var nogle flere. Vi spiller på motionsplan og har det 
hyggeligt, det går ikke vildt til. Kan man ikke komme hver gang, er det ok, 
for vi har selv det samme problem pga. arbejde og vagter, derfor kan det 
knibe med spillere en gang imellem. 
 
Vi håber, der er flere, der har lyst at komme og spille, da vi kun har volley i 
JIF i Præstø. Prisen er lille - kun 250 kr. for hele sæsonen. Hvis du er 
interesseret, så mød op eller ring til Max fra JIF. 
 
Med venlig hilsen 
Max, J I F 
tlf. 55998112, eller 20988938 
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Jubilæum i Daghjemmet på Jungshoved Skole 
 

Onsdag den 1. november var der 

10-års jubilæum i Daghjemmet 

på Jungshoved Skole. Vi kom til 

en flot pyntet gymnastiksal. 

 

 
Bordene var pyntet med små og store græskar, hvori der var lavet dekorationer 

med efterårets blomster og løv. Der var pyntet med grene og flag i ribberne. 

 

Aftenen startede med taler af 

Hanne Kofoed og Karin Møller, 

der talte om tiden fra 1930 og op 

til i dag. Herefter blev der delt 

blomsterbuketter ud til Dag-

hjemmets venner, som er de, der 

altid hjælper ved fester, ture m.m. 

 

Vi fik nu flot smørrebrød, øl, 

vand, kaffe og nogle lækre 

lagkager. Der var underholdning 

af en lirekassemand fra Everdrup 

og hans frue. De spillede gamle 

halvtredserplader. Dejlig musik, 

som alle kunne synge med på. 

Der var også besøg af 

folkedanserne fra Præstø, som 

lavede en flot opvisning og som 

også fik nogle af gæsterne til at 

danse med. 

 

Det var en dejlig aften for 

brugerne af Daghjemmet og ikke 

mindst for gæsterne. Jeg selv fik 

en rar aften blandt ældre 

mennesker, der var glade. En stor 

tak til personalet og hjælperne for 

en meget flot og hyggelig dag. 

 

Hanne Rasmussen, Duevangen
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Jungshoved Pensionistforening 
 

Som noget nyt har vi startet 

”hyggeeftermiddag” hver tirsdag 

på Jungshoved Skole fra kl.13.30. 

Vi har med glæde set, at der 

kommer ca. 18-20 personer. Der 

bliver spillet kort, yatzy, bob, 

dart, og nogle damer strikker, 

hækler, laver perlesyning m.m., 

og snakken går livligt. Ca. 

kl.14.45 holdes kaffepause, hvor 

der kan købes kaffe og kage for 

10 kr. Tiderne er sat, så det 

passer med telebussen til og fra 

Præstø. Vi har plads til flere 

endnu, så kom til en hyggesnak 

og kaffetår! 

 

Folkesundhedspladsen i Præstø er 

også kommet i gang. Den ligger 

ved Hallen. Den er tænkt til at 

holde kroppen i gang efter kine-

sisk skik - og kineserne bliver jo 

gamle. Tænk hvis man kan 

skubbe brug af rollator 1 til 1½ år 

frem, fordi man træner med sin 

krop. Pengene til pladsen er givet 

af Indenrigs- og Sundhedsmini-

steriet. 

 

Pensionistgymnastikken på 

Jungshoved Skole er også godt i 

gang. Ca. 20 friske mennesker 

møder hver torsdag kl. 9.30–

10.30. Husk Kaptajn Jespersens 

ord: ”En sund krop i et sundt 

legeme”! 

 

I oktober var vi på løvfaldstur til 

Knuthenborg Park, hvor vi kørte 

rundt i hele parken. Vi besøgte 

Tigerskoven og var hos aberne, 

vi spiste på Maribo Søpark, hvor 

vi havde udsigt over søen. Vi fik 

en platte. Derefter kørte vi rundt 

om Maribo Søerne. 

Eftermiddagskaffen fik vi i 

”Landsbyen” i Våbensted med 

dejlig hjemmelavet lagkage. 

Vejret var med os, dejligt solskin. 

Vi var 46 personer. 

 

Bestyrelsen.

 

 

 

JIF siger tak 
til de  ca. 40 hjælpere, som i slutningen af november måned delte 7.000 

telefonbøger ud i  Langebæk og Præstø og herved skaffede 

idrætsforeningen en ekstra indtægt. 
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Sommertur til Thüringen 

 
Mandag den 21. august tog 72 

personer, heraf 38 fra Jungshoved 

Pensionistforening, på bustur 

med Ørslev Specialrejser til byen 

Saalfeld. Vi ankom til Hotel 

Anker sidst på eftermiddagen, 

hvor vi skulle bo de næste par 

dage. 

 

Tirsdag kørte vi fra Saalfeld forbi 

Bad Blankenburg og ind i en af 

Thüringens smukkeste dale, 

Schwarzatal, der af tyskerne 

bliver kaldt ”Wildromantisch”. 

 

Da vi kom til byen Sitzendorf, 

besøgte vi her en porcelæns-

fabrik, som fremstiller varer, der i 

priser kan sammenlignes med 

dem fra Den Kongelige Porce-

lænsfabrik i Danmark. Vi besøgte 

også her et regionsmuseum med 

lokale seværdigheder. Herefter 

kørte vi videre langs med dalens 

flod til Oberweissbacher bjerg-

banen, som er verdens mest stejle 

bjergbane med en stigning på 

25 %. Den førte os op til bjerget 

Lichtenhain, hvor vi skiftede om 

til et andet tog til byen Cursdorf. 

Her ventede vores bus på os.

 

        Et stop på vejen 
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Næste stop var ved udsigts-

restauranten Fröbelturm, hvor 

frokosten blev indtaget (frokost 

er i Tyskland ikke kold, men 

varm mad). Herefter gik turen 

tilbage til Saalfeld. 

 

Onsdag kørte vi gennem Saale-

dalen langs med floden Saale og 

videre ind i Thüringer Schiefer-

gebirge, hvor vi så mange huse  

bygget i skifer i forskellige 

former. Der lå skifer overalt i 

skove og vejgrøfter. Vi besøgte 

også Thüringer Schieferpark i 

Lehesten, hvor der er blevet 

produceret skifer siden det 13. 

århundrede og frem til 1999. Her-

efter gik turen langs den tidlige-

re DDR-grænse til Bayern.  

 

Vi kørte gennem et meget smukt 

landskab. I kurbyen Leutenberg 

nød vi en velfortjent frokost, 

inden vi  fortsatte til udsigts-

punktet Löhma, der ligger 300 

meter over floden Saale. Næste 

stop var ved kæmpedæmningen 

Hohenwarter, hvor vi fik en 

meget smuk sejltur på søen 

Hohenwate Stausee. Under sejl-

turen fik vi serveret kaffe og 

kage. 

 

Torsdag besøgte vi  Saalfelder 

Feengrotten, der er en af verdens 

mest farverige grotter. Herefter 

kørte vi til bryggeriet Watzdorf. 

Efter en rundvisning spiste vi 

frokost på bryggeriet, som også 

gav drikkelse til maden. Senere 

besøgte vi barokslottet Sloss 

Heidecksburg, hvor vi blev vist 

rundt af en guide. Kaffe og kage 

nød vi slotscaféen. 

 

Fredag efter morgenmad gik 

turen så mod Danmark igen. Vi 

havde haft nogle rigtig dejlige 

dage. Vejret havde været med os 

de fleste dage. På alle turene 

havde vi haft vores egen tyske 

tolk. Hun havde været i Danmark 

i ca. 4 uger for at lære dansk. 

Hun klarede det rigtigt flot. 

 

Hanne Rasmussen, 

Duevangen

 

 

Om Røde Kors i Præstø 
 
Når man går ud med en rasle-

bøsse for at samle ind til et godt 

formål, så er Præstø-området et 

udmærket sted at klare den sag. 

Langt de fleste, man henvender 

sig til, er meget imødekommende 

– man er ligefrem ventet – i al 

fald når det drejer sig om Røde 
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Kors. Derfor har vi også fået et 

fint resultat, når vi hvert år den 

første søndag i oktober har appel-

leret til befolkningens godgøren-

hed. 

 

Året 2006 var ingen undtagelse. 

Indsamlingen var præget af 

megen god vilje – både hos dem, 

der gav, og ikke mindst hos dem, 

der brugte et par timer af deres 

søndag på at samle ind. Disse 

sidstnævnte danner en 

trofast stab, som man kan 

regne med næsten hvert år, 

og skulle nogen være 

forhindret, er der tit andre, 

der kan træde til. 

 

Også i år viste det sig, at 

beboerne på Jungshoved er et 

meget gavmildt folkefærd. Selv 

om der på halvøen kun bor ca. 

1/10 af Præstø Kommunes 

indbyggere, så blev der her 

indsamlet ¼ af hele den sum, 

56.825,- kr., som Røde Kors’ 

Præstø afdeling i år kunne sende 

ind til landskontoret. 

 

Pengene bliver som bekendt 

brugt alle de steder i verden, hvor 

mennesker er i nød på grund af 

jordskælv, oversvømmelser, 

tørke, sult eller andre katastrofale 

tilstande. Nødlidende danskere 

bliver heller ikke glemt, hvad 

enten der er behov for fysisk 

eller psykisk hjælp. 

 

Det ligger os stærkt på sinde 

at takke alle, der på den ene 

eller anden både har 

medvirket til det udmærkede 

resultat. 

 

Med venlig hilsen, 

Bente Wermuth 

Dansk Røde Kors, Præstø 

afdeling 

 

*********** 
 

Et sagn fra gamle dage 

 

For mange, mange år siden kørte et nygift par i karet fra Præstø til 

Stavreby, hvor bryllupsfesten skulle finde sted. De var selvfølgelig, antager 

vi, meget lykkelige. Kusken tog vejen fra Ambæk over Rendebjærg til 

Stenstrup for at komme til fævejen og videre til Stavreby. Da vognen når til 

det skarpe sving ved Kongeleddet kommer en stor, sort og hovedløs hest 

galoperende fra øst langs markdiget, krydser vejen og forsvinder videre 

mod vest. Hestene for vognen stejler, vognen vælter, og kusken såvel som 

det lykkelige par omkommer. Siden har det heddet sig, at ingen, der har set 

den hovedløse hest, har overlevet. 
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Efterskrift: Ovenstående historie, som jeg ikke har grund til at tvivle på, 

da den er blevet mig fortalt af en hædersmand, randt mig i hu, da jeg så det 

fine billede af Kongeleddet, der såvel som billedet af Ibs høj prydede det 

sidste nummer af JUNGSHOVED. 

 

Per Onsberg, Stavreby 

 

 

***************************’ 

 

Stormflod og oversvømmelser ... 
 

som det, vi så i november i år, har man tidligere oplevet her på egnen. 

Følgende sørgelige syn blev bragt i Illustreret Tidende i 1872. Tegneren var 

forfatteren og maleren Holger Drachmann. 

 

. 
Fra Bønsvig Strand ved Præstø Bugt 

 

Heldigvis gik det ikke så hårdt ud over Jungshoved denne gang.
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Jul og nytår i Brugsen 

 
Ja, så nærmer julen sig. Her i 

Brugsen har vi planlagt julen 

længe. Det er vi nødt til med det 

varepres, der er op til jul. Mange 

af de almindelige varer sælges 

der mere af, og samtidig skal der 

være plads til slik, julekager og, 

ikke mindst, nisser. Det er "bip" 

ikke altid nemt at finde gode 

salgspladser, når der stadig skal 

være plads til at komme rundt i 

butikken på en nogenlunde ge-

linde måde, men vi håber, I kan 

bære over med os, hvis det kan 

virke lidt uoverskueligt i 

perioder. 

  

I år har vores kæde inviteret alle 

medarbejdere i Dagli' Brugsen til 

julefrokost i Frederica søndag 

den 2. december. Det er langt 

væk, så derfor har vi været nødt 

til at holde lukket noget af dagen. 

  

Ungernes sokker skal vi selv-

følgelig have op at hænge igen i 

år. Torsdag den 21. december af-

leveres sokkerne så retur igen. I 

år har julemanden lovet at 

komme forbi og hjælpe med 

afleveringen. Han skulle være her 

fra kl.15.00. Bestyrelsen er her 

selvfølgelig også med lidt jule-

hygge. 

 

Hver dag i december måned har 

vi et godt kalender tilbud. Vi har 

juletræ stående i butikken, hvor 

der vil være skilt med dagens 

tilbud. 

  

Til sidst vores åbningstider i 

forbindelse med julen og nytår: 

 

24. december kl. 08.00-12.00 

25. december kl. 08.00-12.00 

26. december kl. 08.00-12.00 

  

31. december kl. 08.00-12.00 

1. januar kl. 08.00-12.00 

  

Her fra Dagli' Brugsen ønsker vi 

alle en glædelig jul og et godt 

nytår. 
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 Legetøj Legems 

del 

Årstid Giver 

tøj på   

14.bog 

stav 

Tørret 

frugt 

Grine 

- L 

Hun- 

løve 

       

Drenge 

navn 

     Elsket 

↓ 

     1 
 

Ekkoer 

 

         

Spiste 

↓ 

 Sat ild 

til → 

     

     

 

Fisk→ 

↓ 

     

 

 Varm 

drik 

 

 

 Ærligt 

→ 

       

Lade    

 

  Urt – 1 

bogstav 

  5. bog 

stav 
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BØRNENES KRYDS & TVÆRS 
Hvis du kan løse Kryds & Tværs’en på foregående side, har 

du chancen for at vinde et gavekort på 75 kr. fra Dagli’ 
Brugsen. 

 

Når du har løst opgaven, skal du skrive dit navn, din adresse, 
tlf. og alder her, klippe kuponen (med Kryds & Tværs’en på 
bagsiden) ud og lægge den i konkurrencekassen i Dagli’ 
Brugsen senest den 21. december 2006. Du får direkte 
besked, hvis du vinder. 
 

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

 

KONKURRENCE 
På hvilken vej stod fotografen, da hun tog  

billedet på side 33 
 

Skriv dit svar herunder og læg kuponen i konkurrencekassen i 
Dagli’ Brugsen i Jungshoved senest den 21. december 

2006. Så har du chancen for at vinde et gavekort til Dagli’ 
Brugsen på 150 kr. Vinderen får direkte besked. 

 

Fotografen stod på:  .................................................  

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

 ...................................................................................  
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TILLYKKE TIL VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER!!  

Fotokonkurrencen: U. og H. Schou, Hybenvej 12, Bønsvig Strand 

Børnenes Kryds & Tværs: Emil Kristensen, Over Lyngen 8, 

Jungshoved 

Tak for hjælpen til arbejdsdagen 
 i Jungshoved skole d.23.9. til Jørgen og 
Thyge fra musikerne, Lise S. og  Niels 
Henrik fra tegneholdet, Palle, Karen, 
Jørgen C., Bent, Freddy og Jørgen S. fra 
pensionisterne, Ida fra 
afspændingsholdet, Lise fra JIF, Lissi fra 
dagplejen, Hanne og Ingrid fra sy og 
knipleholdet, Jens Anker, Per og Niels 
Holger fra Strandjægerne. Her blev skuret 
og skrubbet, vasket gardiner, pudset 
lamper, lavet hylder, malet og meget mere.  
Tak for en uvurderlig hjælp! 
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JUNGSHOVED KALENDER 
 

Torsdag 21/12 Julemanden besøger Dagli’ Brugsen kl. 15.00 

Onsdag 27/12 Juletræsfest i Jungshoved Forsamlingshus 

Mandag 8/1 PENSIONISTFOR. Bankospil kl. 19.00 

Lørdag 20/1 STRANDJAGTFOR. Blishønejagt kl. 8.00 

Lørdag 27/1 STRANDJAGTFOR. Kragejagt  kl. 6.00 

Mandag 5/2 PENSIONISTFOR. Bankospil kl. 19.00 

Fredag 9/2 STRANDJAGTFOR. Generalforsamling 19.00 

Torsdag 15/2 PENS.FOR. Hyggeeftermiddag kl. 12.30 

Søndag 18/2 SKOLEN, Fastelavnsfest kl. 13.00 

Lørdag 24/2 Pilketur – mødetid, se opslag Dagli’ Brugsen  

Onsdag 28/2 SKOLEN, Kulturarrangement kl. 19.00 

Lørdag 3/3 JIF’s indsamling af aviser og flasker 

Mandag 5/3 PENSIONISTFOR. Bankospil kl. 19.00 

Fredag 9/3 AMATØRFISKERFOR. Generalforsamling 

 

GUDSTJENESTER 

Søndag     17/12 Allerslev 09.00 

Søndag   24/12 Allerslev 14.30, Jungshoved 16.00 

Mandag 25/12 Jungshoved 09.00 

Tirsdag 26/12 Allerslev 10.30 

Mandag 1/1 Jungshoved 16.00 

Søndag 7/1 Allerslev 10.30 

Søndag 14/1 Jungshoved 10.30 

Søndag 21/1 Allerslev 9.00 

Søndag   28/1 Allerslev 10.30 

Torsdag 1/2 Allerslev 19.00 (Kyndelmisse) 

Søndag 4/2 Jungshoved 10.30  

Søndag 11/2 Allerslev 09.00 

Søndag 18/2 Allerslev 10.30 

Søndag 25/2 Jungshoved 10.30  


