
  

  

Nr. 4 Vinter 2007 Årgang 3 

Jungshoved 



  

2 

Synspunkter i bladet står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendig-

vis af redaktionen. Redaktionen forbeholder sig ret til at bearbejde og forkorte 

læserindlæg. 

Læserindlæg skal afleveres inden deadline og kan være skrevet i hånden, på skri-

vemaskine eller på pc. Indlæg skrevet på pc behøver ikke have et særligt format. 

Billeder til indlæg skal være forsynet med tilladelse fra ophavsrettens indehaver. 

Løst og fast ............................................... 4 

Med Holger på farten (3) ........................ 6 

Nyt fra Jungshoved Skole ..................... 10 

Jungshoved Idrætsforening .................. 11 

Forsamlingshuset .................................. 14 

Lokalråd ................................................ 16 

Pensionistforeningen ............................. 22 

Nyt om gammelt .................................... 23 

Estland-projekt ..................................... 24 

Kirkenyt. Gudstjenester ....................... 27 

Kirkenyt. Praktiske oplysninger .......... 29 

Det hellige .............................................. 30 

Forårets arrangementer ....................... 32 

Fugle på Jungshoved ............................. 33 

Nissen i Bønsvig ..................................... 36 

Stafetten (4). Lisbeth Capion ............... 37 

Vinaften .................................................. 42 

Balle Lars og Jungshoved ..................... 43 

McDonald’s, Trucks ............................. 44 

Jungshoved Mølle.................................. 47 

En arbejdsplads på Jungshoved () ....... 51 

Konkurrencer ........................................ 53 

Madklub ................................................. 55 

Jungshoved kalender ............................ 56 

INDHOLD REDAKTION 

Bladet udkommer i ca. 1.000 eksemplarer og omdeles medio marts, juni, septem-

ber og december. 

Bladet udgives af Jungshoved Menighedsråd, Jungshoved Idrætsforening, Jungs-

hoved Lokalråd og Styregruppen for Jungshoved Skole. 

Tryk: Nordfalster Bogtrykkeri 

Knud Jacobsen, 

ansvarshavende 

Tlf.: 55 99 92 56 

E-mail: 

knudjacobsen@privat.dk 

Hanne Rasmussen 

Tlf.: 55 99 80 26 

hakir@c.dk 

Merete Siegumfeldt 

Tlf.: 55 99 88 11 

E-mail: 

siegumfeldt@mail.tele.dk 

Majbritt Nielsen 

Tlf.: 55 99 13 42  

E-mail: 

nielsen4720@hotmail.com  

Frede Jørgensen 

Tlf. 55 94 51 51 

frede@joergensen.tdcadsl.dk 

Deadline for næste nummer: 

1.  februar 2008 

Forside: Frede Jørgensen 

Tegninger: Lise Jacobsen 

mailto:knudjacobsen@privat.dk
mailto:hakir@c.dk
mailto:siegumfeldt@mail.tele.dk
mailto:nielsen4720@hotmail.com


  

3 

Det er altid en glæde, når tidligere bidragydere til bladet vender tilbage 

med nye indlæg. Frederikke Rasmussen fra Stavreby var den første, der 

modtog Stafetten. Frederikke er nu udvekslingsstudent i Virginia i USA, 

og hun har sendt bladet et rejsebrev fra ”over there”. 

Foruden Frederikkes bidrag har vi i dette nummer også flere andre artik-

ler, som viser, at Jungshoved er et fint udgangspunkt, når man drager ud i 

den store verden. Det kan man læse om i Stafetten og i artiklen fra Est-

land. 

Her på redaktionen er det også en stor glæde, når tidligere Jungshovedbor-

gere ringer eller skriver til os. Artiklen af Preben Hansen om Stenstrup 

Mølle er et dejligt eksempel på, hvordan en gammel Jungshoveddreng 

vender tilbage med et spændende indlæg om en tid, der var engang. 

Ofte bliver vi ringet op af folk, som er barnefødt på Jungshoved, og som 

har læst bladet og gerne vil abonnere på det. Det synes vi er rigtigt sjovt, 

også fordi vi tit i samtalens løb får en historie eller to, som vi senere kan 

dele med læserne. 

I dette nummer er der også et udførligt referat af lokalrådets og kommu-

nens dialogmøde på Jungshoved Skole d. 8. 11. Et rigtigt vellykket og vel-

besøgt møde. 

I lighed med sidste år afholdes der igen kulturaftener på Jungshoved Sko-

le. To er allerede afholdt, og en om Galathea ekspeditionen følger i januar. 

Som noget nyt forsøger undertegnede og Kurt (også kaldet Kokken) at 

starte en spiseklub på Jungshoved Skole i januar. 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

På vegne af hele redaktionen, Knud Jacobsen, Stenstrup 

KONTAKTADRESSER: 
Jungshoved Lokalråd Jørgen Hein 55 99 91 35 
Jungshoved Menighedsråd Bente Wermuth 55 99 90 06 
Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen 55 99 92 56 
Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth 55 99 94 02 
Jungshoved Idrætsforening Majbritt Nielsen 55 99 13 42 
Strandjagtforeningen Per Sellebjerg 55 99 04 05  
Pensionistforeningen Karen Carlsson 55 99 82 80 
Amatørfiskeforeningen Gert  Jensen 55 99 80 24  
Dagplejen Lissi Henriksen 55 99 90 91 
Jule-/påskemarked Margrethe Christensen 55 99 90 48 
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 I sidste nummer kunne vi fortælle, at Holger Andersen, Bønsvig i 

april måned havde forudsagt, at vi ville få en kold og fugtig sommer 

i 2007. Der ramte han jo helt plet, den gode Holger. Nu vover Hol-

ger pelsen igen og forudsiger, hvordan han tror, vejret bliver i den 

kommende vinter. Den bliver kold og med megen sne, siger Holger. 

Og hvorfor nu det? 

Jo, august 2007 var en måned med mange sorte skyer, og det varsler 

sne til vinter. Svalerne rejste sydpå d. 18.-20. september. Det var 

flere dage tidligere end normalt, og det varsler en kold vinter. Så 

vognmand Søren Nielsen kan godt skrue sneploven på! 

 Vi er lidt bekymrede på redaktionen. Kan det passe, at ingen af vo-

res læsere har en god ålehistorie, som de vil dele med vores læsere? 

Vi tror det ikke, og gentager opfordringen til læserne om at komme 

frem med gode ålehistorier og opskrifter, så der i et af de kommen-

de numre af bladet Jungshoved kan blive skrevet en artikel om 

”Jungshoveds nationalfisk”. Vi lover ikke at røbe de gode fangst-

pladser. 

 Traditionen tro blev juletræet igen tændt ved Stenstrup gadekær. 

 Jungshoved skole er igen blevet gjort ren i alle kroge af flittige bru-

gere. Tak til alle jer, der kom d. 29.9. Ud over slid og slæb er det 

altid en hyggelig dag med samvær på tværs af de mange foreninger 

og interessegrupper. 



  

5 

 Vordingborg kommune har ydet støtte til skolens kulturaftener i 

kommende vinter. Det er dejligt og betyder, at vi nu kan nedsætte 

entréprisen til 30 kr. inkl. kaffe og hjemmebagt kage. 

 Lokalrådets dialogmøde var meget velbesøgt. Alle var aktive i ar-

bejdet med Jungshoveds fremtid. Se mere andetsteds i bladet. 

 Ved landsindsamlingen til Røde Kors blev der indsamlet 56.226 kr. 

i den tidligere Præstø kommune, heraf kom de 13.333 kr. fra Jungs-

hoved sogn. Præstøområdet indtager hermed en flot førsteplads i 

hele Danmark med et gennemsnit på 7,27 kr. fra hver af kommu-

nens borgere. 

 Som det fremgår af billedet, kræser JIF om deres ”bude”, når der 

skal deles telefonbøger ud. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 
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Holger og jeg havde aftalt, at vi vil-

le forsætte vores tur rundt på Jungs-

hoved engang i efteråret. Holger var 

igen frisk efter en veloverstået 

stæroperation. Solen skinnede klart, 

men køligt, den mandag i oktober, 

da Holger i sin Mercedes årg. 1956 

rullede ind i Stenstrup klokken 

10.00, præcis som aftalt! Det for-

nægter sig ikke, at Holger er tidlige-

re lillebilsvognmand. Dagens tur 

skulle gå over Ambæk og Roneklint 

mod Bønsvig. Efter at vi var svinget 

gennem Kongeleddet på Ambæk 

Mark, gjorde vi holdt på toppen af 

bakken. Fra dette punkt, som med 

sine 18 meter over havet er Jungs-

hoveds højeste punkt, er der en fin 

udsigt. Man kan herfra se alle 

møllerne i Stavreby, Bønsvig og 

Lundegård på én gang. Neden for 

bakken ligger markens huse og 

gårde og putter sig. Gården på 

Ambæk Mark nr. 9, Ambækgården, 

Med Holger på farten nr. 3 

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. 
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kaldes også stadig for sognefoged-

gården. Mens Holger kørte lillebil, 

havde han ofte ture hertil med par, 

der skulle have en borgerlig vielse. 

På udturen var det frøken og hr., og 

på hjemturen var det fru og hr. Sog-

nefogeden hed, mens Holger kørte 

lillebil, Johannes Johansen. Ifølge 

Holger skulle navnet Kongeleddet 

stamme fra dengang kongen havde 

vildtbaner (jagtområder) på egnen. 

Næste stop var lige efter svinget til 

Skovhusevej i Ambæk. I den nu 

gule villa var der købmandsforret-

ning indtil 1939-40. Den sidste 

købmand her hed Johannes Niel-

sen. 

På Roneklintvej nr.16 lå indtil 

engang i 60´erne også en køb-

mandsforretning – i daglig tale 

kaldet Sandkroen. Den var velbe-

søgt! Ofte holdt der omkring og 

efter lukketid en lang række biler 

foran forretningen. En af købmæn-

dene var Emil Lauritzen. Han kørte 

varer ud til kunderne i en fin Ford 

T ladvogn. 

Det lille hus i nr. 24 hedder stadig 

”Ei blot” – det er bygget af en 

mand ved navn Karl Henning, som 

var noget på Det kongelige Teater 

( ”Ei blot til lyst”). 

Den smukke natur omkring Roneklint 

er præget af de vandfyldte tørvegrave 

og de sandede jorder. Hvor man 

tidligere sled for at skaffe brændsel til 

husene, græsser de vilde gæs nu. På 

hjørnet af Batterivej og Ro-

neklintvej ligger Strandgården, her 

fødtes Emil Hansen, der senere blev 

hjælpepræst i Jungshoved Kirke, og 

her boede engang Rasmus Petersen, 

som var en meget populær sogne-

rådsformand for Jungshoved Sogn. 

Tidligere købmandsforretning i Ambæk  

Sandkroen  
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Huset på Roneklintvej nr. 23 blev 

tidligere kaldt for Korsly. Ejeren var 

gesandtskabschauffør på Den kine-

siske Ambassade i København. 

Navnet Korsly kom af hans kirkeli-

ge interesser. 

Skippergården på den modsatte side 

af vejen har sit navn efter en ejer i 

40´erne, som havde været skipper, 

inden han slog sig ned i Roneklint. 

På vej ud til Batterierne fortalte 

Holger, at der engang i 1930´erne 

var blevet fundet en svensk sabel fra 

svenskekrigen på Østergaards jorder. 

Da man fandt den, havde den stået 

med klingen i jorden og skæftet 

opad. Denne oplysning gav den 

næste del af turen et passende hi-

storisk skær, og da vi kørte 

mod Batterierne og så 

over mod Maderne, 

var det næsten, som 

om vi kun-

ne se de 

svenske 

dragoner fra 

Cari t  Et lars 

”Gøngehøvdingen” i 

vildt ridt over isen på vej mod 

Maderne. Et ridt som ifølge bogen 

betød druknedøden for de svenske 

dragoner og deres heste, da de gik 

gennem isen på det lumske ”Dra-

get”. 

Batterierne er opført under krigen 

med englænderne (1807-1814). 

Efter at englænderne i 1807 havde 

taget hele den danske flåde, forsøg-

te man at sikre den indlandske 

skibsfart med ca. 100 skanser 

fordelt langs de danske kyster. I ly 

af skansernes kanoner kunne små-

skibe sejle langs med kysterne og 

hermed undgå den engelske flåde, 

som befandt sig ude på det mere 

åbne hav. Batterierne ved Roneklint 

Strandgården, Roneklint   
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skulle sammen med Skansen ved 

Strandegård nord for Feddet sikre en 

fri indsejling til Præstø. Da vi gjorde 

holdt ude ved stranden, sagde Hol-

ger: ”Her stopper så mit område”, 

hvorefter han tog en lille pakke 

frem, som han pakkede ud. I pak-

ken var et blankt messingskilt med 

påskriften: ”Strandfoged Politikreds 

Nr. 16”. Holger var blevet udnævnt 

til strandfoged for strækningen fra 

Batterierne til Bønsvig Strand i 

1963. Udnævnelsen havde fundet 

sted ved et kirkestævne i våbenhu-

set i Jungshoved Kirke under ledel-

se af pastor Norderø. Holger fun-

gerer stadig som strandfoged. Tit 

har han kørt strækningen langs 

stranden på motorcykel. Strandfo-

gedens løn udgør en tredjedel af, 

hvad det indbragte strandingsgods 

indbringer på en auktion. Holger 

husker at have indbragt løsrevne 

farvandsafmærkninger, en engelsk 

jolle, en russisk røgbombe og for-

skelligt tømmer, som strandings-

gods. En gang i midten af 70érne 

forliste en polsk fragtbåd ved 

Bornholm. Lasten, som bestod af 

tømmer, drev senere i land bl.a. på 

Jungshoveds kyster. Holger bjerge-

de for 22.000 kr. tømmer og fik for-

uden bjergningsløn også en middag 

af det polske rederis forsikringssel-

skab på hotel Præstekilde på Møn. 

På øen Maderne ved indsejlingen til 

Præstø drev Åge Nielsen hønseri i 

30’erne. Gennem årene er øen 

blevet brugt til afgræsning af krea-

turer. Øen ejes af Nysø. På øen er et 

sommerhus, som udlejes til kunder, 

der her kan få opfyldt drømmen om 

at bo på ”en øde ø”. 

Øst for batterierne ligger Kohave-

gården. I 1934 var gården ejet af en 

Kjærulf. Han byggede det første 

sommerhus i området. Sommerhu-

set blev bygget helt ude ved vand-

kanten. Kohavegården blev senere 

overtaget af Åge Nielsen, som skar 

tørv i området og senere lavede 

den store sommerhusudstykning 

ved Roneklint. I havet øst for Ko-

havegården kan man ved lavvande 

se store egekævler stikke op af 

vandet. Det er rester af en gammel 

egeskov, som havet nu dækker. Jeg 

siger tak til Holger for endnu en 

dejlig tur. En fortsat beretning 

følger i næste nummer. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 
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KULTURAFTEN  

Jungshoved skole byder indenfor til en  spændende 
oplevelse i den mørke vinterperiode. 

TIRSDAG D.22.JANUAR: 

Galathea lll Ekspeditionen 
Britt Tang Sørensen, miljøkemiker, fortæller og viser billeder fra togtet,  

som hun var med på i et halvt år for at undersøge udbredelsen  
og transporten af kviksølv i luften globalt.  

Forurening af det meget giftige kviksølv er et alvorligt problem.  

Kl.19.00 

Alle aftener: PRIS kr. 30,00 inkl. kaffe/te og kage. 

Vi er så heldige, at kommunen har bevilget økonomisk 
 tilskud til disse aftener, hvorfor vi har besluttet at nedsætte prisen,  

så flere kan få mulighed for at deltage. 

ALLE ER MEGET VELKOMNE 

Jungshoved Skole 
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Sidste nyt fra svømmeafdelingen… 

Sæsonen er godt i gang, og med 

lidt hiv og sving har vi trænere til 

alle hold. 

Anne Sofie og Henrik var desværre 

nødt til at melde fra, de kunne ikke 

afse tiden til trænerjobbet, og så 

manglede vi en træner til 3 hold, 

men heldigvis er Ane flyttet til by-

en og var frisk på at undervise alle 

3 hold. Ane er uddannet svømme-

lærer og arbejder som skolelærer. 

Midt i det hele måtte Kåre også 

melde midlertidigt fra som træner, 

da han skulle til Indien med sit ar-

bejde – men her sprang Mogens til 

og er afløser, til Kåre kommer til-

bage igen i januar. 

Ud over den almindelige svømning 

har et dusin svømmere deltaget i 

endnu et mikro-stævne. Disse 

stævner er en god oplevelse for 

svømmerne, så nu skal vi prøve 

selv at afholde et stævne på Tokai. 

Det bliver søndag den 27. januar 

2008, hvor vi håber på god opbak-

ning fra vore svømmere og deres 

forældre. 

Hvad angår Tokai’s fremtid er der 

stadig ingen officielle meldinger, 

om hvad der skal ske, så vi kan 

blot krydse fingre og håbe, at vi 

stadig kan leje os ind i svømmehal-

len også efter den 1. marts 2008! 

Connie Dalsgaard 

Idrætsforeningen 
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Idrætsforeningen 

Aviser og flasker 
Det er blevet rigtig godt på pladsen. der ligger ikke alle de ting og skidt 

som før. TAK. Så tomme poser i skraldespand og tomme papkasser ved 

siden af container fra flasker er ok. 

Der er lige en vigtig ting! Skraldespanden må ikke bruges til jeres eget 

problemaffald: engangsdunke, gl. køkkenmaskiner, tøj, øldåser osv. 

Husk: Dette er alt sammen for at støtte vores egen klub JIF, og det skal 

osse siges, at folk er meget venlige til det. Vi får rigtig mange flasker og 

aviser, blade, ugeblade, reklamer, tidsskrifter. Det er flot. Containeren 

bliver helt fyldt på de 3 måneder – det er rigtigt godt. 

Vi takker mange gange for denne støtte, men husk vi er osse kun menne-

sker, som jer, til at holde opsyn og gør det frivillig. 

M.v.h. JIF Max 

Datoer for indsamling i 2008 :  

1. marts, 7. juni, 6. september, 6. december. 

Man kan altid og hele ugen aflevere ved klubhuset JIF. 

JIF – Volleyball 
Vi spiller frem til maj. 

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. 

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 møder, 

Derfor kan det knibe med spillere 

en gang imellem. 

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. Pri-

sen er lille, 250 kr. for hele sæso-

nen. 

M.v.h. JIF 

Max: 55998112 

 20988938 
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Så blev årets traktortræk overstået. 

Det var en vellykket weekend med 

godt vejr og mange besøgende. Vi 

har allerede nu fastsat en dato for 

næste års arrangement, som bliver 

d. 20.-21.9. 2008. JIF vil gerne takke 

alle for den store indsats – sponsorer 

som hjælpere – og håber på et ligeså 

positivt resultat til næste år. Vi har i-

gen i år fået meget god omtale, og 

det er jo smadder dejligt. Vi har valgt 

at sætte et stykke i, som er skrevet 

af Kim Hoffmeyer, deltager og 

speaker ved årets træk: 

Traktorstævne i Jungshoved 

Jeg bliver igen nødt til at rose JIF 

(Jungshoved Idræts Forening), som 

stadig holder sig på førstepladsen, 

når det gælder om at have ro og 

skabe glæde omkring trækkerne, – 

altså os der kommer med traktorer-

ne. Jeg vil passe på, at jeg ikke 

kommer til at lyde som et ekko af 

mig selv fra sidste års succes, men 

hygge – det er der sgu hos jer.  

Skrælle kartofler i en uge... JO-DA. 

Vi lagde i allerhøjeste grad mærke 

til den på alle punkter positive ga-

stronomiske oplevelse, der nu en-

gang nødvendigvis hører med, når 

man er ude en hel weekend. Jeg 

ved, at mange trækkere kender til 

"Dagens Ret": Fransk Hot Dog!! – 

Men hvor dælen finder I den tøs, 

der skræller kartofler i en uge for 

selv at lave kartoffelsalat til 200 

mennesker?? JIF har svaret. Men det 

er jo ikke det eneste, nej, for ALT 

var jo hjemmelavet. Og grøn (klub-

farven) chokoladekage til kaffen, – 

og det var ikke en rør-op kage fra 

Bilka. Hands-up-hands-down-Bølge-

Banen har en perfekt konsistens, 

men skal næste år skrabes ind mod 

midten, så det ikke bliver, som en 

hul ”seng” på midten. Lidt blom-

sterkasser, hvide sidelinier og lidt 

flere reklamer. Så er det helt proff. 

Tak JIF – for et godt stævne. 

Kim Hoffmeyer  
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Bestyrelsen for forsamlingshuset 

har haft et travlt og godt år, bl.a. 

med dilettant, som takket være 

Karsten Nielsen og Maja Vang er 

kommet i gang igen efter en enkelt 

smutter. Det resulterede i to dejlige 

opførelser med et fint publikums-

besøg og et overskud til huset. Rig-

tig dejligt! Allerede nu er de i færd 

med at gennemlæse nye stykker til 

næste forestilling, som vil blive op-

ført den 12. og den 16. april 2008. 

Skulle der blandt bladets læsere 

være nogen, der kunne tænke sig at 

spille dilettant, så kontakt Maja på 

tlf. 55 99 93 06. 

Så har vi jo loppemarkedet, der 

samler og modtager en masse gode 

ting, som vi sælger så dyrt som 

muligt. Og det gik rigtig godt i år – 

med et resultat, der er det næsthø-

jeste nogensinde. Rigtig dejligt! Vi 

er allerede godt i gang med ind-

samlingen til næste års loppemar-

ked, som bliver den 12. juli 2008. 

Så hvis I har loppeting, I gerne vil 

give til os, så ring på 55 99 91 62 

(Mona) eller 55 99 93 06 (Maja) og 

aftal tid for evt. afhentning eller af-

levering. 

Disse ting kan vi ikke selv over-

komme, men vi er så heldige, at en 

masse dejlige mennesker støtter og 

hjælper os, når vi har brug for det. 

Der skal herfra lyde en stor tak til 

alle. 

De penge, vi får ind, går til vedli-

geholdelse og nyanskaffelser. For-

samlingshuset er jo et gammelt 

hus, så der er nok at bruge penge 

til. Vi har i år måttet købe en opva-

skemaskine, en udgift på næsten 

30.000 kr. Nu kunne vi godt bruge 

nogle nye ovne, 2 nye døre, 3 nye 

vinduer, og sådan er det hele tiden. 

Den 30. oktober afholdt vi general-

forsamling. Der var 2 bestyrelses-

medlemmer på valg. Kaj Jensen 

ønskede ikke genvalg og blev af-

løst af Jørgen Wiemann – velkom-

men til Jørgen! Ved samme lejlig-

hed blev der optaget 3 nye med-

lemmer. Velkommen også til dem! 

Det ville være dejligt med endnu 

flere medlemmer, det koster kun 

100 kr. om året at støtte det gamle 

hus. Så kære venner, grib telefonen 

og meld jer ind på tlf. 55 99 93 06 

(Tonny Vang). 

Det var et lille indblik i, hvad vi 

går og laver i forsamlingshuset. Så 

kære borgere – ring til huset, næste 

gang I skal holde stor fest, og vær 

med til at bevare det gamle forsam-

lingshus. 

Jungshoved Forsamlingshus 
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JULETRÆSFEST 

Igen i år, som tradition tro, afholdes der Juletræsfest for børn i Jungshoved 

Sogn. Det foregår 

TORSDAG D. 27 DECEMBER 2007 

KL. 19.00-22.00 

I FORSAMLINGSHUSET 

Vi danser om det store juletræ og julemanden kigger forbi med godteposer 

til børnene. Der vil være levende musik, sjov, leg og amerikansk lotteri 

med flotte præmier. Øl, vand, kaffe mm. kan købes. 

Priser: børn: 20 kr. voksne:15 kr. 

Juletræskomiteen vil gå rundt fra hus til hus en af de første weekender i 

december måned. Her vil der være mulighed for at tilmelde sig til festen 

eller give et bidrag – festen er drevet frivilligt og har intet overskud, så alt 

bidrag hjælper til at holde omkostningerne nede. 

Man kan også ringe og tilmelde sig, men senest torsdag d. 20. december . 

Juletræskomiteen søger mennesker, som kan give nogle oplysninger om 

juletræsfest igennem årerne – f.eks. hvornår startede det? Hvem var med? 

Hvor startede det henne? o.s.v. 

Vi glæder os til at se jer d. 27/12. 

Venlig hilsen 

Juletræskomiteen. 

Keith          55999125 

Christina    55998802 

Lilla           55998242  

Morten       50900225 

Anita          20374006     

Henrik        25443306 
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Mødenotat fra dialogmøde i Jungs-

hoved, den 8.11. 2007. 

Inden mødet invitation og annon-

cering i lokalaviser. 

Deltagere: 

40 engagerede borgere deltog i mø-

det med dialogudvalget: 

Bent Maigaard 

Mette Høgh Christiansen  

Birthe Helth  

Erling B. Nielsen (afbud) 

Elly Nielsen (afbud) 

Lokalrådet for Jungshoved 

Anja Valhøj og Dorit Mahler Jen-

sen fra administrationen. 

Indledning og præsentation af plan-

strategi 

Mette Høgh Christiansen indledte 

mødet med at fortælle om idé og 

intention med dialogmøderne. Præ-

sentation af dialogudvalgets med-

lemmer og administrative medar-

bejdere. Mette Høgh Christiansen 

fortalte kort om at planstrategien 

rummer to strategier:  

Kommunalbestyrelsen i Vording-

borg Kommune vedtog den 20. 

september 2007 planstrategien 

PLAN 21, som I har fået uddelt her 

på mødet. (Strategien var uddelt til 

folk på bordene). 

Planstrategien dækker over to stra-

tegier: 

 Kommunalbestyrelsens langsig-

tede strategi for planlægningen 

og udviklingen af kommunen. 

 Kommunalbestyrelsens strategi 

for den lokale indsats for en bæ-

redygtig udvikling i det 21. år-

hundrede. 

Strategien sætter fokus på de tema-

er, som kommunalbestyrelsen me-

ner, har stor betydning for udviklin-

gen i kommunen i de kommende år.  

Det er også de temaer, der har be-

tydning for kommuneplanen. 

Herefter fortalte Bent Maigaard vi-

dere om tilblivelsen af planstrategi-

en og præsenterede denne. 

Planstrategien har været længe un-

dervejs  

Politikerne tog fat på arbejdet med 

planstrategien allerede i januar i år, 

hvor kommunalbestyrelsen på et 

visionsseminar satte de første ord 

på en fælles vision for Vording-

borg Kommune, som kommunal-

bestyrelsen vedtog i marts 2007. I 

april inviterede vi til debat om visi-

onen og kommunens udvikling in-

den for en lang række temaer på et 

stort og velbesøgt inspirationsmøde 

i Langebækhallen. 

Efterfølgende har vi i de forskelli-

ge politiske udvalg arbejdet videre 

med formuleringen af politikker 

for alle de temaer, der dækker 

kommunens aktiviteter. I denne 

planstrategi kan vi nu præsentere 

kommunalbestyrelsens samlede vi-

sion og mål for kommunens udvik-

ling i de kommende år som grund-

lag for arbejdet med en ny samlet 

Lokalrådet 
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kommuneplan for Vordingborg 

Kommune. 

Det har været en spændende proces 

for kommunalbestyrelsen, og vi har 

særligt været meget glade for den 

interesse fra borgere og foreninger, 

der er vist i den indledende debat 

om kommunens udvikling. 

Ny kommuneplan for Vordingborg 

Kommune som en helhed 

Strategien skal nu omsættes til en 

kommuneplan, der skaber helhed 

og sammenhæng i kommunen.  

Vi håber, at rigtig mange vil delta-

ge i debatten om, hvordan vi skal 

virkeliggøre målene i den efterføl-

gende kommuneplan. Kommunal-

bestyrelsen er meget optaget af, at 

borgere og foreninger har mulig-

hed for at få indflydelse på deres 

lokalområdes udvikling og dermed 

også deres hverdag. Vi vil arbejde 

ihærdigt på at sikre folkelig inte-

resse for og ejerskab til den ny 

kommuneplan. 

Derfor har vi også tilrettelagt de-

batperioden for planstrategien, der 

nu er i høring, og det indledende 

arbejde med kommuneplanen ved 

17 dialogmøder i 17 lokalområder, 

hvor dette møde er det første. 

Fakta om Planstrategien 

Samtidig med dette forslag til plan-

strategi er der udarbejdet en rede-

gørelse for den hidtidige planlæg-

ning og en vurdering af udviklin-

gen. Redegørelsen danner bag-

grund for strategioplægget og en 

beslutning om at udarbejde en helt 

ny kommuneplan for Vordingborg. 

Altså en fuld revision af de fire 

kommuneplaner, der tilsammen 

dækker Vordingborg Kommune og 

indarbejdelse af regionplan 2005 til 

en samlet kommuneplan. 

Redegørelsen kan ses på kommunens 

hjemmeside www.vordingborg.dk. 

Planstrategien er nu i offentlig hø-

ring i perioden 24. oktober - 19. de-

cember 2007. Inden for denne peri-

ode kan I komme med bemærknin-

ger, idéer og forslag til strategien.  

Planstrategien er samtidig forarbej-

det til den kommende kommune-

plan. Arbejdet med kommunepla-

nen indledes på de 17 dialogmøder 

ved debat med borgerne om deres 

lokalområdes særkender og udvik-

lingsmuligheder. 

Kortlægning og workshop 

Dorit Mahler Jensen gennemgik 

den kortlægning der vil ske efter-

følgende, og som dagens workshop 

skal give input til. Kortlægningen 

vil danne baggrund for en ny work-

shop med lokalområdet til foråret, 

hvor der skal arbejdes med egentli-

ge forslag til planer for området. 

Denne proces tages der også hul på 

senere på mødet i dag, hvor vi stil-

ler spørgsmålet om, hvor der kan 

arbejdes med forbedringer.  

Anja Valhøj introducerede work-

shoppen, som herefter igangsattes 

efter følgende model: 
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Workshop  
a. Hvad er unikt i vores område. 

b. Hvad vil vi gerne være med til 

at forbedre. 

Målet er at få skabt konsensus om 

10 ting, der er særlig betydnings-

fulde i det pågældende lokalområ-

de, samt de 10 vigtigste forbed-

ringsområder.  

Metode 

Efter en kort summen ved bordene 

skriver alle en farvet seddel med 

det emne, man sættet mest pris på 

ved at bo i området. Sedlerne grup-

peres efter emner, og der vælges 

fælles overskrift, herefter får man 

mulighed for at prioritere ved 

hjælp af 3 streger, der kan fordeles 

på de emner, man finder vigtigst. 

Øvelsen gentages med forslag til 

forbedringsområder, man gerne vil 

være med til at arbejde for. Resul-

tatet af workshoppen fremgår af 

nedenstående foto. 

Der blev arbejdet engageret med 

workshoppen, hvor resultatet er 

gengivet herunder: 

De ti højest prioriterede unikke 

ting: 

1. Lokalbutik Brugsen 

2. Natur og natur/miljø 

3. Skolen 

4. Aktiviteter – skolen – Jungsho-

vedbladet 

5. Rent miljø 

6. Ro og stilhed 

7. Mørke 

8. Skov og strand 

9. De små havne 

10. Forsamlingshus 

De elleve højest prioriterede for-

slag til forbedringer: 

1. Bevarelse og vedligeholdelse 

af skolen 

2. Varetagelse af Natura-2000 

3. Støtte til forsamlingshus 

4. Mere offentlig transport 

5. Økologisk Jungshoved 

6. Flere naturstier/kondistier 

7. Bevarelse af idrætsforeningen 

8. Fartbegrænsninger 

9. Sikre Jungshoved skoles frem-

tid 

10. Arbejdspladser 

11. Ikke industri 

Birthe Helth samlede op på de 

ovenfor gengivne workshop-resul-

tater, og Mette Høgh afrundede mø-

det og takkede for motiveret delta-

gelse i workshoppen, selvom nogle 

havde haft anden forventning til 

mødet. Jørgen Hein takkede også 

for den gode deltagelse. 

Yderligere forhold som kom frem 

i workshops, men ikke blev blandt 

de ti højest prioriterede: 

”Gadebelysning?” – ”Nej, tak…” 
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Unikt: Forbedringer: 

Landsby- og kulturmiljø: 

 Varieret arkitektur 

 Landsbymiljø 

 Jungshoveds historie 

 Stavreby Havn 

 Et bosted 

 Gadekær 

 Bønsvig Havn 

 Kirken 

 Rejsestalden 

 Landsbymiljø med liv i 

 De mange landsbyer 

 Slotsruinen 

 Svend Gønges Hule 

 Unik historie: Slotsbanken, 

Batterierne, langdysser 

 Mange små lokalmiljøer 

 Seværdigheder 

Service: 

 De små vandværker 

 Lokale kunstnere 

 Lokal vejmand 

 Sommerhusene 

 Lokalt kunsthåndværk 

 Lokalforretning 

 Mange fritidstilbud 

 Bussen 

Lokal-liv: 

 Kulturdage hvor alle er med 

 Foreningsliv 

 Lokalrådet 

 Miljøgruppen 

 Hjælpsomhed 

Service: 

 Telebussen – bedre dækning 

 Tele-infra-struktur 

 Forbedrede kloakforhold 

 Bønsvig Strand (Havn) opren-

ses og forskønnes 

Trafik: 

 Begrænsning af tung trafik 

 Forbedret trafikskiltning f.eks. 

byskilte 

 Søparkvej overtages af kom-

munen. 

 Fokus på fart for menneskeliv 

 Ej bom på Søparksvej 

 Lav hastighed i byerne (30-40 

km) 

Lokal-liv: 

 Småbørn i skolen f.eks. lege-

stue, idræt, mødregruppe 

 Aktiviteter, hvor børnefamilier 

kan mødes (legedage, vok-

sentrim, mens ungerne leger, 

klippe/klistre, tur i skoven) 

 Aktiviteter for børn og unge 

 Økonomisk støtte til Jungsho-

vedbladet, hjemmeside m.m. 

 Bedsteforældreordning – hvor 

man kan låne bedsteforældre 

og børnebørn 

 Idræt/motion 

 Natur og miljø: 

 Stavreby Havn bevares 

 Forhold mellem industri og 

natur 
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Unikt: Forbedringer: 

 Samarbejde på tværs af alder, 

foreninger og interesser i bl.a. 

skolen 

 Fællesskab 

 Socialt samvær - netværk 

Natur & miljø: 

 Fugleliv 

 Naturen/friheden 

 Særlig vegetation 

 Natura-2000 

 Svineproduktion – biogas 

 En mangfoldig natur 

 Det levende land 

 Nær ved vandet 

 Genetablering af Lodsstien 

 Vandmiljø forbedres (mindre 

udledning fra landbruget) 

 Endnu renere miljø 

 Naturen bevares – Jungsho-

ved er en perle – endnu 

 Ej forurening 

 Oprensning af gadekæret i 

Bønsvig 

Bolig og erhverv: 

 Lokalplaner for alle landsby-

er 

 Ungdomsboliger 

 Flere boliger 
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Lokal hjemmeside for Jungs-

hoved 
www.jungshoved.net åbner den 1. 

december 2007. 

”Lokalrådet har taget initiativet til 

denne lokale hjemmeside. Det er 

vores håb, at vi med den lokale 

hjemmeside kan skabe dialog, og 

en mere direkte vej til at vores lo-

kalområde bliver en stærk egn, 

som selv er med til at styre den vej 

udviklingen skal gå.” (citat fra 

hjemmesiden) 

Vi er to repræsentanter fra lokalrå-

det, Ann Helen og Kristian, som 

har påtaget os opgaven at være ad-

ministratorer, og dermed hovedre-

daktører og koordinatorer i forbin-

delse med udviklingen af denne 

enestående hjemmeside. 

Enestående, fordi dette er et forsøg 

på at skabe en brugerskabt lokal 

hjemmeside. Den er tænkt som et 

fællesprojekt, hvor der er flere re-

daktører, der står for hver sin del af 

hjemmesiden. 

Du vil som repræsentant for en for-

ening eller en lokal gruppe, som 

virksomhed, kulturskaber eller som 

aktiv lokalbeboer få mulighed for 

at bidrage til hjemmesidens udvik-

ling. 

Af samme grund har vi i forbindel-

se med udviklingen af hjemmesi-

den indgået en samarbejdsaftale 

med Vordingborg Kommune, hvor 

vi i forbindelsen med oprettelsen 

og udviklingen vil skabe en ”erfa-

ringsbank” for processen, og på 

den måde bidrage til at andre lokal-

områder kan udvikle lignende dia-

logformer. 

For tiden arbejder vi hektisk på at 

prøvekøre hjemmesiden og få rettet 

de vigtigste funktioner, sådan at vi 

den 1. december kan invitere jer al-

le til at se på Jungshoved på en ny 

måde. 

Vi vælger at åbne hjemmesiden i 

den form, den har, til 1. december, 

fordi den alligevel aldrig bliver en-

delig færdig. Det er nemlig menin-

gen, at den skal leve og vokse, 

skabt af os, som bor og lever på 

Jungshoved. Derudover skal den 

være et sted på Internettet, hvor 

man kan finde viden om Jungsho-

ved og kontakter til mennesker og 

foreninger, som holder til her. Som 

gammel beboer, der vil vide nyt 

om halvøen, som nytilflytter eller 

som turist og gæst, der har brug for 

inspiration og fakta om halvøen. 

Vi forestiller os, at man kan blive 

redaktør for sin egen del af hjem-

mesiden og på den måde præsente-

re sin forening og sine aktiviteter 

for offentligheden. Kulturpersoner 

fra øen med særlig indsigt vil bi-

drage med indlæg om øens historie 

og kultur. Vi forestiller os, at man 

som virksomhed eller kulturprodu-

cent, med hjælp fra vores erhvervs 

Lokalrådet 
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Løvfaldstur 
Vores løvfaldstur gik i år til Orø. 

Torsdag d. 18/10 kl. 8.30 kørte 46 

glade mennesker fra Jungshoved 

på løvfaldstur ad de små vej gen-

nem Vestsjælland til Hammer Bak-

ker. 

Her tog vi med slæbebåden til Orø. 

Vi startede med at spise på Orø 

Kro, hvor vi fik en rigtig dejlig 

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

og kulturredaktør Nina, også fra lo-

kalrådet, gennem hjemmesiden kan 

præsentere sin virksomhed og sine 

idéer. På turistsiden vil man kunne 

finde kontakter til seværdigheder 

og service.  På linksiden vil vi præ-

sentere links til relevante og lokale 

hjemmesider. Og ikke mindst de-

batsiden, som vil være en mulighed 

for at diskutere vigtige lokalt rele-

vante forhold. 

Tanken er at skabe et vindue med 

mange facetter, som kan give et bil-

lede af den spraglede mangfoldig-

hed, som findes her på Jungshoved. 

Som koordinatorer vil vi i løbet af 

vinteren afholde en række semina-

rer, hvor vi inviterer jer, der, som 

speciale-redaktører, gerne vil bidra-

ge til hjemmesiden, så I trygt og ro-

ligt kan blive guidede ind i hjemme-

sidens muligheder. Hjemmesiden 

er skabt ud fra et koncept med fær-

dige skabeloner, så det skal være 

brugervenligt. Det eneste, der kræ-

ves for at være redaktør, er, at man 

har en computer og opkobling til 

Internettet. 

Vi kan kontaktes på e-mail, eller på 

hjemmesiden. 

Ann Helen: 

annhelen_stangbye@hotmail.com 

Kristian: 

coheaven@gmail.com 

Mange hilsner fra Ann Helen og 

Kristian fra lokalrådets bestyrelse 
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middag (gammeldags flæskesteg 

med masser af sprød svær og hjem-

melavet is). Herfra kørte vi til Orø 

Mindemuseum. Her var så mange 

ting at se, så vi havde alt for lidt 

tid. (Jeg ved, at der er nogle delta-

gere, der har været deroppe igen) 

Vi kørte nu en tur rundt på øen og 

tilbage til træk færgen og tilbage til 

Hammer Bagger. Nu gik turen vi-

dere til Chr. VI Overdrevskro. Her 

fik vi eftermiddagskaffe med hjem-

melavet lagkage. Nu gik turen så 

mod Jungshoved igen. 

Hanne Rasmussen 

Vi har igen i år eftermiddags hygge 

om tirsdagen fra kl. 13.30-16.00, 

hvor der kan spilles kort, laves 

håndarbejde m.m. men vi kunne 

godt tænke os der kom lidt flere. 

Venlig hilsen bestyrelsen 

Nyt om gammelt angående Jungshoved: 

JUNGSHOVED har modtaget en egnshistorie fra Torben Dienesen: 

Det efterfølgende er på foranledning af min far, Ove Dinesen, bragt til 

veje af genealog Thorvald Hatt. Den beretter om engelsk indkvartering i 

Stavreby. Som supplement hertil kan jeg fortælle, at museumsinspektør 

Karsten Skjold Petersen under et foredrag i Fensmark den 6. november 

om 200-året for Københavns bombardement og flådens ran fortalte, at to 

engelske linjeskibe spærrede i Storebælt, således at ingen trafik kunne 

gennemføres. 30.000 mand under engelsk flag var i Danmark. Heraf var 

altså nogle i Stavreby. 

Det sker, at der i egnene omkring 

Jungshoved bliver talt lidt nedla-

dende om denne dejlige halvø. Her 

kommer derimod en solstrålehisto-

rie. Den foregår i 1807, ja for netop 

200 år siden. Lidt endnu ældre hi-

storie kommer også med, da det jo 

er vanskeligt at tale om historie og 

Jungshoved uden at komme ind på 

Gøngehøvdingen.  

Citat fra bog af P. D. Faber (der 

bl.a. var præst i Jungshoved Kirke 

1795-1810, red.), der i fortællingen 

om Svend Poulsen (Gønge) beret-

ter, at bønderne fra Gisselfeld Klo-

ster Gods vægrede sig ved at gøre 

vagttjeneste, og i det hele taget var 

for feje til at gøre modstand mod 

svenskerne. I fodnoten skriver han: 

”Langt anderledes bare bønderne i 

Jungshoved Sogn sig ad i træng-

selsåret 1807. De sendte og bragte 

proviant til landeværnet ved Ros-

kilde, 40 mand øvede sig frivilli-

gen i våben og krigstjeneste. De 

besørgede farlige transporter til søs 



  

24 

og lands og holdt brevveksling 

med øerne åbne, endog medens 

fjenden lå indqvarteret i Stavrebye, 

og de færdedes nat og dag samt 

udestode farer og møjsommelighe-

der, så snart de blot anmodedes 

derom med hensyn til at skade 

fjenden. De lode sig bruge til at 

indhente kundskaber om fjendens 

forfatning og stilling og bragte sik-

re efterretninger tilbage. Stemnin-

gen hos almuen var i almindelig-

hed god. Hans Majestæt Kongen 

har allernådigst ved en egenhændig 

skrivelse tilkjendegivet beboerne af 

Jungshoved Sogn sin allernådigste 

tilfredshed med deres viiste tænke-

måde og dåd. Denne skrivelse har 

jeg ladet indføre i Vordingborg 

Distrikts Retsprotokol, så det efter-

kommerne kunne underrettes om, 

hvo deres fædre vare, der havde 

mands mod i brystet, da det gjeld-

te, og opmuntre til troskab mod 

Konge, til Dåd for Fædreland og 

Arne.” 

Der er ikke noget, der hedder Rets-

protokol, derfor er der på Landsar-

kivet gennemgået Vordingborgs 

Rytterdistrikts Justits- og Dompro-

tokol 1807-08 og Nordre Birks Ju-

stitsprotokol 1809-20, men uden at 

finde Kongens brev. Forgæves er 

Skifteprotokollen gennemgået, det 

er jo også en slags ”retsprotokol”. 

I Rigsarkivet er der ved arkivars 

hjælp søgt en kopi af det originale 

brev fra kongen, men uden held. 

Torben Dinesen 

Smidstrup 

Estlands-projekt på vejen igen… 
Endnu engang er det lykkedes os at skaffe sponsor til vores Estlands-projekt. 

Brugt tøj og legetøj er indsamlet blandt vores venner og bekendte, varebilen er 

pakket til bristepunktet, klar til at køre mod Estland. Denne hjælp når frem til 

fattige familier takket være vores sponsor, gårdejere Birgitte og Peter Andersen, 

Jungshoved. 

Af Anette K. Rasmussen, Stavreby og Jannie Cederlund, Mern  

Datoen er d. 25 september, aftenen 

før vores ottende transport af brugt 

tøj/legetøj med mere, til trængte 

familier i Baltikum, tager sin be-

gyndelse. En dame ringer fra Røn-

nede-egnen og spørger om vi er 

kørt, da hun meget gerne ville have 

noget med igen. Bilen var allerede 

pakket til bristepunktet, men vi 

sagde til hende at hun måtte kom-

me med det, da vi nok ville køre 

igen til foråret. Hun kom med det 

dejligste vintertøj, så et par sække 

måtte ud af bilen igen og blev er-

stattet af dette for årstiden mest 

nyttige tøj. 
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Vi forlod Stavreby kl.7:00 onsdag 

morgen, kørte de ca. 800 km til 

Stockholm, sejlede i 15 timer til 

Tallinn, som er hovedstaden i Est-

land og skulle nogle danskere være 

i tvivl, er Tallinn en sammentræk-

ning af Taani Linn som på estisk 

betyder Dansker Byen. 

Vi var, som vi altid er, når vi dra-

ger af sted på vores lille mission, 

meget spændte på hvad/hvilke for-

hold vi havde i vente. Selvom vi 

har set og oplevet det en del gange 

efterhånden, bliver vi alligevel 

hver gang lige overraskede over, at 

forholdende set med danske over-

flodsøjne er så elendige og sørgeli-

ge. 

På overfarten kom vi i kontakt med 

et estisk-svensk ægtepar, som spurg-

te meget interesseret til vores lille 

projekt. De havde kontakt til en 

kvindelig læge, som samlede ind til 

meget trængte familier på et pleje-

hjem nede sydpå, så hvem ved? 

Måske skal vores forhåbentlig ni-

ende transport gå derned, hvis vi er 

så heldige endnu engang at kunne 

skaffe en eller flere sponsorer. 

Vi kører mod den lille by Keila, ca. 

30 km. vest for Tallinn. Vi havde 

sat Ivika stævne på en benzin stati-

on uden for byen. Ivika er en estisk 

dame i begyndelsen af 30’erne, der 

ligesom vi, ønsker at gøre et stykke 

frivilligt arbejde for fattige familier 

i Estland. Kontakten til Ivika er 

skabt gennem Filip Rasmussen, 

Stavreby og Rotary International i 

Tallinn. 

Anette K. Rasmussen og Jannie Cederlund klar til afgang 
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Vi hilser på Ivika, som fortæller, at 

hun er gift, mor til 2 estiske adop-

tivbørn, og indtil for nylig var læ-

rer på den lokale skole i den lille 

landsby ”Klooga”. Som lærer på 

skolen oplevede hun, hvilke ringe 

forhold byens familier levede un-

der. Hun fortæller bl.a., at nogle af 

eleverne – om vinteren i 10 til 20 gra-

ders frost – kom i sutskolignende 

fodtøj. De havde ikke andet fodtøj. 

Frokosten fik børnene gratis på 

skolen, men hun oplevede ofte, at 

eleverne kun spiste halvdelen, for 

derefter at bringe resten med hjem 

til deres mindre søskende. Vi får at 

vide, at familierne især mangler 

tøj, børnetøj, sko, støvler, tæpper 

og dyner, ja, selv blyanter mangler 

de. 

Efter vores lille snak kører vi bag-

efter Ivika til et social center i byen 

”Karjaküla”, hvor vi skal aflevere 

vores ca. 60 tøjsække og legetøj. 

Under centeret er der et kælder-

rum, hvor sækkene skal opbevares 

indtil efterfølgende mandag, hvor 

de vil blive kørt ud til skolen i 

”Klooga”. Byens familier kommer 

så selv mandag eftermiddag, når 

skolen er lukket, for at hente det tøj 

og legetøj som de ved Ivicas hjælp 

vil få tildelt. 

Efter bilen er tømt og vores missi-

on ligesom er slut, kører vi en tur 

igennem ”Klooga”, for selv at se 

og opleve landsbyen. Husene lig-

ger i et grønt skovområde, og det 

er den skønneste efterårsdag, men 

på trods af dette virker byen trist 

og forladt. Her er intet liv udenfor. 

De huse – nogle kan kun kaldes for 

skure – vi ser, trænger i den grad til 

renovering. 

Vi tager afsked med Ivika og kører 

tilbage mod Tallinn. Vi kører der-

fra med en god fornemmelse, og 

med en viden om, at en hel landsby 

får glæde af den hjælp vi, samt vo-

res venner og bekendte, med hjælp 

af vores sponsor Birgitte og Peter 

Andersen, Jungshoved, har bragt til 

dem.  

En stor tak skal lyde til 

jer alle  
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 Allerslev Jungshoved 

3. s. i Advent 16. dec. 10.30 9.00 

4. s. i Advent 23. dec. Ingen 10.30 

Juleaften 24. dec. 16.00 14.30 

Juledag 25. dec. 11.30 (højmesse) 10.00 (kort tjeneste) 

2. juledag 26. dec. Ingen 10.00 

Julesøndag 30. dec. 10.00 Ingen 

Nytårsdag 1. jan. 10.00 (kort tjeneste) 11.30 (højmesse) 

Fastelavn 3. feb. 9.00 10.30 

Helligtrekongersdag 6. jan. 10.30 Ingen 

1. s. efter Helligtrekonger 13. jan. 9.00 10.30 

2. s. efter Helligtrekonger 20. jan. 10.30 9.00 

3. s. efter Helligtrekonger 27. jan. 9.00 10.30 

1. s. i fasten 10. feb. Ingen 9.00 Marianne Gaarden 

2. s. i fasten 17. feb. 10.30 Ingen 

3. s. i fasten 24. feb. 9.00 10.30 

Midfaste 2. mar. Ingen 9.00 Jesper Blomgren 

Mariæ Bebudelse 9. mar. 9.00 10.30 

Aftengudstjeneste 11. mar. 19.00 Optakt t. påske Ingen 

Palmesøndag 16. mar. Ingen 10.30 

Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
December 2007-marts 2008 

Kirkebil 
I begge kirker har vi det sådan, at der altid er mulighed for at få en kop 

kaffe (eller te) og en snak efter højmessen. 

Kirkebilen kører til alle højmesser, dvs. gudstjenester kl. 10.30. Er der kun 

én gudstjeneste i pastoratet (Allerslev og Jungshoved sogne), kører kirke-

bilen til denne uanset tidspunkt. Det koster 5 kr. at benytte kirkebilen, der 

kører fra begge sogne og fra Præstø. Man skal tilmelde sig dagen før in-

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

Med venlig hilsen, Jungshoved Menighedsråd 

Bente Wermuth, tlf. 55 99 90 06  
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Kirkenyt 

 Menighedsrådet 

… gør opmærksom på, at møderne i 

rådet er åbne, og at alle er velkomne 

til at overvære dem. Kommende me-

nighedsrådsmøder er planlagt til: 

tirsdag den 15. januar 

tirsdag den 4. marts 

tirsdag den 22. april 2008 

Alle møder starter kl. 19.30 og foregår 

i Rejsestalden ved Jungshoved Kirke. 

Der er valg til menighedsråd i no-

vember 2008. Hvis du er interesseret, 

ville det måske være en god ide at 

komme og høre mere om, hvad det er 

for nogle ting, menighedsrådet arbej-

der med. 

ADRESSER OG TELEFONNUMRE: 

BEGGE SOGNE 

Torben Møllenbach 

Allerslev Præstegård 

55 99 60 17 

Træffetid: tirsdag - fredag 10.30-11.30 

Lørdag efter aftale 

Organist Elena Stilling 

55 34 66 08  

Kirkesanger Bodil Bennetzen 

55 99 63 75 

Kasserer 

Revisor Tommy Nielsen 

Strandgårdsvej 23, Præstø 

55 99 12 09 

ALLERSLEV 

Graver Bent Sørensen 

55 99 61 68 

Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 

Tove Grundtvig 

55 99 60 92 

Kirkeværge 

Helle Johansen 

55 99 62 90 

JUNGSHOVED 

Graver Poul Hansen 

55 99 90 99 

Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 

Bente Wermuth 

55 99 90 06 

Kirkeværge Aase Petersen 

55 99 37 39 

Samtlige ansatte i begge kirker holder deres 

ugentlige fridag om mandagen. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

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

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

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

drene ønsker fælles forældremyndighed uden at være gift – en omsorgs- 

og ansvarserklæring. 

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

dåb eller ved navngivelse. I begge tilfælde henvender man sig til sogne-

præsten. Præsten skal bruge begge forældres dåbs eller navneattester samt 

vielsesattest, hvis den foreligger. Ved dåb skal man desuden have navn og 

adresse på mindst tre faddere. En gudmor eller gudfar er også fadder. Man 

skal være døbt for at være fadder og skal være over konfirmationsalderen 

(men behøver ikke at være konfirmeret). 

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

papirer og aftales tid for samtale. 

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

i forbindelse med meddelelsen aftaler det videre forløb med de efterladte. 

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

Man kan løse sognebånd til et andet sted, hvor man føler sig mere hjem-

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

nebåndsløsning. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til den 

sognepræst, man gerne vil løse sognebånd til. 

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

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

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

lysninger kan fås ved henvendelse til graveren. 

Kirkenyt 
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For nogle år siden var min kone og 

jeg på ferie på den græske ø Rho-

dos. Et vidunderligt sted med se-

værdigheder og mange udflugts-

muligheder. En af disse ture gik til 

en lille ø ikke langt fra Rhodos, 

som hed Simi. Her på øen var der 

et meget gammelt kloster, og hver 

eneste dag var der sejlture derud, 

og vi syntes, at det lød mægtigt 

spændende, så vi tog af sted. 

Den eftermiddag var vi kommet i 

stort tal. Iført den gængse turist-

uniform, dvs. shorts, t-shirts, biki-

nier, solbriller, en let taske, og na-

turligvis et kamera, steg vi i land. 

Det ville være forkert at sige, at vi 

besøgte klostret, nej, vi invaderede 

det. 

Vi vadede ind i kirken, ind i det 

allerhelligste. Vi knipsede løs med 

vores kameraer, vi så på de gamle 

smukke ikoner, vi kiggede undren-

de på disse gamle mænd, der gik 

rundt i deres gamle slidte kutter og 

passede på deres gamle ting, vi 

masede os ind foran folk, der kom 

for at gå i kirke og tilbede ikoner-

ne. 

Vi så, at de gamle hellige skrifter 

lå slået op, men det var som om al 

denne hellighed gik hen over hove-

det på alle os turister. Det var som 

om hele rummets særlige karakter 

blev forstyrret af alle os turister, 

der uanfægtet gik rundt, som om vi 

ikke vidste, hvor vi var. 

For alt hvad vi så udtrykte jo det 

’hellige’. Disse gamle mænd havde 

viet hele deres liv til dette kloster, 

alt her var en stor henvisning til 

Gud og til JK til den hellige jom-

fru, til alt det, der er helligt. 

Og er det ikke en del af det at være 

et moderne menneske. Vi er jo fri-

gjorte, traditionerne siger os ikke 

så meget som før, vi er blevet indi-

vidualister, og sommetider gør vi 

vores egen målestok til alles måle-

stok. Og her er der ofte ikke plads 

til Gud, og vi har glemt, hvad net-

op det hellige er. For det hellige er 

noget andet end os og det vi ska-

ber. 

Det hellige har noget med håbet at 

gøre. Det er en gammel kristen 

tanke, at den der håber, han og hun 

håber på Guds indgriben. Håbet 

har ikke så meget med optimisme 

at gøre, en tro på fremtiden, og 

heller ikke, at det nok skal gå alt 

sammen. De bibelske fortællinger 

handler næsten altid om, at jo vær-

re det går, jo nærmere katastrofen 

er, des stærkere forkyndes håbet 

om, at Gud griber ind. 

Det var det, som klostret med al 

inventaret, med alle ikonerne, alt 

det som munkene udstrålede i de-

res klædedragt, deres lange skæg 

og med hele deres liv. De havde 

viet hele deres liv til den Gud, der 

griber ind i historien. 

Det hellige 
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Nu kommer så alle højtiderne, og 

de minder os om det samme: Ad-

vent, jul, helligtrekongerstid, faste-

tid og senere påsketid. Alle disse 

fortællinger fortæller om håbløs-

hed, om at det går dårligt, og jule-

aften hører vi at ingen ville tage 

imod Josef og Maria. Men i alt det-

te hører vi om Guds nåderige ind-

griben. I de fortællinger er der et 

helligt håb, også når det ser sortest 

ud. 

Glædelig jul og godt nytår. 

Torben Møllenbach 

De tre vise mænd. Mosaik fra det 6. årh. i domkirken i Ravenna.  Foto af Nina Aldin Thu-

ne, Wikipedia  
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Filmen ’Shakespeare In Love’ 
Præstegården, Allerslev, d. 24. jan., kl. 

19.00. 

Som en optakt til Hamlet-forestillingen 

og busturen til Det nye skuespilhus, Kø-

benhavn, vises filmen ’Shakespeare In 

Love’. 

Filmen er ikke strengt historisk, men for-

tæller en romantisk komedie, hvori man 

har blandet træk fra Shakespeares eget 

liv og skuespillet om Romeo og Julie. 

Filmen har et meget flot sceneri og godt 

skuespil. 

Den varer  ca. 2 timer, og undervejs hol-

der vi en pause, hvor man mod en min-

dre betaling kan få en øl, vand, eller vin 

og en sandwich. Aftenen er i øvrigt åben 

for alle interesserede. Af hensyn til det 

praktiske bedes man melde sig til inden 

d. 17. jan. 2008. Pris for traktementet får  

man at vide ved tilmeldingen. 

Kan du din historie? 
Præstegården, Allerslev, d. 19. feb. kl. 

19.00. 

Foredragsholder: Tine Lindhardt, gene-

ralsekretær i Det danske Bibelselskab. 

Som menneske er vi formet af en ræk-

ke historier og fortællinger – blandt 

andet de historier og fortællinger, der 

hører vores familie og slægt til. 

Men i dag er der mange andre end 

familien, der gerne vil fortælle histori-

er om os og for os. For eksempel dem, 

der gerne vil sælge os deres varer eller 

deres mening eller deres tro. Fortællin-

ger har nemlig magt. 

Men er alle fortællinger og historier 

lige gode? Og kan man skifte historie 

og fortælling ligesom man skifter 

skjorte? Og så er der jo også den bibel-

ske fortælling og historie, hvilken rolle 

spiller den for vores liv og identitet? 

Og hvem skal i grunden sørge for, at 

dén historie bliver fortalt videre? 

Tør vi? 
– spørger Tine Lindhardt. 

Alle er velkomne til at deltage, og selv 

være med til at besvare det måske pro-

vokerende spørgsmål. 

Kaffe/the koster 20,00 kr. 

Shakespeare på Film 
Foredragsholder: Filmmand og – ken-

der Ulrich Breuning 

Jungshoved Rejsestald, 12. marts, kl. 

19.00. 

Ulrich Breuning har en fortid ved Dan-

marks Radio, hvor han i en årrække 

præsenterede nye film i fjernsynet, og 

ellers er han ansat ved Filmskolen, 

hvorfra nye talenter til dansk film ud-

klækkes. 

Det er en kapacitet, som kommer og 

fortæller om nogle af de film, der er 

bygget over Shakespeares skuespil. 

Både de alvorlige og de muntre, for 

Shakespeare mestrede både de tunge 

tragedier og de muntre løjer, som ken-

des fra komedierne. 

Undervejs viser Ulrich Breuning ek-

sempler på, hvorledes instruktører har 

opfattet og forstået Shakespeare gen-

nem årene. 

Alle er velkomne, og deltagelse er 

gratis. 

Kaffe/the koster 20,00 kr.  

Forårets arrangementer i Allerslev/Jungshoved 
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Vintertiden er over os, og selvom 

det måske ikke er blevet koldt end-

nu, er naturen og fuglene parate til 

den kommende tid – en årstid, hvor 

det hele mere eller mindre går i stå. 

Fuglene skal nu helst være i god 

form, og så skal de befinde sig på 

det rigtige sted. Ellers er det især 

mængden af føden og heldet med 

at finde den, der vil være det afgø-

rende for om man overlever. Det er 

ikke så meget et spørgsmål om, 

hvor koldt det bliver. Så længe der 

er mad nok vil de fleste fugle over-

leve. F.eks. flyver svalerne ikke til 

syden fordi de fryser her om vinte-

ren, men simpelthen fordi deres fø-

de ikke findes herhjemme i den pe-

riode. Det er typisk de fugle, der 

udelukkende lever af levende in-

sekter, der forlader os om vinteren, 

derimod kan de fugle, som kan 

skifte over til at æde vegetabilsk 

kost, blive her. Dog er fugle som 

mejser og spætter gode til at finde 

overvintrende insekter i dvale, som 

ellers sidder godt gemt rundt om-

kring i barkrevner og under ud-

hæng osv. Men selvfølgelig er 

tilgængeligheden også vig-

tig. Hvis der ligger meget 

sne eller vandet er is-

dækket, kan det også 

give en kritisk situati-

on, og så især for 

større fugle som ande- 

og rovfugle. 

Nu er det, at haven bliver ekstra 

værdifuld for de mindre fugle. Ha-

ven rummer mange fordele for ad-

skillige mindre fugle om vinteren i 

forhold til det åbne land og skoven. 

Den har ofte en stor variation af 

træer og buske med fødeemner i 

form af frugt, bær og frø. Tætte bu-

ske som giver sikre skjule- og 

overnatningssteder, og så er der de 

store mængder af fuglefoder. Fo-

derbrættet er med til at hjælpe 

mange fugle levende igennem vin-

Fugle på Jungshoved 
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teren, og så er det jo en hyggelig 

måde for os at følge med i fugleli-

vet på. Flere fuglearter som nor-

malt kun lever i skovene om vinte-

ren lokkes som følge heraf til ha-

verne af det overvældende fødeud-

bud. Det er fugle som stor flag-

spætte, sump-, spæt- og sortmejse, 

skovskade og dompap for at nævne 

nogle. 

Det er vigtigt at der konstant er fø-

de på brættet, da fuglene vænner 

sig til dette store udbud af godter 

og derfor er afhængige af det. Sam-

tidigt kan området rumme mange 

flere individer, end hvis føden 

skulle findes naturligt i omgivel-

serne. Nogle er kritiske over for at 

fodre intensivt, da fuglene ikke fin-

der deres føde på naturlig vis, og 

man måske hjælper lidt for mange 

svækkede fugle til at overleve. Det 

kan der være noget om, men pro-

blemet med for mange overlevere 

tror jeg nu nok, at spurvehøgen og 

andre rovdyr vil rydde op i før eller 

siden. På den måde kan man sige at 

næste led i fødekæden også får del 

i overfloden. 

En anden måde, man kan hjælpe 

vores vilde fugle på, er ved at være 

bevidst om, hvordan man indretter 

sin have, og hvad man planter i 

den. På denne måde kan man gøre 

en forskel på lidt længere sigt. 

Nogle af vores vinterfugle i haven 

kan ikke nyde godt af frø og fedt 

fra foderbrættet. De er afhængige 

af frø, bær og frugter fra naturligt 

hjemmehørende planter og træer. 

Endvidere er insekterne, som lever 

på planter og træer, en vigtig føde-

kilde. Derfor er tilstedeværelsen af 

sådanne planter og træer en stor 

fordel for fuglene i haven, hele 

året. Modsat er indførte planter og 

træer sjældent til nogen nytte for 

vores vilde fugle rent fødemæssigt. 

De kan dog bruges til redebygning 

af og til. 

Det er også til stor glæde for fugle-

ne, hvis man lader et lille hjørne af 

haven rode lidt med ukrudt og gre-

ne. Der holder drosler, rødhals og 

den lille gærdesmutte nemlig til og 

Sumpmejse. Foto: Wikipedia 

Rødhals. Foto: Marek Szczepanek, Wikipe-

dia  
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finder deres føde blandt kvaset. 

Især gærdesmutten er en bemær-

kelsesværdig og meget almindelig 

fugl i vores haver om vinteren. Den 

ses sjældent, men høres ofte ved 

dens kraftige sangstemme, der også 

bruges til at forsvare vinterterritori-

et. Det er en lille brun fugl, der fif-

ler rundt blandt grene og nedfalds-

løv. 

Når man høster sine frugter og bær, 

så lad nogle sidde tilbage til fugle-

ne og plant i det hele taget træer og 

buske med mange bær som f.eks. 

slåen, røn og tjørn. De kan holde 

mange fugle mætte et stykke ind i 

vinteren og er samtidig meget smuk-

ke. 

Det er vist også meget klogt at hol-

de lidt øje med indførte vækster og 

dyr i vores haver. Her tænker jeg 

f.eks. på hybenroser og bjørneklo, 

som endvidere kan brede sig ud i 

naturen og komme ud af kontrol, 

ved at de breder sig hastigt og kvæ-

ler den eksisterende vegetation. 

Her til sidst en lille opfordring til at 

man bygger en fuglekasse eller to. 

En sådan giver mange glæder til 

både beskueren og beboeren. Fug-

lene får løst en boligmangel, og vi 

får udover glæden ved det at følge 

med i fuglenes yngleliv også ud-

tyndet godt i insektbestanden i ha-

ven. En stor del af stærens foder-

emner er f.eks. stankelsbenlarver 

fra græsplænen. Ligeledes foregår 

en stor del af mejsernes opfodring 

med larver fra frugttræer og buske. 

Man kan rundt regnet sige, at en 

stærefamillie på de ca. 3 uger, det 

tager at opfostre et kuld unger, 

konsumerer mere end 10.000 larver 

og lignende fra lokalområdet. 

Hvis man har lyst er det meget en-

kelt at bygge en fuglekasse eller to 

til småfugle i haven. En ting er ba-

re vigtigt: den skal være stor nok! 

Det er et klassisk problem, at fug-

lekasser bliver bygget for små. Lil-

le fugl – lille kasse, men småfugle 

kan få mere end ti unger i et kuld, 

og så bliver pladsen alt for trang. 

Der skal bruges: 

Et bræt i min. 15 cm bredde til bå-

de stære og mejser. 

Kassen skal være ca. 30 cm høj, og 

kun flyvehullet skal være forskel-

ligt: 32 mm til mejser og 50 mm til 

stæren. 

Sune Madsen 

Blåmejse. Foto: André Karwath, Wikipe-

dia 
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Holger Andersen i Bønsvig fortæl-

ler: 

Det var i 1906. Min morfar, Niels 

Jacob Petersen, havde været nede 

i det lille hus ved indgangen til 

Bønsvig Skov for at besøge sin 

far. Nu var han på vej hjem til sin 

kone og sine børn på gården 

Sandtoftedal i Bønsvig. I nr. 9 lå 

ejeren lig. Folk sagde, at han hele 

livet havde haft en nisse til at slæ-

be for sig. Derfor var alt lykkedes 

for ham, og velstående var han 

også blevet, men nu var han død. 

Da min morfar var kommet halv-

vejs ned ad vejen til sin gård, stod 

der pludselig en lille mandsling 

på vejen. ”Flyt dig din lille hvalp” 

sagde morfar, men den lille mand 

flyttede sig ikke. Da morfar kom 

hjem, fortalte han, hvad han hav-

de oplevet. Mormor sagde: 

”Hvis I ser en lille grå mand, må I 

ikke gøre ham noget”. Om de har 

set ham senere, ved jeg ikke, men 

sikkert er det, at min mormor ofte 

måtte stå op om natten, når der 

var en forfærdelig støj ude i stal-

den. Jeg antager, at det har været 

med korsets tegn, at hun er gået 

ud for at se efter, hvad der var på 

færde. Min mormor fortalte mig 

om nissen i Bønsvig i 1940. Hun 

var meget bange for at fortælle 

mig noget, der ikke passede. 

Holger selv har aldrig set nissen. 

”Men jeg har haft held med, hvad 

jeg har foretaget mig” siger han, 

”så mon ikke nissen har boet på 

Sandtoftedal lige siden 1906?” 

Knud Jacobsen, Stenstrup 

Nissen i Bønsvig 
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Jeg fik Stafetten af mine gode be-

kendte i Stavreby, Gerda og Ej-

vind. Sjovt nok modtog jeg deres 

mail, da jeg besøgte Sydafrika, 

efter at jeg havde været i Zambia 

og Malawi, hvor de spurgte mig, 

om jeg ville skrive et eller andet til 

bladet. Jeg sad der på et hotel i Ca-

pe Town og var fyldt af oplevelser, 

så jeg returnerede mit ja med det 

samme. 

Jeg har lavet mange ting i mit liv 

indtil nu. Men det, der har fyldt 

mest i de sidste 25 år har været min 

virksomhed, design, produktion og 

salg af mode tøj til voksne kvinder, 

men det, jeg har lyst til at skrive 

om nu, er mit besøg i Malawi. 

Først lige lidt forhistorie. Hvorfor 

slap jeg kludene og tog til Malawi? 

25 år med tøj, kollektioner, opvis-

ninger, fotograferinger, mange 

spændende rejser og endnu flere 

inspirerende og menneskeligt gi-

vende stunder med kunder – og 

hårdt, hårdt arbejde. Modebran-

chen er en spændende, udfordren-

de, til tider glamourøs og meget 

krævende branche. Det har været 

sjovt. Det har været givende. Det 

har været fantastisk dejligt og nog-

le gange meget, meget hårdt. En 

arbejdsuge på 60-70 timer var ikke 

ualmindelig. Måske er det min al-

der, måske lysten til også at prøve 

noget andet, måske begge dele, 

men oftere og oftere lød det i mit 

hoved: Er det det her, jeg vil resten 

af mit liv? Ja, egentlig, for det var 

jo så sjovt, bare ikke så mange ti-

mer. Der måtte også gerne være 

plads til noget andet. Og – ja! Så 

begyndte jeg på noget andet. Jeg 

tog en uddannelse som psykotera-

peut, og en anden som coach, og 

jeg arbejder nu som både psykote-

rapeut og coach her på Jungshoved 

og i København. Jeg startede også 

en netværksforretning. Jeg mar-

kedsfører eksklusive, unikke, paten-

terede hudplejeprodukter og kost-

Stafetten (4) 
Lisbeth Capion fortæller . 
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tilskud. ”Rynkestrygejernet” er et 

af disse produkter. Egentlig kan jeg 

ikke lide det navn, for den lille fik-

se maskine kan så meget andet end 

at ”stryge” rynker. Men det var 

ikke det, jeg ville fortælle om. Det 

er nemlig sådan, at det firma, som 

jeg arbejder sammen med om disse 

ting, har en meget høj grad af soci-

al bevidsthed, så derfor går en del 

af overskuddet fra salg af deres 

produkter til hjælp i den del af ver-

den, hvor nøden er størst. Man kan 

også, som en del af sin forretning 

vælge at arbejde som humanitær 

iværksætter, og det har jeg gjort. 

For 155,00 kr. om måneden kan 

man sørge for mad til et barn, der 

ellers kun har 50 % chancer for at 

overleve, vel at mærke mad som 

indeholder alle de nødvendige vita-

miner, mineraler, essentielle fedt-

syrer og mikronæringsstoffer, som 

et barn har brug for, ikke kun for at 

overleve, men for at opnå en sund-

hed, så de kan gå i skole, få en ud-

dannelse og forvente en fremtid. 

Det initiativ syntes jeg så godt om, 

at jeg besluttede mig for at samle 

så mange sponsorater, som jeg 

overhovedet kunne. Det var ikke så 

nemt, som jeg troede, men jeg er 

ikke uvant med ”opadbakke” situa-

tioner, så jeg bed tænderne sam-

men – børnene skulle have mad – 

og det lykkedes. Jeg nåede mit 

mål, og i tilgift fik jeg af firmaet en 

invitation til at komme ned og se, 

hvordan pengene bliver brugt. 

Jeg tog sammen med 11 andre fra 

Amerika, Asien og Europa, der 

havde gjort det samme, som jeg,  

til Malawi, verdens næstfattigste 

land. 
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Det blev en skelsættende oplevelse 

i mit liv. Når man en gang har set 

sorgen i øjnene hos et barn, der har 

mistet alt, forældre, bedsteforældre 

og søskende, bliver man aldrig den 

samme igen. Der blev sået et frø i 

mit indre, der blev bundet en ela-

stik i min brystkasse, hvis anden 

ende sidder fast i nogle landsbyer i 

Malawi. 

Jeg så et land, hvor mere end 95 % 

af befolkningen lever under vilkår, 

som jeg næsten ikke havde fantasi 

til at forestille mig. Men jeg så og-

så nogle mennesker, som på trods 

af deres næsten håbløse situation, 

var fuld af glæde og livsmod. 

Jeg så et hjælpeprogram, sat i værk 

af en fond, Force for Good  Foun-

dation, oprettet af det private firma, 

som jeg samarbejder med og en 

meget dynamisk leder, Blake Ro-

ney, som med initiativ, energi og 

entusiasme har startet et projekt, 

som jeg ikke er i tvivl om i løbet af 

få år vil brede sig til hele Malawi. 

Ideen er blevet til i samarbejde 

med en lokal, tidligere velhavende 

malawianer, Napoleon Zombe, 

som har brugt en stor del af sin 

formue på at hjælpe sine lands-

mænd. Hans princip er hjælp til 

selvhjælp. ”Jeg vil ikke give mit 

folk fisk. Jeg vil lære dem at fi-

ske”. 

Projektet går i al sin enkelhed ud 

på at lære befolkningen at dyrke 

jorden, så de kan få et meget større 

udbytte. Malawi er et landbrugs-

land med en meget frugtbar jord og 

meget gammeldags og utidssvaren-

de dyrkningsmetoder. Så undervis-

ning er kodeordet. 

Man har bygget en landsby med 

jordtilliggende til 60 familier med 

landbrugsskoler og skoler til bør-

nene. De 60 familier bliver hånd-

plukket i 60 forskellige landsbyer. 

De skal bo der, arbejde på deres 

eget tildelte jordstykke og modtage 

undervisning i 2 år. Efter den tid 

skal de tilbage til deres egne lands-

byer og fungere som undervisere 

for landbrugerne der, og 60 nye 

familier skal uddannes på tilsva-

rende vis. 

I forbindelse med landsbyen er 

man ved at bygge en slags 

”lejrskole” for voksne, hvor de kan 

komme i 2, 3, eller 4 uger og mod-

tage undervisning i hygiejne, sund-

hed aidsbekæmpelse og -forebyg-

gelse og meget mere, som der er 

brug for. 

Man har ansat 2 undervisere, som 

begge er meget højtuddannede. 

Den ene, der underviser i jordbrug, 

er uddannet på Den Kongelige Ve-

terinær- og landbohøjskole i Kø-

benhavn, og den anden, der under-

viser i dyrehold, er uddannet på 

Cambridge. 

Det viser sig at med de rigtige 

dyrkningsmetoder, kan jorden give 

hundrede gange så stort udbytte 

som nu. 
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Når familierne rejser hjem til deres 

landsbyer igen, får landsbyerne et 

lille lån, så de kan etablere de nye 

dyrkningsmetoder, og Napoleon 

Zombe sørger for, at der bliver 

bygget små fabriksenheder, hvor 

de produkter, som nu bliver til-

overs til videresalg, bliver forarbej-

det og pakket. 

Den anden del af projektet, der går 

ud på at skaffe mad til børnene i 

landsbyer rundt omkring i hele Ma-

lawi har indtil nu skaffet mad til 

90.000 børn for midler samlet ind i 

hele verden, og Force for Good 

Foundation bygger skoler til de 

børn. 

Det er så meningsfyldt for mig at 

være med til at støtte et projekt, 

som er så vellykket, og som jeg 

gerne vil arbejde aktivt for at få til 

at brede sig til større områder. Jeg 

talte med Napoleon Zombe, da jeg 

besøgte det hospital og det børne-

hjem, som Force for Good Founda-

tion har bygget lige i udkanten af 

hovedstaden Llilongwy, og han 

fortalte mig, at for bare 3 år siden, 

før børnene fik Vita Meal døde der 

i gennemsnit 1 barn i hver landsby 

om dagen. Halvdelen af børnene 

blev ikke 10 år. I de sidste 3 år har 

der kun været 1 dødsfald blandt 

alle børnene i de landsbyer, hvor 

maden bliver uddelt. Det var tyde-

ligt at se, da vi besøgte de landsby-

er og var med til at dele maden ud, 

at det var sunde og glade børn. Fat-

tige var de og ofte også snavsede, 

men sunde og glade for at gå i sko-

le. Børnene i Malawi synes, at det 

er et privilegium at få lov til at gå i 

skole. 

Napoleon fortalte videre: ”Min 

drøm er at være medvirkende til at 

mit folk bliver uddannet, så vi kan 
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klare os selv, og mit håb er, at dette 

initiativ vil brede sig til hele Mala-

wi, ja hele det sydlige Afrika.” 

Den drøm og det håb vil jeg gerne 

være med til at nære. 

Men det er ikke alle børn i Malawi, 

der får mad endnu. Derfor har jeg 

besluttet at arbejde videre og skaffe 

så mange sponsorater som overho-

vedet muligt, og derfor er jeg også 

interesseret i at komme i kontakt 

med andre, som kunne have inte-

resse i sammen med mig at hjælpe 

børnene i Malawi. 

Jeg vil også gerne komme i for-

eninger og fortælle om Malawi og 

dette meget spændende projekt. 

Det, jeg bliver betalt for et fore-

drag, vil ubeskåret gå til Nourish 

the Children. 

Skulle du få lyst til at vide mere, 

kan du gå ind på 

www.nourishthechildren.com 

Eller kontakte mig: Lisbeth Capion 

29 43 53 03 

Lisbeth Capion 
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Fredag d. 2. november startede bus-

sen igen i år ved Jungshoved Brugs 

for at samle 9 jungshovedborgere 

op og bagefter til Præstø efter de 

sidste. Vi var i alt 14, som skulle 

med Skjold Burne til Menstrup Kro 

til vinsmagning, som blev afholdt 

for 11. år. Til vinaftenen var der ca. 

210 glade, som blev meget gladere 

efter nogle smagninger og buffet. 

Aftenens foredragsholder: Karsten 

Riis Laursen. 

Det starter godt. I bussen smager 

man på en god vin, og ved kroen 

var der modtagelse og velkomst-

drinks fra Spanien. 

Tager plads ved borde, der er op-

delt. Vi blev i alt 17 (sidste år var 

10 års jubilæum), 12 fra Jungsho-

ved, Præstø i alt 40, på kroen 375 

personer. 

Smager på 2 hvidvine, Tyskland og 

Chile, og laksepaté. 

Så skal der smages på 7 rødvine, 

Californien, Sydafrika, Argentina, 

2 x Italien, Frankrig og Australien. 

Prisen pr. flaske hos Skjold Burne 

er mellem 69,75 og 329,75 kr., og 

kan man ikke lide vinen, så hælder 

man den i en bowle på bordet. Man 

skal ikke drikke den, hvis det ikke 

smager en. 

Efter rødvinene var der en stor, dej-

lig tag-selv-buffet: 5-6 kødretter og 

masser af tilbehør, (laks, argen-

tinsk højreb, kylling, zebrakølle, 

svinekam og vildtsauté), og man 

siger bare hvilken vin, der ønskes 

til. Man har jo 4 vinglas til forskel-

lige rød- og hvidvin. 

Derefter lodtrækning om weekend-

ophold på Menstrup kro og vinkæl-

der til 5.000 kr., samt andre vinkas-

ser.  

Dessert med sherry fra Spanien, og 

til sidst kaffe med cognac eller 

mollys, irish cream. 

Så går turen mod Præstø. Alle 

mætte og i god stemning. I bussen 

serveres 1 vand, øl eller sneøl – det 

er jo snart jul. Ho ho.  

Dejlig hyggelig tur, med dejlige 

venner, ja, det kommer igen til no-

vember. 

Pris: 75 kr. for bussen og 450 kr. 

for vinsmagning med mad. 

Max Olsen 

Til vinaften fra Jungshoved igen i år. 
Med indehaveren af Skjold Burne Præstø. 



  

43 

Da der den 31. januar 1860 blev 

afsagt dom over Lars Nielsen, kal-

det Balle Lars, fordi hans mor var 

fra Balle, blev der samtidig afsagt 

dom over en snes andre forbrydere, 

flere af dem for brandstiftelse eller 

meddelagtighed i brandstiftelse og 

straffen var 8-10 års tugthus. 

Fra Jungshoved omtales tre ejen-

domme, hvor der havde været ilds-

påsættelse: 

Peder Alifassens gård i Stenstrup 

Hans Pedersens hus i Stavreby 

og Peder Christiansens hus også i 

Stavreby 

Peder Alifassen var søn af gård-

mandsparret Alifas Ulricksen og 

Birthe Nielsdatter i Stenstrup, og 

efter faderen overtog han fæstet af 

gården, som tilhørte baroniet Stam-

penborg. 

I 1838 blev Peder gift med Bodil 

Andersdatter fra Kalvehave, og å-

ret efter fik de datteren Ane og fle-

re fulgte efter. 

Peder Alifassen blev fængslet i 

november 1858 for meddelagtig-

hed i brandstiftelse, men han blev 

aldrig dømt for, som præsten Jens 

Andreas Mølsted skrev i kirkebo-

gen ud for den 18. januar 1859: 

”hængte sig i arresten i Præstø, 

hvor han sad som mistænkt for at 

have ladet sin gård afbrænde“. 

Konen Bodil døde 10 dage senere 

og præsten skrev: ”Druknede sig, 

mistænkt ligesom manden for ilds-

påsættelse“. 

Der blev i kirken lyst første gang 

for datteren Ane den 20. februar 

samme år, hun blev gift den 15. 

april og den 5. juni blev hun 20 år. 

Ane havde nu en mand, en stor 

gård og to mindre søskende at pas-

se. 

Tilsyneladende klarede hun det, for 

manden, Niels Nielsen, en søn fra 

Enggården i Stavreby fik skøde på 

gården i 1869, og i 1891 overtog 

deres søn Niels Peder gården. 

Carl Frimann købte gården i 1901, 

og i 1941 overtog Einar Frimann 

den. 

Vi er på Stenslundsgaard og selv-

følgelig havde Holger Andersen 

ret, når han i sidste nummer af 

“Jungshoved” skrev, at gården i nr. 

39 på Jungshovedvej skulle være 

en af de gårde, som den berygtede 

Balle Lars var anklaget for at have 

sat ild til. 

Hans Pedersen og Peder Christian-

sen boede på  Stavreby Strandvej, 

henholdsvis i nr. 39 og nr. 37, og 

også her udspillede der sig en men-

neskelig tragedie i skyggen af rets-

sagen mod Balle Lars. 

Per Onsberg 

Stavreby d. 9. nov. 07  

Balle Lars og Jungshoved 
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… var blot noget af det, jeg så, da 

jeg kørte mine første ”miles” på en 

amerikansk hovedvej, på vej til 

”Wal*Mart”, en stor BILKA-

lignende butik med alt mellem 

himmel og jord. Her arbejder min 

værtsfar, Geoff. 

Og når nu jeg er i gang, kan jeg vel 

lige så godt fortælle om resten af 

familien, der består af 4 hvide ame-

rikanere, en hund og 100 papegøjer. 

(eller der omkring) 

Jo, for min værtsmor, Christy er 

foruden koordinator for udveks-

lingselever, også papegøjeopdræt-

ter, så der er altid liv i huset eller 

garagen, hvor de fleste papegøjer 

har hjemme. 

Foruden papegøjerne og mine 

værtsforældre, deler jeg også huset 

med en hund, Tyler, og to piger, 

Julie på 15 og Katie på 16, der li-

gesom jeg, går på Monacan High 

School. 

Vi bor i udkanten af Richmond, 

hovedstaden i den skønne stat Vir-

ginia, i et stort hus med en lille have 

og en postkasse, som til forveksling 

ligner Anders Ands. Mit værelse er 

dejlig stort med udsigt ud til vores 

lille hyggelige villavej (Lancashire 

Dr.), og med et walk-in-closet med 

McDonald’s, Trucks og ”Stars and Stripes” 
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plads til hyggelæsning, kan jeg 

bestemt ikke klage. 

Når jeg ikke opholder mig på Lan-

cashire Dr., er jeg som sagt at finde 

på Monacan High School mellem 

kl. 7.05 og 13.45. (ja, min skole 

starter kl. 7!) 

Eller måske endda i den gule sko-

lebus, på vej til eller fra skole med 

de andre, der bor i mit område. 

Hvis tilfældet er, at jeg befinder 

mig på skolen, er det måske lidt 

svært at finde Holger (mig) blandt 

de 1500 elever vi er. Men prøv at 

søg efter mig på fodboldbanen, i 

gymnastiksalen, cafeteriet, sociale 

studier-afdelingen, verdenssprogs-

blokken eller måske til matematik 

eller engelsk. 

Intet held? Måske er jeg bare på 

vej fra en klasse til en anden, for 

jeg skifter klasseværelse efter hver 

time. 

Og der er nye mennesker i hver klas-

se, så min ”klasse” er min årgang. 

Hvis jeg ikke er til at finde på sko-

len, er jeg måske til fodboldtræ-

ning eller midt i en kamp. Hvis du 

leder efter mig en tirsdag, er jeg 

højst sandsynlig til kor i en nærlig-

gende kirke med min værtsmor og 

-søstre. Kirken udefra ligner til 

forveksling en skole, eller bare en-

hver anden bygning, ikke noget 

tårn eller speciel struktur. Indeni 

minder den om en mindre koncert-

sal med gulvtæppe, moderne lam-

per og surroundsound-anlæg. Alte-

ret er et ganske almindeligt bord 

med en fin dug over sig og et kors 

påsat. 

Ikke noget højtideligt. 

Hvis jeg er hjemme, er jeg nok let-

test at finde på mit værelse, begra-

vet i en af mine bøger, der lærer 

mig om amerikansk historie, littera-

tur eller måske geometri. 

Her bruger jeg også meget af min 

tid med min værtssøster, Katie, når 

vi hjælper hinanden med at studere 

før en test eller prøve, som vi for-

resten har én af om ugen, i hvert 

fag. Det er på en måde meget rart 

med alle de lektier, for så føler 

man, at man lærer noget og får no-

get ud af skolen. 

Hver fredag vil størstedelen af sko-

lens elever og lærere være klædt i 

skolens farver, orange og brun/sort 

for at vise deres støtte til vores 

football-team. Her kan man for 

alvor føle den berømte ”High 

School Spirit”. Vi havde for få 

uger siden ”Spirit Week”, der var 

ugen op til vores ”bal”, Homeco-

ming. Vi havde forskellige temaer 

til de forskellige dage. F.eks. var 

tirsdag tacky-day, dvs. man skulle 

være i tøj, der på ingen måde mat-

chede, altså bare se dum ud. Ons-

dag var flashback dag, her domine-

rede Pink Ladies klart, sammen 

med hippies. Torsdag var National 

Football League’s day, så alle bar 

deres favorit amerikanske Fodbold-



  

46 

holds trøjer. Og fredag var Pep 

Rally, hvor hver årgang skulle bæ-

re forskellige farver. Dagen slutte-

de med at alle elever mødtes i 

gymnastiksalen og blev inddelt 

efter årgang. Her spillede skolens 

band, cheerleaders optrådte med 

deres rutiner, diverse sportshold 

kom løbende ind til klapsalver og 

hyldest, der blev dystet mellem 

hver årgang, om det højeste råb og 

hyldest til skolen (selvfølgelig vandt 

seniorerne), og vores Homecoming 

King blev kåret. Det var en af de 

fedeste oplevelser nogensinde, helt 

ubeskriveligt! En fantastisk stem-

ning. 

Heldigt for mig og de andre udveks-

lingselever på skolen, så er det til-

ladt for os at deltage i alle seniorer-

nes (12. klasse) aktiviteter, selv om 

vi kun er juniorer (11. klasse). 

Det betyder jo så også, at vi må 

”Graduate”, altså blive studenter. 

Så til juni vil du/I kunne se mig stå 

i ”Cap & Gown” (hat og kjole) ved 

min ”Graduation”. 

Det er svært at skulle beskrive 2 

måneder med så få ord, og jeg kun-

ne bruge alverdens tillægsord, men 

det ville stadig være ubeskriveligt! 

Frederikke Knörr Rasmussen 
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Møllen i Jungshoved hed oprinde-

lig Stenstrup Mølle, den tilhørte 

Nysø Gods og blev drevet af fæste-

re. Omkring 1850 startede den som 

en lille husmølle, der lå på en lille 

bakke mellem Jungshoved By og 

Jungshoved Gaard. Senere blev 

den nedrevet og i 1892 opførte 

Møller Hans Hansen en ny ottekan-

tet hollandsk vindmølle med et 

vingefang på 28 alen. Ejendom-

men, hvor møllen lå dengang, kal-

des for ”Møllestedet”, Lise og 

Vagn Jacobsen bor der nu. 

I 1904 købte Møller Jens Chr. Ni-

elsen Stenstrup Mølle. Han var 

født 4. september 1880 i Viemose, 

forældrene, møller Christian og 

hustru Johanne Nielsen, drev Vie-

mose Mølle. Jens Chr. var tredje 

ældste barn i en søskende flok på 

seks og var udlært møller og bager. 

Jens Chr. blev 7. juli 1908 gift med 

Karen Nielsen, datter af gårdejer 

Peder og hustru Kirstine Nielsen, 

Maglehøjgaard i Jungshoved, og 

medens de boede på Møllestedet, 

fik de 4 børn, Carl, Johanne, Asta 

og Nina. 

På den tid blev møllen udelukken-

de drevet af vindkraft, hvilket ikke 

altid var lige stabilt. I perioder med 

vindstille måtte mølleren op midt 

om natten, hvis der pludselig kom 

vind, og han havde meget korn, 

som skulle males. 

Først i tyverne besluttede Jens Chr. 

Nielsen at benytte anden energi 

end vind til sin mølle. Dampmaski-

ner blev brugt som drivkraft på 

større møller. Til mindre møller og 

i landbruget var man begyndt at 

anvende motorer drevet af petrole-

um eller benzin. 

Han ønskede, samtidig med en mo-

dernisering af møllen, at flytte den 

til et mere centralt sted i sognet. 

Svigerforældrene, Kirstine og Pe-

der Nielsen, som ejede Maglehøj-

gaard, Stenstrup Mark, afgav et 

stykke jord til formålet, og i 1924 

begyndte han byggeriet af en ny 

mølle beliggende over for Brugsen 

midt i Jungshoved Sogn. 

Jungshoved Mølle og dens beboere 

Stenstrup Mølle ca. 1920, da møllen lå på 

”Møllestedet” 
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Efter datidens forhold var det et 

stort projekt, han gik i gang med. 

Der blev støbt og muret nyt mølle-

fundament. Hele trækonstruktionen 

fra den gamle mølle blev pillet ned 

og genopsat på det nye fundament. 

I et motorhus blev installeret en 

petroleumsmotor. Mølleren var nu 

ikke længere afhængig af vinden, 

som dog blev brugt som alternativ 

energi, når det var muligt. 

Der var 3 lofter i møllen. På øver-

ste loft stod kværnen, der blev 

trukket af møllevingerne. På andet 

loft blev det malede korn fra denne 

kværn tappet i sække. På første loft 

stod kværnen, der var drevet af 

petroleumsmotoren. I stueetagen 

blev det malede korn fra denne 

kværn tappet i sække. Der blev 

desuden installeret valseværk og 

kornrensningsanlæg, også drevet af 

petroleumsmotoren. 

Foruden magasiner til oplagring af 

korn, blev der bygget grisestald, 

garage, vaskehus og hønsehus. Og-

så et stort nyt stuehus med udnyttet 

tagetage blev opført. 

Hele byggeriet var færdigt og blev 

taget i brug i 1925. Senere, da der 

kom elektricitet til sognet, blev 

petroleumsmotoren, som på et tids-

punkt løb løbsk, udskiftet med en 

elmotor. 

Der var installeret hejseværk, men 

kun til første etage. Fra møllens 

første loft blev alt korn båret op 

gennem møllen til tredje loft, hvor 

kværnen til vindkraft stod. Trappe-

trinene i møllen var slidt hule af 

mange års slid. At være møller i 

gamle dage var et hårdt job. 

I 1945, efter mere end 40 år som 

møller i Jungshoved, gik Karen og 

Jens Chr. på pension. De købte en 

byejendom, Adelgade 81, og flytte-

de til Præstø. 5. juni 1954 døde 

Jens Chr. i sit hjem. Karen, som 

Jungshoved Mølle efter flytningen i 1925 

Møllerfamilen ca. 1920 



  

49 

var enke i en del år, døde 18. marts 

1983. 

Datteren Asta og svigersønnen Ma-

rius Hansen overtog og videreførte 

møllen. De blev gift 23. sep. 1933 

og drev indtil 1945, hvor de over-

tog møllen, et lille landbrug på To-

geholt. Asta havde, før de blev gift, 

haft arbejde i Brugsen, som lå lige 

over for møllen. Marius stammede 

fra Fejø, og da han, som ganske 

ung, mistede begge sine forældre, 

besluttede han at sige farvel til 

Fejø og drage til Sjælland. Han fik 

plads som karl hos Chr. Rasmussen 

i Smidstrup. 

Da Asta og Marius overtog møllen, 

var krigen lige sluttet, og det var en 

ret svær tid at være møller i. Land-

bruget blev mekaniseret og land-

mændene fik egen kværn og male-

de selv deres korn. 

Mølleriet blev efterhånden afløst af 

korn- og foderstofhandel med salg 

af kunstgødning, benzin, olie, 

brændsel og meget andet. Korn 

blev renset, bejdset og solgt til så-

sæd, og efter at mejetærskerne kom 

til, var der meget arbejde i at tørre 

korn. I møllen blev installeret 

korntørreanlæg, som allerede efter 

nogle få år blev udvidet. I 1947 

blev en Chevrolet lastbil købt til 

kørsel dels med møllens produkter 

og dels til vognmandskørsel for 

andre. 

I 1952 var møllevingerne efterhån-

den i så dårlig forfatning, at man 

ikke længere mente, at det var for-

svarligt at lade dem side på møllen. 

Når det var kraftigt stormvejr, fløj 

knækkede bræddestumper rundt i 

området ved møllen. Der blev re-

kvireret et møllebyggerfirma, som 

afmonterede vingerne og kværnen 

på øverste loft. Alle aksler og tand-

hjul, som var fremstillet af træ, 

blev ligeledes fjernet. 

Marius kunne ikke helt glemme 

tiden ved landbruget, og købte om-

kring 1960 et lille landbrug, som 

var i meget dårlig forfatning. Kaj-

senborg blev det kaldt, efter den 

tidligere ejer. Efter at have revet 

nogle faldefærdige udbygninger 

ned, blev stuehuset restaureret og i 

nogle år udlejet som feriebolig for 

københavnere. Senere blev huset 

solgt og jorden lagt ind under møl-

len. 

På Kajsenborg avlede Asta og Ma-

rius især kartofler. Forår og som-

mer var der altid nyopgravede kar-

tofler til salg fra en selvfremstillet 

vogn i gården på møllen. Stor tillid 

blev vist til kunderne, de skulle 

Dagen, da møllevingerne skulle fjernes.  
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ekspedere sig selv og komme pen-

gene i en kasse på vognen. 

I 1962 brændte selve møllen på 

grund af kortslutning i den elektri-

ske installation. En mølle med 

mange trapper og lofter var ikke 

ideelt for moderne drift, så i stedet 

blev der opført en bygning i et 

plan, hvor tørreri og de øvrige møl-

lemaskiner kunne betjenes af en 

enkelt mand. 

I 1985, efter at have fejret 40 års 

jubilæum som møller i Jungsho-

ved, besluttede Asta og Marius, i 

en alder af hhv. 72 og 77, at gå på 

pension. Det var ikke længere mu-

ligt at drive møllen videre som 

korn og foderstofhandel, tiden var 

simpelthen ikke længere til den 

slags små virksomheder. Ejendom-

men blev solgt til Woodham, som 

indrettede tømrerværksted i byg-

ningerne. 

Marius, som var den sidste møller i 

Jungshoved, døde 13. juli 2001 i sit 

hjem i Præstø. 

5. november 2007. Preben Hansen 

Marius med sin kartoffelbutik 

Asta og Marius i festtøjet  

Hej! Jeg er en pige på 5 år, som savner en at lege med i fritiden. 

Jeg hedder Olivia og bor i Stavreby på en gård med høns, geder, får, gæs  

og ænder. 

Til hverdag går jeg i børnehave, men savner en legekammerat, når jeg er  

hjemme. Gør du også? 

Du kan evt. skrive eller ringe til mig og mine forældre (Marianne og  

Henrik) på telefon 55945017 eller email ml@malmos.dk 

Hilsen Olivia 

AANNONCENNONCE  

mailto:ml@malmos.dk
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Skovvængetgården på Skovvangs-

vej 2, Jungshoved By, er hoved-

adresse for de to virksomheder 

Nordisk Polering ApS og Tender 

Danmark ApS. 

Nordisk Polering’s grundlægger, 

Asger, som desværre ikke lever 

længere, og Lise har boet på Jungs-

hoved siden 1973, hvor de købte 

gården af den tidligere ejer af Fjel-

lebogården, Overlæge Persson. 

Gården var forsømt og delvis for-

falden, og som så mange andre på 

Jungshoved, har Asger og Lise sat i 

stand og bygget om hele deres liv, 

som tid, kræfter og penge nu har 

tilladt det. 

Den første oplevelse, de havde, da 

de flyttede til, var den venlighed og 

varme der er her på Jungshoved, i 

forhold til København.  

Asger har fortalt, han i starten troe-

de der måtte være nogen der boede 

her, der havde en bil magen til de-

res, for hver gang de mødte nogen 

herude på de små veje, vinkede de, 

som om de allerede kendte dem.   

Han opdagede dog hurtigt, at sådan 

er det herude, og de, som har kendt 

ham, ved, hvordan han har nydt 

den glæde, der er ved at være i et 

mindre samfund, hele livet.  

Nordisk Polering ApS er et 48 år 

gammelt rengøringsselskab med vin-

duespolering som speciale. 

Det blev startet af Asger Iversen, 

vor tidligere direktør, der som 

nævnt, desværre ikke lever mere. 

I starten havde Asger taget en 

kompagnon ind, firmaet blev der-

for kaldt Nordisk Polerings Kom-

pagni, i starten.  Den første tid be-

stod firmaet af de to mand, en da-

mecykel og en lille stige. Det var 

trange tider i 50’erne og ikke let at 

starte virksomhed og forsørge sin 

familie. 

Asger har fortalt, at en eftermid-

dag, efter en dårlig dag, holdt han 

og kompagnonen ude ved Lange-

bro med cyklen, stigen og dagens 

indtægt i en cigarkasse. De var ik-

ke rigtig glade og tilfredse. Kom-

pagnonen ville opgive og stoppe. 

De blev derfor enige om at skilles, 

kompagnonen fik cigarkassen med 

pengene, og Asger kørte sulten 

hjem på cyklen med stigen, han 

havde ikke tænkt sig at give op. Så 

var det bare Nordisk Polering, som 

senere blev lagt over i et selskab, 

En arbejdsplads på Jungshoved (7) 



  

52 

og navngivet Nordisk Polering 

ApS. 

Senere er det gået stærkt, drevet af 

Asgers flid og fremsynethed. 

I perioder har der også været andre 

slags forretning involveret, bl.a. et 

produktions- og salgsselskab, hvor 

der blev fabrikeret hegn til villaha-

ver og solgt svømmebassiner. 

Ud over selve vinduespoleringen be-

skæftiger vi os også med ejendoms-

service, der er blevet en hel lille af-

deling for sig selv. 

I dag arbejder firmaet på hele Sjæl-

land og i en del af Jylland, der er 

næsten 50 medarbejdere, og virk-

somheden anvender det mest mo-

derne planlægningsudstyr. 

Der har været mange oplevelser 

med polererne, og Asger har ofte 

ønsket sig at skrive en bog med 

mange af dem. 

Vinduespudsere er forskellige folk, 

og det kan give mange sjove ople-

velser.  

En vinduespudser gik engang i et 

stort ministerium, og skilte vinduer 

ad som skulle pudses mellem det 

dobbelte glas. Pludselig åbnede 

han til et stort mødelokale, hvor 

ministeren sad i møde med depar-

dementschefer og ministeriemedar-

bejdere.   

Præcis denne vinduespudser havde 

ikke den store situationsfornem-

melse, så han kiggede rundt i kred-

sen, og sagde: Nå, I sidder nok og 

hygger jer !!   

Da alle sad lamslåede over den 

indtrængendes frækhed, gik han 

bare stille og roligt i gang med sit 

arbejde. 

Senere måtte Asger love at polerer-

ne viste lidt mere konduite frem-

over. 

I dag er firmaet vokset, og kunde-

kredsen indeholder nu Kongehu-

sets slotte, mange statslige bygnin-

ger og en vifte af de største og 

mest anerkendte virksomheder i 

landet. 

Firmaet er nu overtaget af Asgers 

søn, Tommy Iversen, som har ar-

bejdet i virksomheden i hele sit liv. 

Den anden virksomhed på adressen 

er Tender Danmark ApS, en en-

grosvirksomhed, som sælger profes-

sionelle rengøringsartikler. Virksom-

heden får produceret varerne i Ki-

na, Sverige, England og Italien, og 

de sælges primært i Danmark. 

Virksomheden har samme ejere 

som Nordisk Polering ApS.  

Ole Jensen 
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Tæl, hvor mange nisser, der er i skolen.  

BØRNENES KONKURRENCE 

DE VOKSNES KONKURRENCE 
PÅ HVILKEN VEJ STOD FOTOGRAFEN, 

DA HUN TOG BILLEDET? 
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BØRNENES KONKURRENCE 
Hvis du kan tælle nisserne på skolen på foregående side, har du chancen 

for at vinde et gavekort på 75 kr.  

Når du har løst opgaven, skal du skrive dit navn, din adresse, telf. og 

alder her, klippe kuponen (med Rebussen på bagsiden) ud og lægge den 

i konkurrencekassen i Dagli’ Brugsen 

senest den 1. februar 2008. 

Du får direkte besked, hvis du vinder. 

Løsning: Der er __________ nisser på billedet 

 

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

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

DE VOKSNES KONKURRENCE 
PÅ HVILKEN VEJ STOD FOTOGRAFEN, 

DA HUN TOG BILLEDET? 

Skriv dit svar herunder og læg kuponen 

i konkurrencekassen i Dagli’ Brugsen i Jungshoved 

senest den 1. februar 2008. 

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. : 

 

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

 

 



  

55 

Vindere af konkurrencerne 

i vores sidste blad blev: 
Børn: Connor, Fuglsangsvej 20 

Voksne: Aase Jensen, Lupinvej 9a 

Nyt på Jungshoved Skole 

Vi har besluttet os til at prøve noget nyt. 

Vi vil starte en åben madklub i køkkenet på Jungshoved Skole. 

Første gang bliver torsdag d. 31. januar. Vi satser på at have åbent en 

gang om måneden. 

Man kan komme og spise fra kl. 17.00 til 19.00. Køkkenet lukker kl. 

20.00. 

Pris for et måltid mad bliver 30 kr. pr. voksen og 15 kr. pr. barn 

(mellem 4 og 12 år). Børn under 4 år gratis. Til maden serveres vand. 

Øl, sodavand og vin kan medbringes. 

For at vi kan klare opgaven, har vi sat et max. deltagerantal på 30 per-

soner første gang. 

Formålet med madklubben er at give alle mulighed for at mødes på 

skolen til en hyggelig snak, mens man får maden serveret. Vi håber 

meget, at også børnefamilier har lyst til at gøre brug af tilbuddet. Tan-

ken er, at den tid man sparer på at lave mad, kan bruges til at være 

sammen med andre. Vi tror, at andre synes så godt om ideen med en 

åben madklub, at de selv får lyst til at melde sig til at være med til lave 

mad de næste gange. 

Menuen er klar til d. 31. januar. En god dansk klassiker: 

FORLOREN HARE MED TYTTEBÆR, SOVS OG KARTOFLER 

På gensyn. Venlig hilsen Kurt og Knud 

Bindende tilmelding og betaling til Kurt Andersen, Jungshovedvej 53, 

tlf. 50 95 00 44 

eller Knud Jacobsen, Ambæk Mark 10, tlf. 55 99 92 56/22 21 55 25. 

Husk tilmelding i god tid, senest mandag d. 28.1. 

Tilmelding forgår efter først til mølle princippet. 
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Torsdag 27. dec. Juletræsfest i forsamlingshuset 

Mandag 7. jan. Svømning starter i svømmehallen efter juleferien 

Søndag 13. jan. Landsdelsmesterskaber i Herlufsholm Svømmehal 

Tirsdag 15. jan. Menighedsrådsmøde i Rejsestalden  

Tirsdag 22. jan. Kulturaften. Jungshoved Skole 

Torsdag 24. jan. “Shakespeare in Love”, Allerslev Præstegård  

Søndag 27. jan. Mikrostævne svømning på Tokai  

Torsdag 31. jan. Madklub på Jungshoved Skole 

Søndag 3. feb. Fastelavn. På Jungshoved Skole 

Tirsdag 19. feb. Foredrag ”Kan du din historie?”, Allerslev Præstegård  

Lørdag 1. mar. Indsamling af aviser og flasker 

Tirsdag 4. mar. Menighedsrådsmøde i Rejsestalden  

Søndag 9. mar. Mikrostævne i Herlufsholm Svømmehal 

Onsdag 12. mar. Foredrag ”Shakespeare på film” i Allerslev Præstegård  

Søndag 16. mar. Åbent hus på Jungshoved Skole 

JUNGSHOVEDKALENDER 

Søndag 16. dec. Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Søndag 23. dec. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

Mandag 24. dec. Jungshoved: 14.30 Allerslev: 16.00 

Tirsdag 25. dec. Jungshoved: 10.00 Allerslev: 11.30  

Onsdag 26. dec. Jungshoved: 10.00 Allerslev: Ingen 

Søndag 30. dec. Jungshoved: Ingen Allerslev: 10.00 

Tirsdag 1. jan. Jungshoved: 11.30 Allerslev: 10.00  

Søndag 6. jan. Jungshoved: Ingen Allerslev: 10.30 

Søndag 13. jan. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Søndag 20. jan. Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Søndag 27. jan. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Søndag 3. feb. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Søndag 10. feb. Jungshoved: 9.00 MG Allerslev: Ingen 

Søndag 17. feb. Jungshoved: Ingen Allerslev: 10.30 

Søndag 24. feb. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Søndag 2. mar. Jungshoved: 9.00 JB Allerslev: Ingen 

Søndag 9. mar. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Tirsdag 11. mar. Jungshoved: Ingen Allerslev: 19.00  

Søndag 16. mar. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

GUDSTJENESTER 


