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Kære læsere
Nu nærmer julen sig med hastige skridt, men vejrmæssigt er det desværre ikke julevejr, men regn og rusk. Nu er det, der flytter en lille
brun bjørn ind i min mave, som kun ønsker at gå i hi. Men lad os håbe,
vi får et flot vintervejr.
Glæd jer til at følge Erland Larsens føljeton om JIF’s historie og alle de
andre spændende indslag, vi har fået til bladet.
Jeg vil gerne her takke alle jer, som støttede op om vores Traktortræk på
Jungshoved i september, både jer, der kom som tilskuere, og alle jer, der
gav en hånd med alt det praktiske.
Jeg vil også her sige tak til Jette Martinsen, som springer ind i bladudvalget i stedet for mig, da jeg er sat på andre poster.
Tak til Merete, Hanne, Knud og Frede for de hyggelige og lærerige timer, vi har haft. Held og lykke
med bladet fremover.
Vi ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår.
Venlig hilsen
Majbritt Nielsen
Jungshoved Idrætsforening.
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I dette nummer kan man se, at vi på
redaktionen ikke skyr nogen anstrengelse for at bringe vores læsere det
allerbedste. Frede Jørgensen har været på vingerne og har i bedste TV2
News-stil fotograferet steder på Jungshoved set fra luften.
***
Geert Petersen, Jungshoved, fortæller, at han i 1941, sammen med de
andre elever på Jungshoved Skole,
var ude at samle aks på egnens gårde. Eleverne samlede de kornaks
ind, som lå tilbage på markerne efter høst. Indsamlingen var organiseret af den altid aktive lærer Nørskov. Geert husker ikke, hvad de
indsamlede aks skulle bruges til.
Han husker derimod, at eleverne fik
en gave for at deltage. Geert fik en
bog om Marco Polo, som han stadig
har. Geert og redaktionen vil gerne
hører fra de læsere, som kan supplere med yderligere oplysninger om
indsamlingen af aks.

historie. Vi kontaktede Erland Larsen, som ud over at være en meget
aktiv idrætsudøver i JIF gennem
mere end 50 år, også har en stor
viden om Jungshoveds historie.
Erland ville gerne gå i gang med at
”hige og søge” i JIF´s gamle protokoller, som opbevares på lokalarkivet i Præstø. Det er vi rigtigt glade
for. Vi bringer derfor den første
artikel i dette blad. Vi er meget
interesseret i at låne gamle JIF-billeder fra vores læsere til de kommende artikler.
***
Ved Røde Korses landsindsamling d.
5.10.08 blev der i den gamle Præstø
Kommune indsamlet 50.013,50 kr.
Heraf kom de 12.393,00 kr. fra
Jungshoved.
***
Igen i år vil lyset blive tændt på
Jungshoved Kirke d. 1. søndag i advent (30.11.08). Der vil være lys på
kirken indtil kyndelmisse (2.2.09),
oplyser formanden for menighedsrådet Bente Wermuth.
***
Silke Prehn, Bønsvig, har sagt ja til
at skrive en artikel til bladet om,

***
Vi fik en opringning fra en af bladets trofaste læsere, Steen Kjærulff. Steen kunne godt tænke sig,
at vi bragte nogle artikler om JIF´ s
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hvordan det er at bo på Jungshoved, når man er ung. Silke er 17 år
og går i 1. G på Vordingborg Gymnasium. Vi er rigtigt glade for, at
Silke vil give sit bidrag til bladet.
***
Per Onsberg, Stavreby sendte en
mail efter sidste blad. Per kunne
fortælle, at huset på Bøged Strandvej nr. 2, som jeg omtaler i sidste
nummer af Holger på farten, er
bygget i 1901 af murer Jørgen Andersen. Murstenene til huset kom
fra teglværket i Hegningen på
Ulvshale. De blev sejlet som returgods i roeprammene fra Stege til
Jungshoved roehavn. Huset blev
senere overtaget af Jørgen Andersens oldebarn, Holger vejmand.
***
Fra Poul Juel Jensen, Bøged Strandvej 30, har vi modtaget en beskrivelse
af Jungshoveds landsbyskoler i 1859
og dele af H. C. Andersens dagbøger.
H.C. Andersen beskriver bl.a. her sine
sørejser til Jungshoved. Vi siger tak
til Poul Juel Jensen og glæder os til at
bringe de spændende oplysninger
videre til vores læsere i de næste
numre af bladet.
***
Det hvide C er navnet på denne
sommerfugl. Den har tidligere været meget sjælden i Danmark, men
i de senere år har den optrådt mere
hyppigt specielt på Sydsjælland og
Møn. Den her besøgte min have
sidst på sommeren. Den nød at su-

ge alkohol fra de nedfaldne æbler,
som lå og rådnede under træet. Billedet er taget, mens den tog sig en
slapper på et elmeblad.

***
Lokalrådet har d. 12.11. fået besked fra Vordingborg Kommune
om, at de leverer forårsløg til os en
af de nærmeste dage. Så snart de er
modtaget, vil de blive fordelt til
landsbyerne. Vi håber, at der alle
steder er flittige folk til at putte
dem i jorden, så landsbyerne kan
blomstre til foråret.

Knud Jacobsen
Stenstrup
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Med Holger på farten (7)
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.
Med på farten har vi også denne gang Charles Rasmussen fra Over Lyngen. Charles har boet alle sine 86 år på Jungshoved. Han har det meste af
sit liv arbejdet som fisker og i mange år også som minkavler.
Charles og Holger er begge blændende fortællere med en fantastisk hukommelse.

Området på begge sider af Over
Lyngen har som navnet siger været
bevokset med lyng. Charles husker, hvordan det lillablomstrende
lyngtæppe om eftersommeren dækkede landskabet så langt øjet rakte.
Her ynglede engang en lang række

ande- og vadefugle og luften var
om foråret fuld af fuglesang fra
hundredvis af lærker og guldspurve, der slog deres triller. Det var
Nysø gods, der ejede Lyngen.
Hvert forår kunne egnens folk købe
et stykke tørveskær af godset. Et
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tørveskær var et 4 kvadratmeter
stort areal, hvor man kunne skære
tørv i op til 2 meters dybde. De
nyopgravede tørv skulle tørres og
vendes i solen, inden de kunne køres hjem og bruges som brændsel
om vinteren. Området var på den
tid omkranset af 3-4 meter brede
grøfter, som afvandede området. I
grøfterne levede aborrer, skaller og
gedder, og der var på en sommerdag en vrimmel af grønne frøer,
hvis kvækken kunne høres langt
væk.
I 1932 solgte Nysø gods hele Lyngen til gårdejer Hans Peter Hansen,
Stenstrup. I løbet af få år forsvandt
det store naturparadis, efter at tørven var blevet fræset op. Den opfræsede jord viste sig hurtigt ret
uegnet til egentlig landbrugsjord.
Det var kun havren, der gav et vist
udbytte. Derimod viste det sig
snart, at den opfræsede tørvesmuld
kunne bruges til formbrændsel. Fra
omkring 1940 startede en sand
guldgravertid på Jungshoved, hvor
mange tjente store penge ved at
arbejde på Lyngen, men hvor der
ikke var ret mange varer at købe
for pengene, husker Charles. Mange af de unge, der arbejdede på
Lyngen, valgte pengene frem for
en uddannelse.
Vejen Over Lyngen er anlagt oven
på tørv. Det er nok det blødeste og
mest fjedrende vejunderlag, man
kan forestille sig. Hvis man i dag
kikker til siderne langs vejen, kan

man tydeligt se, at tørvemassen er
gravet af på begge sider af vejen,
og visse steder kører man flere meter over terrænet.

Over Lyngen (vejen er2 m over terræn)

Gården, Nygård, på Over Lyngen
nr. 14 er opført af Hans Peter Hansen i 1938. Stedet blev senere overtaget af Aage Nielsen, som her videreførte det hønseri, han tidligere
havde drevet, bl.a. på øen Maderne
i Præstø Fjord. Aage Nielsen overtog efterhånden også hele opgravningen af tørv og fremstillingen af
formbrændsel på Lyngen. Denne
produktion fortsatte til begyndelsen
af 1950erne. Den sidste, der drev
hønseriet Nygård, var Aage Nielsens søn, Jørgen Nielsen. Nu er
bygningerne blevet er omdannet til
svinestalde, og på området er der
også blevet opført et biogasanlæg.

Over Lyngen 14
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Vi gør holdt ud for Over Lyngen
nr. 15. Der bliver et øjebliks stilhed
i bilen, inden at Charles bryder
tavsheden. ”Ja”, siger han omme
fra bagsædet, ”det er en grum historie”, og Holger nikker indforstået. Charles fortsætter.” I nr. 15 boede der for mange år siden en toldopsynsmand og hans kone. De havde 5 børn. Sønnen Thorvald var en
skidt fyr. Som femtenårig tjente
han på en gård i Tjørnehoved. En
dag, da han var utilfreds med forholdene her, satte han ild til gården. Han fik en straf for denne
handling Efter at have udstået sin
straf fik han arbejde på en herregård ved Vordingborg. Her slog
han en dag to polske roearbejdere
ihjel. Efter at havde afsonet 16 års
fængsel for disse to mord, skød han
nogle år senere en taxachauffør i
København”, slutter Charles.

På Stavreby Strandvej nr. 43 var der
indtil 1925 skole. Ved skolen drejer
vi til venstre og herefter skarpt til
højre ned mod Stavreby havn.

Stavreby Strandvej nr. 43

På vej til havnen kører vi forbi
Stavreby Strandvej nr. 48. Her var
indtil 1960 en smedje. Den sidste
smed her var Poul Larsen. Han byggede sig, som tidligere omtalt, et nyt
smede- og autoværksted på Jungshovedvej 42.

Over Lyngen 15

Holger sætter bilens ratgear i hak,
og vi ruller langsomt videre. Vi er
inde på den sidste del af Over Lyngen, som også bliver kaldt for ”Skipperstræde”, vel nok fordi der på et
tidspunkt boede en familie i nr.17,
hvor både faren og de tre sønner var
sømænd.

Stavreby Strandvej nr. 48

Nede ved havnen finder vi hurtigt
et bord og et par bænke, hvor vi
kan sætte os og nyde det dejlige
vejr. Holger tager 3 Røde Tuborg
frem. Han har også taget kransekage med denne dag. Vi bliver godt
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nok rigtigt forkælet. Holger siger
med sin sædvanlige lune, at kransekage skulle være godt mod sukkersyge. ”Er du sur, bliver du sød”,
siger han. De tre Røde Tuborg bliver åbnet med en Mercedes øloplukker. Der er stil over det, når vi
er på farten. Vi siger skål, og jeg
tænker på Benny Andersens ord
om ”at livet er ikke det værste man
har...”!
På en bænk i den sydlige ende af
havnen, sidder to mænd med ryggen til os. De kikker ud over vandet. Den ene råber til mig uden at
vende sig om, at jeg skal slå ørerne
ud, når Holger og Charles fortæller
deres historier, og sandt er det, at
når de to fortæller, så ruller den
ene historie efter den anden.
Charles fortæller, at inden havnen
blev bygget, lå bådene for svaj ud
for kysten her. I 1928-30 blev der
gravet en rende, og havnen blev
anlagt. Renden er gravet i det rene
blåler og står derfor den dag i dag
med faste kanter. Arbejdet med at
grave renden blev udført af entreprenør Peter Galsgaard fra København.
Det var Stavrebys fiskere, der betalte for etableringen af havnen.
Tømmeret til bolværk m.m. hentede man i bøgeskoven nord for havnen. For at skaffe penge til tømmeret afholdt man kapsejladser og
fester med tombola og skydetelt
ved traktørstedet i bøgeskoven. Det

var købmand Bendtsen fra Stavreby Strandvej nr. 23, der var primusmotor for disse kapsejladser og
fester. Da Charles var dreng, fiskede man med Fejøbåde, de såkaldte

Stavreby Havn

drivkvaser. Drivkvasen var velegnet til fiskeri med vod. Man lod
båden drive for sejl. Bådene bar ofte
pigenavne, f.eks. Kamma, Gerda,
Rigmor, Ellen og Anna. Når de bar
pigenavne, skulle det have været,
fordi den type både, ligesom pigerne
bag navnene, var svære at styre, siger
Charles med et smil. Bådene var
oprindeligt kun bygget til sejlføring, men fik efterhånden også
ilagt motor. Det var gløderørsmotorer, som var fremstillet på motorfabrikker rundt i det danske land.
Derfor bar motorerne navne som Rudkøbing, Horsens, Grenå, Skagen og
Lilleskagen. Charles har som sagt fisket det meste af sit liv. Dog ikke i år.
Alderen kan mærkes, når man er
86 år, og fiskeriet har slidt på kroppen. Charles har fået to nye hofter
for flere år siden. De fungerer perfekt, siger Charles, og han er tak-
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nemmelig for, at det har været så
vellykket en operation. Uden de
nye hofter tror han, at han havde
siddet på Fjordgården i dag. Charles og Holger er enige om, at det er
en gave, at vi lever i en tid, hvor en
operation eller nogle hjælpemidler,
kan give én førligheden tilbage.
Før i tiden gik mange ældre mennesker med vandret overkrop og
næsen i jorden, konstaterer de begge. Rundt på området ved Stavreby
havn har fiskerne i tidens løb opført deres charmerende garnhuse.
De fleste er rødmalede. Charles’s
skiller sig med sin grå farve ud fra
de andre. ”Fremtidens håb” står der
på et skilt på gavlen. Charles’s båd
ligger og duver i den allernærmeste
del af havnebassinet. Den er indregistreret som ND 228.

Alvin Jensen kommer forbi. Han
har været ude at fiske, men ikke
fanget noget videre, siger han. Holger siger, at der ikke er noget at fange, når hylden blomstrer. Det ser ud,
som de to andre er enige. Hurtigt er
de tre i gang med en snak. Holger
kommer i tanke om en Renault fra
1920, som Alvins far, Hjalmar,
kørte i.” Hvad blev der af den?”
spørger Holger. ”Den blev ophugget, men chassiset blev brugt til en
gummivogn”, siger Alvin. Nu husker Holger det også. De kommer
til at tale om folk på Jungshoved i
gamle dage. Alvin siger, at han ikke
måtte ikke komme til Bønsvig, da
han var barn. ”Folk i Bønsvig var
halvhellige”, siger han. ”Det var værre med dem i Ambæk”, siger en af de
andre. ”De var helhellige”. Sådan
bliver de ved, de tre. Frem og tilbage
ruller deres historier om Jungshoved
før og nu.
Også havnen i Stavreby ændrer sig.
Stejlepladsen er væk, og en bunke
jord vidner om nye tiltag. ”Nye folk
nye skikke”, siger de! Vi kommer til
at tale om æbleplantagen og den sto-

Charles’s båd

Hagedorns æbleplantage
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re funkisvilla syd for havnen. Villaen er opført i 1936 af doktor Hagedorn. Hagedorn lignede en vildmand,
husker Charles. Doktor Hagedorn
havde i samarbejde med bl.a. den danske nobelpristager, August Krogh,
lavet et banebrydende arbejde omkring udviklingen af insulinen i Danmark. Det skyldes ikke mindst doktor
Hagedorns forskningsindsats, at Danmark i dag er verdens førende producent af insulin. Men vi må videre på
farten og siger farvel til Alvin.

Jeg siger tak til Charles og Holger
for en rigtig dejlig tur og glæder mig
til at fortælle videre om turen i næste
nummer af bladet. Ud over Charles´s
og Holgers mundtlige fortællinger
har jeg i denne artikel fået lov til at
bruge Charles Rasmussens skriftlige
optegnelser om hans barndom og om
befolkningen i Stavreby. Det har været spændende læsning.
Knud Jacobsen, Stenstrup

Stavreby Havn 2008

Foto: Frede Jørgensen
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KULTURAFTEN I JUNGSHOVED SKOLE:
På gensyn i skolen
TIRSDAG D. 27. JANUAR 2009 KL. 19.00
hvor Tenna Capion fortæller og viser billeder fra sit arbejde med gadebørn i Columbia.
Alle husker sikkert Tennas rørende beretning her i bladet.
Som sædvanlig serveres kaffe/te og kage i pausen.
PRIS: 30 kr.
TIRSDAG D. 17. FEBRUAR 2009 KL. 19.00
Hvor en museumsinspektør fortæller om udgravningerne på ruinterrænet i Vordingborg.
Denne aften arr. i samarbejde med Foreningen Norden. Se mere på
opslag.
Kaffe/te og kage som sædvanlig en del af prisen: 30 kr.
Alle er velkomne.

Jungshoved Skole siger tak for hjælpen til Karen,
Jette, Ida, Lise S, Karin, Frank, Niels Holger, Søs,
Per, Palle, Einar, Gert, Lise J, Lissi, Ingrid, som
alle kom til arbejdsdagen d. 4. 10. og gav en hånd
med. TAK!
Nu er jeg ren over det hele og har fået malet vinduer, vasket gardiner, pudset mure m.m.
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Som noget nyt vil vi, når der er plads, bringe små artikler om planter,
som er knyttet til Jungshoved og/eller en bestemt årstid.

Misteltenen
Når det bliver jul, kan man mange
steder i Danmark købe en lille buket misteltengrene ofte bundet med
en rød sløjfe.
Ifølge gammel engelsk skik må
man give den, der står lige under en
misteltengren et kys. En sød tradition, der som så mange andre skikke
og traditioner har rødder langt tilbage i tiden. Denne her stammer, om
end i ny form, helt tilbage fra kelternes tid, hvor man holdt misteltenen
højt i ære og betragtede den som de
hellige træers kraft. Fra den nordiske mytologi kendes misteltenen
også. Frigg og Odins smukke og
glade søn, Balder, havde en nat en
uhyggelig drøm om sit endeligt.
Hans mor fik imidlertid alt levende
til at sværge på, at de ikke ville
gøre Balder noget ondt. Hun glemte imidlertid at tage misteltenen i
ed, og det benyttede den snu og
onde Loke sig af. Han fremstillede
en pil af misteltenens grene og lokkede den blinde Høder til at skyde
pilen mod Balder. Balder blev ramt
i hjertet og døde.
Misteltenen, Viscum album, er en
lille stedsegrøn busk med grønne
blade. Bladene sidder så tæt, at de
næsten danner en kugle. Planten
vokser på bestemte træer. Her i
landet mest på æbletræer, men den

kan også findes på hvidtjørn, småbladet lind og birk.
Misteltenen er en halvsnylter, som
optager vand og næringssalte fra
det træ, den vokser på. Derimod
kan den selv danne organisk stof
med sine grønne blade. Dens frugter er hvide bær. Frøene modnes i
marts-april måned. I bærrene er
frøet omgivet af en meget klæbrig
limmasse, som gør, at når de spises
af fugle, f. eks misteldroslen, så vil
de nemt kunne klæbe sig fast til en
gren, når fuglen renser næbet, eller
også kan de passere gennem fuglens fordøjelseskanal med en del af
limen i behold. Et frø, der lander
på den rette gren, på det rette træ,
kan så spire her og danne en ny
plante.
Misteltenen vokser vildt i Danmark, men den er sjælden. Indtil
for et par år siden fandtes den kun
vildtvoksende to steder i landet. Et
sted på Fyn og i Store Elmue ved
Fakse. De senere år er den blevet
mere almindelig, vel nok fordi den
nyder godt af de stigende temperaturer, og fordi den er blevet mere
almindelig som dyrket plante i vores haver. Herfra har den spredt sig
ud i den fri natur.
Hvis man vil dyrke mistelten i sin
have, skal man have et værtstræ,
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helst et paradisæbletræ. I martsapril måned sætter man så klæbende misteltenbær fast på træets grene. Så er det bare om at vente og
se, om bærrene spirer.

ten i sin have. Jeg har gjort det i
nogle år, og er nu så ”rig”, at jeg
gerne vil dele bær ud til andre interesserede på Jungshoved. Jeg har i
år ca. 100 bær. Dem må de første
10, der henvender sig til mig, deles
om. Bærrene er først klar til plukning i marts. Jeg skal nok give den
fornødne dyrkningsvejledning til
de interesserede og vil så glæde
mig til at høre nyt om de mange
nye små misteltene rundt om på
Jungshoved.
Det er lidt usikkert, om ”samlivet”
mellem en mistelten og et træ skader
træet. Nogle steder kan man læse, at
værtstræet bukker under efter en 2030 års ”samliv”, og at de to planter
går i døden sammen. Andre steder
står der, at det ikke påvirker træets
levealder. Man kan under alle omstændigheder styre misteltenens
vækst ved at klippe grene af den op
til jul.
Knud Jacobsen, Stenstrup

2 år gammel

Det første tegn er en lille grøn spire, der stikker ud ad frøet med en
slags sugekop i spidsen. Er man
heldig vokser sugekoppen fast på
grenen – og er man endnu mere
heldig, så kommer der de følgende
år en lille grøn plante med to små
blade. Så har man fået sin helt egen
mistelten.
Nu skal der så gå 6 år, før man får
de første bær på sin plante. Det
kræver bare, at man har fået både
en han- og en hunplante ud af sine
frø. Man skal altså have mindst to
planter – og gerne flere.
Det er altså besværligt, men måske
derfor også sjovt, at dyrke mistel-

12 år gammel
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Lokalråd
Kristian Knudsen er trådt ud af
lokalrådets bestyrelse. Ny næstformand vil blive konstitueret ved
lokalrådsmødet den 20. november,
som er efter deadline på bladet.
Der blev afholdt dialogmøde med
kommunen den 23. september, hvor
der var 18 deltagere udover politikere
og lokalrådets bestyrelse. Referat fra
mødet kan læses på hjemmesiden. I
den forbindelse, vil vi gerne vide, om
der er ønske om referater fra lokalrådets møder her i bladet, da vi ved, at
der mange, der ikke har computer.
Henvendelse til Ann Helen 24 45 85
81 / 32 52 05 28.

Hjemmesiden:
Der har været nogle henvendelser
angående, at der ikke sker så meget
på hjemmesiden. Dette skyldes, at
hjemmesiden er afhængig af jer
derude, for at den skal være aktiv
og opdateret.
Så, igen, opfordrer vi jer til at skrive
til os med ris, ros, forslag, oplysninger om relevante arrangementer, boganmeldelse eller andet med relevans
til Jungshoved. Kig på opråbet, der
er delt ud til møder og sendt til
mailinglisten. Hjælp os, så hjemmesiden kan leve op til vores vision.
På lokalrådets vegne
Ann Helen Stangbye Madsen

Fungerer vores nærdemokrati i
Vordingborg Kommune?
Det er et stort spørgsmål og kan vel
kun besvares således:
Vi er på vej, men det kan blive meget bedre.
Jeg synes, vi er kommet fra start,
men det er nyt for os alle – både
politikere og borgere – så det er vel
ikke overraskende, at vi skal lære.
Demokratimodellen er jo som bekendt bygget op omkring de 17
lokalråd, hvor der så til hvert lokalråd er knyttet et dialogudvalg bestående af et antal politikere, som

Bent Maigaard
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repræsenterer de forskellige fagudvalg, der er under kommunalbestyrelsen.
Disse politikere får så muligheden
for gennem de årlige møder og andre kontakter at lære lokalområderne at kende og være budbringere
mellem lokalområderne og de politiske udvalg og forvaltninger.
Der, hvor det fungerer bedst, er de
steder, hvor det er ildsjæle, der har
sat sig i spidsen for lokalrådene –
herunder Jungshoved.
Selv om jeg ikke altid er enig med
ildsjælene, så har jeg stor respekt
for deres indsats – ”ingen ildsjæle
– intet nærdemokrati”!
Hvordan det så fungerer på det politiske niveau, må jeg nøjes med at
vurdere ud fra de fire lokalråd,
hvor jeg er med i dialogudvalget –
også her må svaret være – vi er
kommet fra start!
Nu har jeg deltaget i tre møder i
(eller hedder det på?) Jungshoved,
og det har været positive møder.
Ikke fordi politikerne er blevet
strøget med hårene, men fordi der
har været ”kontant afregning” – er
forsamlingen ikke enig, behøver
man ikke være i tvivl.
En af de mange ting, jeg har heftet
mig ved i jeres lokalområde, er
jeres lille ”kulturhus” i den gamle
skole og de mange aktiviteter, der
foregår her.

Huset er unikt, men der er heller
ingen tvivl om, at det vil kræve en
stor indsats – og kamp – at bevare
jeres ”kulturhus”. Jeg er sikker på,
at I er parat til både indsats og
kamp.
Også jeres blad er for mig at se et
forbilledligt udtryk for sammenhold og samarbejde – alt i et produkt. Det kan man lære af i andre
områder, hvor enhver forening med
respekt for sig selv har eget blad.
Jungshoved er på mange måder
speciel – og lad os for guds skyld
bevare det.
Jeg har ikke andre steder hørt, at
man som noget af det unikke nævner ”mørke” – det plejer at være et
valg mellem 40 eller 60 watts pærer i gadelygterne.
Jeg kan i den forbindelse ikke nære
mig for at fortælle, at jeg er vokset
op i et ø-samfund (det kan Jungshoved godt måle sig med) og i min
barndom på landet, hvor der heller
ikke var gadelys, havde man sidst
på eftermiddagen en kort periode
før man tændte lyset, som man
kaldte ”mørkningen”, hvor der var
tid til at fundere over dagens begivenheder og nyde at være sammen
et øjeblik.
I min egen familie har vi prøvet at
opretholde den tradition, hvor børnene døbte det om til ”nydningen”,
så måske er det ikke nogen dårlig
ide at videreføre.

16

Hvis jeg nu skal tro på de intentioner, der er i vores nærdemokratimodel, vil jeg så ikke mere være en
del af dialogudvalget i Jungshoved,
fordi der skal ændres hvert andet
år, så jeg vil gerne ønske jer god
vind og god rulleskøjteasfalt (som

også er et af de udtryk, som jeg har
lært i/på Jungshoved) – sørg for at
støtte jeres ildsjæle fremover og
rigtig god ”mørke”.
Bent Maigaard
Medlem af kommunalbestyrelsen
og dialogudvalg 5 (V)

Landsbyerne skal blomstre

Lokalrådet har søgt kommunen om
at få del i de 50.000 kr., man har
afsat til at få landsbyerne til at
blomstre. Kommunen har meldt
tilbage, at vi vil få nærmere at vide
om levering m.m., når alle ansøgninger er kommet ind. Vi forestiller os, at løgene placeres i blomsterkummer og krukker i Jungshoved skole og på rastepladsen lige
før kirken, i græsplænen ved gadekæret i Stavreby og Stenstrup, i

græsarealet ved udsigtspladsen i
Bøged og i trekanten i Roneklint
by. Vi regner med, at løgene bliver
lagt i jorden her i efteråret ved
hjælp af frivillig arbejdskraft i
landsbyerne. Nærmere følger, efter
vi har modtaget løgene.
Venlig hilsen
Lise Jacobsen
Jungshoved lokalråd.
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Jungshoved Idrætsforening
Siden sidste år er der blevet arbejTraktortræk i JIF

det hårdt på den nye bane, som så
fik sin indvielse, ca. 50 traktorer var
med til det, største deltagertal til dato. Festen lørdag aften er også den
fest med størst antal gæster til dato.
160 glade mennesker havde valgt at
tilbringe deres aften i festligt selskab, og det blev en rigtig hyggelig
aften, tak for det.
Vi i JIF ser meget frem til at
kunne byde velkommen til
traktortræk igen

Så er årets traktortræk overstået, og
igen med stor succes. Vi vil som i
de foregående år gerne rette en stor
tak til alle, som har medvirket enten på den ene eller den anden måde. Vi havde igen i år en lang liste
af hjælpere, som stod på spring for
at få lov at være med, og det er jo
helt fantastisk.
Vi havde i år valgt at udvide lidt
med havetraktortræk og udstilling
af 4x4 biler, og det gik rigtig fint.
Vi fik stor ros fra deltagerne fra
havetraktorholdet, og de vil med
stor glæde komme igen til næste år.

d. 19 -20/9 2009
Tusind tak for i år
På bestyrelsens vegne

18

JIF Veteranfodbold
Efterårsturneringen er nu forbi, og
det blev en blandet fornøjelse. Vi
sluttede foråret som nr. 6 af 11
hold, og da efterårsturneringen
blev delt i 2 grupper, kom vi i den
bedste gruppe som sidste hold. Det
blev som ventet svært, da disse
hold har mange dygtige spillere,
der har spillet flere rækker over os.
Slutresultatet blev: Nyråd 26 p., Vordingborg 20 p., Møn 18 p., Langebæk
Alliancen (Stensved) 17 p., Østmøn
15 p., Jungshoved 6 p.
Men ingen sure miner hos os, og
da slet ikke efter den sidste hjemmekamp, hvor vi spillede 2-2 mod
Nyråd og sluttede sæsonen af med

stegt flæsk og persillesovs i klubhuset.
Diverse præmier blev overrakt:
Årets spiller Dennis Leitoff og årets
topscorer Brian Knudsen, han sluttede nr. 4 i turneringen med 15 mål.
Vi havde også den glæde, at JIF udnævnte 2 nye æresmedlemmer. Henning ”Sofus” Hansen og Carsten
Larsen. De har været aktive i klubben i 50 år. Til lykke og velkommen
i den eksklusive klub.
Til sidst vil jeg sige tak til spillerne
og til Kurt Andersen for denne sæson.
Erland Larsen
Holdleder.

OBS! OBS!
Den 16. december bliver avis-containeren
fjernet fra pladsen foran Idrætsforeningens klubhus,
og det er derefter ikke længere muligt
at aflevere aviser og reklamer der.
Efter nytår giver kommunen ikke til aviser,
da hver husstand får en beholder til papiraffald,
herunder aviser, ugeblader, reklamer m.v.
Lions Club er ved at finde en ordning for indsamling af flasker.
Med venlig hilsen,
JIF
Max
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50-års jubilæum i idrætsforeningen.

Vi har igen i år været så privilegerede, at vi kunne holde 50-års
jubilæum i Jungshoved Idrætsforening, denne gang med to jubilarer. Sofus (Henning Hansen)
og Carsten Larsen.
Det fejrede vi til Veteranspillernes
afslutning i oktober, hvor Carsten
og Sofus fik overrakt hver en stor
købmandskurv, en ølefant og TShirts, som skal bæres ved alle fester i Idrætsforeningen. Til sidst fik
de et bevis på, at de nu er æresmedlemmer i Idrætsforeningen resten af
livet, og har dermed også gratis
kontingent.

De startede deres gang i foreningen som gymnaster, men senere
blev det fodbold, som blev deres
store interesse. De har begge
siddet i bestyrelsen i en årrække
og var bl.a. med til at indvi vores
lysanlæg i 1972/73.
Sofus har også været aktiv holdleder til fodbold og er altid meget hjælpsom i foreningsarbejdet. Carsten er meget aktiv i PIF
sammen med sin kone Lena.
De har i mange år dyrket badminton i Hallen og gør det stadig.
Majbritt Nielsen
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Nyt fra Jungshoved Pensionistforening
Sommertur 21.-24. august 2008
til Friedrichstadt ved floden Ejderen i Nordfriesland.
Vi sejlede over ved Rødby-Puttgarden og kørte til Malente, hvor vi
spiste frokost. Derefter ud at sejle
på de 5 søer til Pløn. Der holdt bussen, som kørte os til Friedrichstadt,
“Hollænderbyen” som den kaldes.
Den er bygget i hollandsk stil af
hollændere, med søde små huse og
mange kanaler. Vi sejlede rundt i
kanalerne og så byen fra en anden
side. Vi var på tur til Ejder-dæmningen – et fantastisk byggeri med mange store sluser. Vi var også i Husum
og så på byen der.

Biltoget til Sylt

spiste på Kommandørgården og var
rundt på Rømø, inden turen gik hjemad. Vi havde 22 pensionister med fra
Langebæk Pensionistforening, da det
er svært at fylde bussen op med pensionister fra Jungshoved.
Torsdag den 2. oktober var vi på
tur til Koldkrigsmuseet på Stevnsfortet. Det er meget spændende, og
rundvisningen tager 1½ time – der
er ca. 1,7 km gange at gå igennem.
Derefter kørte vi til Vallø Slotskro,
hvor vi spiste. Så gik turen gennem
det skønne Sjælland til Borup skove, hvor vi drak kaffe på Malerklemmen.
Nu er vintersæsonen begyndt, og vi
starter bankospil hver den første
mandag i måneden i forsamlingshuset. Hyggeeftermiddag hver tirsdag
kl. 13.30 på skolen og pensionistgymnastik hver torsdag kl. 9.30 på
skolen.
På gensyn!
Bestyrelsen

Ejder-dæmningen

På hjemturen besøgte vi Roter Haubarg, som er en gammel marskgård.
I dag er den museum for gamle redskaber, som blev brugt i marsken.
Hjemturen gik over Sylt. Vi var
med biltog fra Niebull til Sylt – det
er den eneste måde, man kan komme til Sylt på – derefter til byen
List, hvorfra vi sejlede til Rømø. Vi
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Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus
Sidste gang fortalte jeg om loppemarkedet og overskuddet, som
skulle bruges til en ny olietank plus
kedel og brænder. Disse ting er
blevet ordnet, og samtidig skiftede
vi to døre ud, så det ikke skulle
trække så meget ind på gæsterne.
De to investeringer skulle gerne
resultere i en besparelse på vores
olieregning – VVS-manden skønnede, at vi ville spare ca. 30 %.
Vores næste tiltag kunne være at
udskifte de tre vinduer i de små
sale, eller indkøb af to nye ovne,
men nu klapper vi lige hesten et
øjeblik og vurderer vores økonomi.
Vi er også i gang med at få etableret noget mere lys omkring huset,
så det skulle blive nemmere at
komme fra bilen og ind.
Den 28. oktober afholdt vi generalforsamling. Der deltog 26 mennesker, inkl. bestyrelsen – det er det
højeste deltagertal i de 18 år, vores
kasserer Hanne har siddet i bestyrelsen. Det er dejligt, for det vidner
om, at der er en masse mennesker,
der bakker op om vores forsamlingshus. Der blev valgt to nye
medlemmer ind i bestyrelsen. Morten Larsen, Bønsvig, afløste Henning Sofus Hansen, og Gurli
Torstensson afløste Hanne Hansen
Pedersen. Den nye bestyrelse ser
sådan ud:
Tonny Vang, formand

Jørgen Wieman, næstformand og
sekretær
Gurli Torstensson, kasserer
Palle Neerup
Mona Nielsen
Børge Olsen
Jens Ottosen
Bent Henriksen
Morten Larsen
Vi er så småt gået i gang med dilettant, som i år er lagt i hænderne på
Anna Lise Nielsen. Hun har fået tre
stykker hjem til gennemlæsning,
og når det er besluttet, hvilket det
bliver, vil hun kontakte aktørerne.
Stykket vil blive opført midt i
marts. Mere herom senere.
Vi er også godt i gang med at samle ind til vores næste loppemarked,
så husk, at hvis I har noget, I synes,
der er for godt at smide ud, så ring
på 55 99 91 62 (Mona) eller 55 99
93 06 (Maja). Husk, at vi ikke tager hårde hvidevarer og gamle
fjernsyn.
Skulle der være nogen derude, der
tænker, at I sørme gerne vil være
medlem af forsamlingshuset – det
koster 100 kr./år – så kontakt os på
55 99 94 37 (Gurli) eller 55 99 93
06 (Tonny).
Med ønsket om en god vinter og
jul slutter jeg for denne gang.
På bestyrelsens vegne
Tonny Vang
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Spiseklubben på Jungshoved Skole
I det nye år har vi foreløbig planlagt 3 gange i den åbne spiseklub
på Jungshoved Skole. Det bliver:
d. 22. januar, d. 26. februar
og d. 19. marts.
Alle dage er torsdage.
Man kan komme og spise fra kl.
17.00 til kl. 19.00. Køkkenet lukker
kl. 20.00. Prisen for et måltid mad er
30 kr. pr. voksen og 15 kr. pr. barn
(4-12 år). Børn under 4 år gratis.
Til maden serveres vand. Øl, sodavand og vin kan medbringes. Deltagerantallet er max. 30 personer
pr. gang.
Formålet med spiseklubben er fortsat at give alle aldersgrupper mu-

lighed for at mødes på skolen til en
hyggelig snak, mens man får aftensmaden serveret.
Et evt. overskud i spiseklubben
tilfalder Jungshoved Skole.
Tilmelding 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/ knudjacobsen@privat.dk.
Husk tilmelding i god tid.
Tilmelding foregår efter først til
mølle- princippet.
På gensyn.
Venlig hilsen
Kurt og Knud

Man kan fortsat abonnere på bladet JUNGSHOVED.
Det koster 75 kr. for fire numre i 2009. Bladene vil blive tilsendt med posten. Er du interesseret i at abonnere på bladet,
skal du blot henvende dig til redaktionen.
Kender du en, som vil blive glad for at få et abonnement på bladet
JUNGSHOVED – en datter,
en søn, en tante, en onkel,
en gammel skolekammerat,
én som vil have fornøjelse
af at følge med i, hvad der

sker på Jungshoved?
Det var måske en julegaveidé?
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JULETRÆSFEST
Igen i år, traditionen tro, afholdes der juletræsfest for børn i Jungshoved Sogn. Det foregår
LØRDAG D. 27. DECEMBER 2008
KL.19.00-22.00
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 i den sidste weekend i
november/i den første weekend i december. Her vil der være mulighed for at tilmelde sig til festen eller give et bidrag – festen er drevet
frivilligt og har intet overskud, så alle bidrag hjælper til at holde omkostningerne nede.
Man kan også ringe og tilmelde sig, men senest mandag d. 15. december.
Juletræskomiteen søger mennesker, som kan give nogle oplysninger
om juletræsfesten igennem årerne, f.eks. hvornår startede det?
Hvem var med? Hvor startede det henne?
Vi glæder os til at se jer d. 27/12.
Venlig hilsen
Juletræskomiteen
Keith
55 99 91 25
Christina 55 99 88 02
Lilla
55 99 82 42
Anita
20 37 40 06
Henrik
25 44 33 06
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Kirkenyt
GUDSTJENESTER
December 2008-marts 2009
2. s. i advent 7. dec.
3. s. i advent 14. dec
4. s. i advent 21. dec.
Juleaften 24. dec.
Juledag 25. dec.
2. juledag 26. dec.
Julesøndag 28. dec.
Nytårsdag 1. jan. 2009
Helligtrekonger 4. jan.
1. s. e. helligtrekonger 11. jan.
2. s. e. helligtrekonger 18. jan.
3. s. e. helligtrekonger 25. jan.
Sidste s. e. helligtrekonger 1. feb.
Kyndelmisse 2. feb.
Septuagesima 8. feb.
Sexagesima 15. feb.
Fastelavn 22. feb.
1. s. i fasten 1. mar.
2. s. i fasten 8. mar.
3. s. i fasten 15. mar.
19. mar.
Midfaste 22. mar.

Allerslev
10.30
9.00
10.30
16.00
10.00
9.00 Jesper Blomgren
10.30
11.30
10.30
9.00
10.30
Ingen
Ingen
19.00
10.30
Ingen
10.30
9.00
10.30
9.00
10.30

Jungshoved
Musikgudstjeneste 19.00
10.30 Børnegudstjeneste
Ingen
14.30
11.30
Ingen
Ingen
10.00
9.00
10.30
9.00
10.30
10.30
Ingen
9.00 Jesper Blomgren
9.00
10.30
9.00
10.30
19.00
Ingen

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

Kalkning af kirken
I sidste nummer af JUNGSHOVED oplyste vi om planerne om at igangsætte indvendig kalkning af Jungshoved kirke, og
at dette forventedes at kunne finde sted i
løbet af de tre første måneder af 2009.
Det har vist sig, at ansøgningsproceduren
til de bevilgende myndigheder tager længere tid end forventet, og at vores udmelding derfor måske var lidt for optimistisk.

Organist Elena Stilling
55 34 66 08
Kirkesanger Bodil Bennetzen
55 99 63 75

På nuværende tidspunkt ser det således
ud til, at arbejdet først kan igangsættes
engang efter sommerferien.

Kasserer
Revisor Tommy Nielsen
Strandgårdsvej 23, Præstø
55 99 12 09

Hvis du har brug for aktuelle oplysninger om lukningen af kirken, er du altid
velkommen til at ringe til
Bente Wermuth (55 99 90 06)
eller
Torben Møllenbach (55 99 60 17).

ALLERSLEV
Graver Leo De Jong
55 99 61 68
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30

Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Menighedsrådsformand
Tove Grundtvig
55 99 60 92
Kirkeværge
Knud Skovbæk
55 99 61 42
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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Kirkenyt
PRAKTISKE OPLYSNINGER
FØDSEL
En fødsel skal meddeles sognepræsten senest to hverdage efter fødslen.
Man skal medbringe: Den gule fødselsanmeldelse fra sygehuset, forældrenes dåbs- eller navneattester, en eventuel vielsesattest eller – hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed uden at være gift – en omsorgsog ansvarserklæring.

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

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

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

KENDT FÆLLESGRAV
Der er nu på kirkegården gjort plads til Kendt Fællesgrav – både til urnegrave og til kistebegravelser. Kendt Fællesgrav er en gravplads, hvor
gravstenene er af ens størrelse og nedfældet i grønsværen. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til graveren.
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Stille Nacht, Heilige Nacht
- eller ’Glade jul, dejlige jul’, som vi kender den på dansk. Salmen er
en af vores allermest ’danske’ julesalmer, der emmer af dansk hygge,
af glade børn og voksne, der hygger sig sammen en dejlig juleaften.
Alligevel er salmen oprindelig slet ikke dansk, men stammer fra Østrig, og hedder her ’Stille Nacht, heilige Nacht’.
te økonomisk tilbagegang, arbejdsløshed og en usikker fremtid.
Det betød nye tider, og længslen
efter ro og fred og fordragelighed
folkene og landene imellem fornemmes tydeligt i Mohrs digt. I et
af versene mindes han denne ’stille
nat, hellige nat’, hvor kraften fra
Faderens kærlighed netop denne
dag strømmede ud, og som en broder omfavnede Jesus alle folk på
jorden fuld af nåde. Eller med Joseph Mohrs egne ord: ’Stille
Nacht! Heilige Nacht!/ Wo sich
heut alle Macht/ Väterliche Liebe
ergoss/ Und als Bruder huldvoll
umsloss/ Jesus die Völker der
Welt/ Jesus die Völker der Welt’.

Tiden omkring 1815
’Stille Nacht’ er skrevet i 1816, og
dermed i en helt anden tid og sammenhæng end den, vi kender fra
Ingemanns gendigtning, som er fra
årene 1850-52, altså godt og vel 36
år efter den østrigske salme.
’Stille Nacht’ er skrevet som et juledigt af Joseph Mohr, efter at han
i 1816 var blevet hjælpepræst i
Oberndorf nær Salzburg. Det var i
en tid, hvor Europa søgte at komme til hægterne efter Napoleonskrigene, som havde hærget hele
Europa og ikke mindst Østrig. Med
Wienerkongressen i 1815 havde
Europas stridende parter forhandlet
sig frem til en fred, der betød nye
landegrænser, og for byen Salzburg
betød det, at området ikke længere
som hidtil var et privilegeret kirkeligt fyrstendømme, men fra nu af
dels blev en del af Østrig, og dels
mistede noget af sit opland til Bayern.
I sin storhedstid havde byen tjent
godt på handlen med salt – deraf
byens navn – fragtet på floden
Salzbach, der løb gennem byen.
Men Napoleonskrigene ødelagde
handlen, og de følgende år medfør-

Salmen bliver til
Mohr havde om formiddagen d. 24.
dec. 1818 vist sit to år gamle juledigt til organisten Franz Xaver
Gruber og spurgt, om ikke han til
aftenens julemesse kunne sætte
melodi til. Det gjorde han, og om
aftenen sang præst og organist
’Stille Nacht’ til guitarakkompagnement for menigheden.
Tekst og melodi blev hurtigt lokalt
kendt, og fandtes snart i en del afskrevne kopier, men navnene på

28

tekstforfatter og komponist blev de
kommende år glemt, og det er først
i 1854 på initiativ af det Kgl. Hofkapel i Berlin, at man finder ud af,
hvem der stod bag. Det er da Gruber, der henvender sig, og som i et
brev skriver historien bag salmen.
J. Mohr var død i 1848 af lungebetændelse, 55 år gammel.

kommer til at bytte om på ordene,
for de betyder ikke det store. De
egner sig bedre til at ’nynnes af
mor, mens hun bager juleklejner,
end til at synges i kirken’, som en
teolog engang har skrevet.
Men som et stemningsskabende
digt, og det er der intet galt i, og
som poetiske ord, der giver forventning om en glædelig jul med
drømmen om Guds fred i verden i
behold, så hører salmen til de mest
afholdte blandt julesalmerne. Også
i år vil den derfor blive sunget ved
julegudstjenesterne rundt omkring i
kirkerne. Også i Allerslev og
Jungshoved Kirker.
Glædelig jul.
Torben Møllenbach

Josef Mohr. Fra The Silent Night Chapel
i Oberndorf

Salmen på dansk
På dansk er salmen først og fremmest kendt i Ingemanns gendigtning. Salmen er meget afholdt også
på trods af, at kritikere ofte har
peget på svaghederne i Ingemanns
gendigtning. Det er pænt og artigt
alt sammen, har man peget på, og
det gør ikke så meget, om man

Franz Xaver Gruber. Maleri af Thomas
Ploner

For interesserede kan man på internettet læse mere om ’Stille Nacht’
på www.stillenacht.at
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Poul Joachim Stender: Drømmen om succes
Foredragsaften, Allerslev præstegård, 28. jan. 2009, kl. 19.30
Det er i vor del af verden en meget udbredt tanke, at det frem for alt gælder om at ’blive til noget i verden’, dvs. om at få succes.
Men hvad er succes? Er det til at måle i penge/indtjening, i antallet af
kongeligt tildelte ordner på reversen? Eller er drømmen om succes slet og
ret en falsk drøm?
Hvad siger Det nye Testamente?
Sognepræst Poul Joachim Stender vil i aftnens foredrag tage spørgsmålene op til debat? Desuden er aftnens tema en optakt til teaterturen i februar
til Folketeatrets opførelse af ’En sælgers død’.
Se i øvrigt vores hjemmeside:
www.allerslevkirke.dk og
www.jungshovedkirke.dk

Valg til menighedsråd i Jungshoved sogn
Tirsdag den 9. september blev der
afholdt orienteringsmøde i Rejsestalden om det forestående menighedsrådsvalg.
Efter mødet blev der opstillet en
liste med kandidater til det nye menighedsråd, og da der ikke inden
den fastsatte frist, 30. september
2008 kl. 19, var indkommet andre
lister, kunne valget den 11. november aflyses og følgende medlemmer til det nye menighedsråd indberettes:
Bente Wermuth, Jungshoved

Grith Brygger, Bønsvig
Linnet Dinesen, Smidstrup
Merete Siegumfeldt, Stavreby
Ole Torstensson, Jungshoved
Som stedfortrædere:
Jørgen Poulsen, Stenstrup
Birgitte Andersen, Jungshoved
Forud for orienteringsmødet var
der aftengudstjeneste, og de, der
bagefter havde mod på en tur op i
kirketårnet, kunne glæde sig over
den mest vidunderlige udsigt over
Stavreby, Bøgestrømmen og noret i
solens sidste stråler.
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Fugle på Jungshoved
Efteråret er efterhånden ved at være
overstået, og mange trækfugle har
passeret vores lille halvø på deres
vej mod vinterkvarteret. Hvert efterår sine fugleoplevelser. I år havde
jeg f.eks. en sjov oplevelse på den
nærliggende roemark med fuglearten Lille Regnspove, som jeg observerede i flere uger.

ren vist lidt for tør til, at det kunne
ende helt godt. Jorden blev efterhånden knastør, og så er det svært
at finde orme.
Men for at vende tilbage til den
lille regnspove. Den er en vadefugl
med et buet næb, en brungrå spættet fjerdragt og en mørk isse med
lys midterstribe.
Den lille regnspove
ligner meget den
tidligere omtalte
storspove, som er
en langt mere almindelig gæst på
Jungshoved. Som
navnet fortæller, er
den noget mindre
end storspoven og
har væsentligt kortere næb.
På roemarken var
der en parcelhusLille Regnspove
© Eigil Ødegaard
grund-stor plet, hvor
der efterhånden vokDen megen regn i vinteren og i sede et helt tæppe af vilde blomster.
forårets løb gav så våde marker, at Der var tilsyneladende så rigt et
det vist ikke var muligt at så afgrø- udbud af føde i form af insekter og
den over det hele. Det resulterede i orme, at den lille regnspove tog
flere udyrkede pletter i lavninger ophold i flere uger. Den afslørede
på markerne, hvor der stod vand til sig selv ved sit iørefaldende kald,
langt ind på foråret. Det var et rent som leder tankerne hen på stedet,
eldorado for viberne på marker hvor den kommer fra: de store vidmed sådanne ”pander”, som de der på den nordeuropæiske tundra.
små oversvømmelser kaldes. Helt Det er lige så nakkehårene rejser
op til 5 par forsøgte at yngle på sig. Det er rart at tænke på, at dendenne mark, dog blev forsomme- ne fugl, der yngler i store områder
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med fuldstændigt uberørt natur, gerne vil
gæste os et par uger,
hvis der er lidt brakmark hist og her. Det
er i august og september, at den lille regnspove fåtalligt kan ses
trække forbi Jungshoved, eller af og til enkelte individer rastende i flokkene af storspoverne. Den overvintrer overvejende i
tropisk Vestafrika.
Ellers har efteråret
været mildt, og derfor
er noget af fugletrækket også kommet noget sent af sted. Gåsetrækket kom først
for alvor i gang i sidste halvdel af oktober,
og den største dag Silkehale
med tranetræk (så vidt
mig bekendt) blev så sent som den
21/10, hvor jeg på kort tid talte 266
stk. Den 29/10 blev 103.440 ringduer talt trækkende ved Feddet
(DOFbasen). Det er også ret sent
med sådan en ordentligt omgang
duetræk.
Nu er det jo december og efterhånden vintertid. Det er normalt den
stille fugletid, hvor almindelige
småfugle besøger foderbrættet, og
vi i vinterlandskabet kan se gæs og
rovfugle. Men i år kunne det tyde
på, at der er mulighed for at opleve

© Eigil Ødegaard

nogle af de såkaldte invasionsarter.
Det er fuglearter fra det nordøstlige
Europa, som normalt ikke trækker
mod syd, men på grund af fødeeller pladsmangel sandsynligvis er
tvunget til det. Den mest almindelige
er silkehalen. Den er allerede her først
i november set i småflokke på Jungshoved, hvor den besøger buske og
træer med bær.
En anden særpræget fugl er nøddekrigen, der i år er set flere steder på
Sjælland. Den kan man være heldig at se i skov og krat, hvor den
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Vinter er jo som sagt
foderbrætstid. Prøv også
at lægge frugt ud, f.eks.
æbler, der er blevet for
runkne til frugtskålen.
De vil tiltrække andre
fugle, som f.eks. sjaggeren, der ikke så gerne
tager frø og fedt. Sjaggeren er en stor og kraftig
drossel, lidt større end
Nøddekrige
Foto fra Wikipedia solsort. Sjaggeren ses
hvert år ved vintertid,
søger efter frø og især, som navnet når den kommer på besøg til os fra
nord og øst i større eller mindre
afslører, hasselnødder.
En tredje art er perleuglen, der dog mængder. Den er dog i de senere år
er ret sjælden og svær at få at se, også begyndt at yngle enkelte steda den holder af tæt skov og næ- der i Danmark.
sten udelukkende er nataktiv. Den Afslutningsvis vil jeg oplyse om, at
skal opdages tilfældigt sovende i et der er oprettet et nyt menupunkt på
træ, høres på sit kald eller på en Jungshoved hjemmesiden (www.
måneskinsskovtur, som vist ikke er jungshoved.net) under Natur.
lovligt i en privat skov, desværre. Punktet hedder ”fugleobservationer”
Det er ellers en interessant oplevel- og er i første omgang et forsøg. Tanse at gå på jagt efter nattens lyde, ken bag er, at folk på Jungshoved
som om vinteren domineres af ug- kan sende en mail til redaktøren,
ler.
under punktet ”indrapporter fugleobservationer”, og oplyse
om interessante fugleiagttagelser fra lokalområdet.
Iagttagelserne vil så blive
lagt ud, så andre kan følge med i det lokale fugleliv. Nærmere oplysninger
om, hvordan man skal
gøre, vil findes på hjemmesiden.
Sjagger

Foto fra Wikipedia
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Sune Madsen

Stafetten (8)
Selv den bedste planlægning, kan ikke erstatte det rene svineheld!
Giesela Gille
Jeg bor i Roneklint, og jeg fik stafetten af Lars (kaldet kajaktrolden):
”Du blander dig i alt og snakker så
meget, så mon ikke også du kan
skrive lidt til Jungshovedbladet!!”
Jeg tror ikke, det var et spørgsmål.
Lars, der også kalder mig ”Victoria, den talende jetmotor”, spørger ikke så meget, han ser, lytter og
samler op, og så har han verdens
bedste humor og en gudbenådet
pen, når han i sine krøniker lige
fortæller lidt om livets gang i Roneklint.
Og hvad skal jeg så skrive om? Vi
har ikke rejst verdenshavene tynde,
skrevet fantastiske bøger eller udrettet store bedrifter. Vi er ganske
almindelige mennesker, der bor i
Roneklint, men netop det er nu
også værd at fortælle om. For her i
Roneklint kan man opleve, at både
de fysiske og de sociale rammer er
ganske unikke. For mig og min
familie har det været en enorm gevinst.

Derfor bliver dette indlæg da også
noget, der handler om både stort og
småt. For, som ræven siger til den
lille prins, da de skilles:

”Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for
øjet...”
Og summen af det hele er
”væsentligt” for mig.
Hver dag har sit eget liv ude i naturen. Ikke to dage er ens. Farverne,
lyset, skyggerne, vandet – altid er
der en ny oplevelse. Hvor mange
mennesker er så privilegerede, at
de bare lige kan gå ud af deres dør
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og så stå midt i dette univers og
suge til sig?
Når havørnen svæver ind over os,
og de andre fugle ”punker” den.
Når det lille egern møjsommeligt
samler mine valnødder, eller hvad
med når skoven bliver lysegrøn i
foråret, og man kan skimte vandet
gennem tæerne. Jeg nyder at komme hjem fra jobbet i København,
stå ud af bilen og høre gæssene og
kvægets brølen i baggrunden. Så
tænker jeg, at det her er det hele
værd.
Jeg er så heldig, at jeg fra mit hjem
kigger på nogle af de smukkeste
gamle huse. Da vi tidligere havde
sommerhus i Kohaven, gik vi ofte
tur op til det gamle Roneklint. De
smukke gamle huse står renoveret
med deres smukke haver og ligner
rene postkort. Bevæger jeg mig
ned ad vejen mod Skippergården,
kan jeg se over mod Bøndernes
Egehoved, men den sti, der er på
kortene er væk, så det er ikke mere
muligt at gå den vej rundt.
Andre gange går jeg ud til Roneklints omegn. Det er lige der,
hvor Højbøj ligger, jeg svinger op
ad grusvejen, der går mod skoven.
Her kan jeg komme over til Bøndernes Egehoved.
Og atter andre gange svinger jeg
ned mod Maderne og går langs
vandet, sammen med min hund
Freja.

Nu er det jo blevet hverdagskost
for mig, så får jeg behov for at se
andet eller mere, tager jeg bare en
tur rundt på Jungshoved.
Der er måske nok noget, som jeg
oplever kendetegner menneskerne
her i Roneklint: der er en særegen
personlighed – noget ganske unikt.
Og hvor godtfolk er, kommer godtfolk til.
Vi er ikke et stagnerende landsbymiljø, men en blandet skare af unge og ældre. De fleste på helårsbasis og enkelte på deltid. Jeg troede,
at vi ville falde ind under kategorien ”københavnere”, men da vi stort
set alle kommer ude fra, selv om
det kan være ganske længe siden,
ja, så er der da én fællesnævner.
Faktisk er vi lidt bevidste om globaliseringen og er på vej med et
internationalt lokalsamfund. Vore
indbyggere kommer både fra Østrig, Tyskland, Amerika og Finland
– og så er der jo alle os 1. og 2.
generations indvandrere.
Børn har vi også i byen, både store
og små, og resten af os er jo bare
børn, der er blevet lidt ældre. Vi
rummer alt fra gæve husmødre,
håndværkere og landmænd til byplanlæggere, biologer, teknikere og
terapeuter, og så har vi jo både billedkunstnere, vævere og gartnere,
ja sågar også pensionister.
Landsbyen har både en erhvervschef, en stadsarkitekt og en pigegarde (in spe). Faktisk har vi også
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vores egne cowboys og indianere.
Kort sagt: intet er for stort eller for
småt til os, og vi har det dejligt.
Initiativrigdommen er stor i vores
lille samfund, planerne mange og
vi er generelt gode til at arbejde
sammen om forskellige ting, have
det sjovt og alligevel ikke rende
dørene ind hos hinanden.
Her hos os er der en accept og respekt for mennesker og deres forskelligheder, som jeg uvist af hvilken grund ikke har kunnet finde så
mange steder. Jeg oplever, at nysgerrigheden er et udtryk for rettidig
omhu og omsorg for andre. Skvadderhovederne griner vi lidt af, men
kærligt og fortsat omsorgsfuldt, og
uvist af hvilken grund fungerer det
bare rigtig rart og behageligt.
Nye beboere bydes hurtigt velkommen og indenfor i fællesskabet
(hvis de altså har lyst), men det er
også ok, hvis de hellere vil være
sig selv.
Summen af disse mennesker og
deres mange forskellige indfaldsvinkler giver en fantastisk styrke i
hverdagen, og det er væsentligt for
mig.

Samler vi menneskene har de alle
nok i større eller mindre grad ét til
fælles: de vil gerne bevare Roneklint og Jungshoveds naturrigdomme og særegne miljø. Det sociale fællesskab er en ikke uvæsentlig ting, men vi er jo også praktisk anlagt og tænker nyt.
Hvorfor skal vi kloakere i Roneklint, hvis der er bedre og alternative løsninger?
Er der billigere jordvarme at få
hvis vi går flere sammen?
Kunne vi gå sammen om indkøb af
fælles maskiner eller andet, så vi
ikke alle skal have hver sin?
Kunne vi måske gå sammen om at
udarbejde en lokalplan for vores
lille samfund, så vi kan sikre den
fysiske udvikling går den vej, vi
gerne vil?
Og så er der lige Roneklint Pigegarde – vi samler guldknapper ind
til uniformerne i vores indsamlingsglas i udhængsskabet. Vi skal
jo holde 25 års jubilæum for Roneklintfesten i 2009, og hvad er en
landsby uden en pigegarde?
Giesela Gille
Roneklintvej 17
4720 Præstø
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En arbejdsplads på Jungshoved (11)
Kirken den er et gammelt hus… skriver Grundtvig i sin salme af samme
navn. Den har altid været der, og de fleste af os betragter den som en
selvfølge. Men hvordan er kirken mon som arbejdsplads? JUNGSHOVED
har bedt medarbejderne om at fortælle lidt om deres dagligdag:

Foto: Frede Jørgensen

liv. Det er, når folk bliver forældre,
og de bærer deres barn til dåben, når
de selv bliver gift, og de står foran et
langt liv sammen som mand og kone,
når børnene bliver store og skal konfirmeres, og forældrene spørger sig
selv, hvor er dog alle årene blevet af,
og til sidst, når man skal sige farvel.
Og endelig er der alle søndagene ind
imellem.
Det er et varieret arbejde med megen
travlhed i juletiden, i løbet af forårets
påske- og pinsetid, om sommeren,
når folk bliver gift, men også et ar-

Præsten
”Mit navn er Torben Møllenbach, og
siden februar 2007 har jeg været kirkebogsførende sognepræst og begravelsesmyndighed i Jungshoved og
Allerslev sogne. Sådan er den officielle titel, og det betyder, at jeg skal registrere fødsler, vielser, navneændringer og dødsfald og føre disse ind i
den elektroniske kirkebog.
Ellers er arbejdet i kirken dels om
søndagen og dels i forbindelse med
vigtige begivenheder i menneskers
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en eller anden grund svigter – og i det
hele taget være bindeled mellem
præst og organist under gudstjenesten.
Det er lidt specielt at have en kirke
som arbejdsplads. Der er meget faste
rammer for, hvordan tingene skal
gøres, og nye idéer skal somme tider
lempes ind. Alligevel er der ikke to
arbejdsdage, der er ens. Vi er jo ofte
med til livets store stunder, både de
festlige og de tunge. Man kommer
tæt på både liv og død, og berøringsfladen mellem det åndelige og så alle
de praktiske opgaver er meget følelig.
Det er meget berigende, og det opvejer den ulempe, det er at være på arbejde, når de fleste holder fri.
Højtiderne er noget helt særligt i
kirken. Til jul er der altid fyldt, og
kirken er smukt pyntet (det er den
til alle højtider, og graverne gør et
stort arbejde for at gøre det til en
smuk oplevelse at komme i kirken).
Nogle højtider som påske og pinse
er ikke helt så besøgte som før i
tiden. Det er lidt synd, for f.eks. påsken rummer jo en helt central del af
kristendommen. Og man bør ikke
snyde sig selv for at opleve hele kontrasten mellem Langfredags lidt knugende stemning, hvor kirken efter traditionen er helt uden pynt og Påskedags store fest med al den forårspynt,
man kan tænke sig. Til gengæld er
der flere og flere, der kommer i kirken til Allehelgen, som efter min mening er en af årets smukkeste højtider,
måske fordi sorg og håb her forenes i

bejde med tid til andet: til husbesøg, læsning, artikelskrivning til
sogneblade eller aviserne og til
forberedelse af forskellige arrangementer i kirken eller præstegården.
Den røde tråd i alt arbejdet er det
kristne budskab om Guds nåde i
Kristus. Prædikenarbejdet er en
stor del af arbejdet. For mig er det
hver uge en stor udfordring at udforme prædiken sådan, at det bliver
klart, at det overraskende og overrumplende i budskabet kommer
frem, at det glædelige ikke er dér,
hvor vi måske i første omgang tror,
at det er. Jeg tror ikke, at Jesus i
første omgang kom til jorden for at
tale os efter munden, men for at
modsige os dér, hvor vi tror at have
fundet de vises sten. Om det så
lykkes at få det frem, er man hver
søndag velkommen til selv at komme hen i kirken og høre.”
Torben understreger, at det er en glæde i øvrigt at samarbejde med de ansatte, kirkesanger, graver, organist,
med menighedsrådet, og ikke mindst
med den menighed, der støtter op om
gudstjenesterne.
Kirkesangeren
”Mit navn er Bodil Agerbo, og jeg er
kirkesanger i begge kirker i pastoratet. Kirkesangeren er somme tider
den første, man møder i kirken, fordi
jeg står ved døren og tilbyder alle en
salmebog. Kirkesangeren skal sige
indgangs- og udgangsbøn, synge for
på salmerne – også selvom orgelet af
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lysene og den stille eftertænksomhed.
Også Kyndelmisse er blevet en stor
festdag i kirken. Jeg tror, det er fordi,
vi har brug for noget håndgribeligt
som f.eks. det at tænde et lys. Bare
det at føle, at man er aktiv deltager i
stedet for tilskuer. Og så et lille råd til
dem, der er usikre på hele gudstjenestens gang: Øvelse gør mester – og så
farligt er det altså heller ikke. Det skal
være højtideligt, men ikke selvhøjtideligt.
Og de praktiske opgaver kan være
meget forskellige: Rette på brudens
slør, berolige en nervøs Gudmor med
en højlydt protesterende hovedperson,
og forklare, at det er i orden at bære
det unge menneske i opret stilling.
Placere brudgommens knaphulsblomst, fortælle en flok rystende konfirmander (navnlig -inderne) hvor
bragende godt de ser ud, og at håret er
perfekt – også bagfra! Og i det hele
taget gøre mest muligt for, at det, der
skal foregå, forløber så nemt og bekymringsløst som muligt.
Børn er meget velkomne i kirken, og
det kan jo godt føles lidt langvarigt
for de yngste kirkegængere. Vi har
legetøjsposer og bøger, men det er
ikke altid nok, så jeg har haft
"assisterende kirkesangere" stående
hos mig i alle størrelser – og tonearter! Det går fint, når bare vi hjælper
hinanden!
Det er vigtigt med et godt samarbejde, og jeg synes, vi har et fint kollegialt fællesskab, som bestemt ikke er

uden humor. Vi er jo så heldige, at
det er godt beskrevet, hvem der gør
hvad – og hvem der tager beslutning
om hvad, og det giver faktisk et godt
udgangspunkt for at hjælpe hinanden,
og ind imellem få en positiv debat
om, hvordan vi kan gøre det ene eller
det andet!”
Organisten
”Jeg hedder Elena Stilling (på russisk
udtales det Jelenna) – i daglig tale
kaldet ”Lenna”. Jeg er organist på 3.
år i Allerslev og Jungshoved kirker.
Jeg kom til Danmark for 8½ år siden.
Mødte min mand i Chelyabinsk, da
han var udstationeret for EU som
konsulent. Chelyabninsk ligger på
den anden side af Ural bjergkæden i
Sibirien og har 1.3 mio. indbyggere.
Der er kun et eneste orgel i hele Chelyabinsk, så selv om jeg har lært om
og elsket musik hele mit liv, så måtte
jeg starte helt forfra med at lære orgel,
da jeg kom til Danmark. Og jeg spiller og spiller (jeg er meget ærekær, så
der må ikke være fejl, når jeg spiller i
kirken). Naturligvis på det dejlige
orgel i Jungshoved om søndagen og
til de øvrige glade og mindre glade
begivenheder i kirken. Men jeg spiller også på orglerne i Vordingborg,
Allerslev, Ørslev og Præstø kirker.
For jeg øver mig nok 5 timer hver eneste dag, da jeg forbereder mig til kirkemusikskolen i Roskilde, hvor jeg er
på sidste år i færdiggørelsen af mit
studium.
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Som om det ikke skulle være nok,
spiller jeg også meget på mit russiske
instrument: Domraen, som er en slags
balalajka. Giver koncerter rundt omkring i Danmark og har lavet 2 CD’er
med russisk og klassisk musik.
Jeg har et dejligt arbejde – mest på
grund af Torben, der er en dejlig
præst. Bodil er kirkesanger og en
bedre findes ikke. Poul er ansvarlig
for alt i og uden for kirken og bor nok
et af de smukkeste steder i Danmark.
Vi har virkeligt et meget godt samarbejde alle sammen – kan være alvorlige men også drille og le med hinanden.”

urnekirkegård. I april plantes ca.
1.100 stedmorblomster (ifølge Jette
husker Poul, hvilke farver der foretrækkes på forskellige gravsteder). I
juni bliver det tid til at plante sommerblomster – ca. 1.600 i forskellige
holdbare sorter! Og det hele skal holdes ved lige, beskæres og luges (siden
1992 har der været forbud mod kemisk ukrudtsbekæmpelse). Tidligt på
året (hvert år) startes også reparation
og kalkning af Rejsestalden, graverboligen og ringmuren omkring kirkegården. Plus maling af låger og bænke
m.v. Det er også Poul, der sørger for
det store sankthansbål på Slotsbanken.
I aug.-sep. klippes hækkene, og i
efteråret skal alle bladene fjernes,
før Poul og Jette kan starte med at
lægge gran på gravstederne engang
i november. Der lægges omkring 2,5
tons gran, som leveres fra Nysø gods
i løbet af de uger, hvor udlægningen
foregår. Det hele skal helst være færdigt inden 1. søndag i advent, hvor
også juletræet (ligeledes fra Nysø)
står klar til at blive tændt, og der sættes lysspot på kirken.
Når alt det udendørs er færdigt, er der
papirarbejdet og udskrivning af regninger at tage fat på. Selvom Jette
påstår, at Poul har alle nødvendige
oplysninger om gravsteder m.v. i hovedet, er der alligevel i år indkøbt et
edb-system, som gerne skulle gøre
administrationsarbejde, regningsudskrivning osv. noget nemmere. Som
Poul siger med et skævt smil, så er

Graveren og hans medhjælper
Poul Hansen, der startede 1.12.1987, er
4. generation af gravere på stedet. Med
sit lange virke og mange gravermedhjælpere gennem årene mener Poul
nok, at han efterhånden har ”leveret”
gravere til de fleste af de omkringliggende sogne. Jette Jørgensen har været
gravermedhjælper her i to år.
Poul og Jette kan hurtigt blive enige
om, at de nok har en af de smukkeste
arbejdspladser i Danmark. De synes
også, at de har et dejligt, alsidigt og
afvekslende arbejde – også selv om
solen ikke skinner hver dag. Poul
sætter pris på friheden til at tilrettelægge arbejdet – også selv om det er
så som så med fridagene.
Og der er nok at se til i det daglige:
Året starter med, at granet skal fjernes
fra gravstederne – kirkegården har
358 gravsteder plus fællesgrav og
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hans opgaver (i hvert fald nogen af
dem) jo de eneste, der kan faktureres.
Det, man først lægger mærke til i
kirken, er den smukke pyntning til
alle lejligheder – og der er mange
(især er sommeren højsæson for bryllupper). Men der skal også gøres rent,
”guldet” skal pudses, alterdugen skal
vaskes, der skal købes lys osv. osv.
Det kan godt mærkes, at Jungshoved
Kirke sammen med Slotsbanken er et
meget populært udflugtsmål, der
kommer rigtig mange besøgende,
især om sommeren – hvilket godt kan
kræve en ekstra gang rengøring ind
imellem.
I oktober 2007 blev der efter krav fra
Arbejdstilsynet installeret automatisk

ringning i kirketårnet. Dermed sparer
graveren alle de mange ture op og
ned i kirketårnet. Til gengæld kan
både Poul og Jette savne den flotte
udsigt deroppefra. Men kirken skal
stadig åbnes og lukkes hver eneste
dag året rundt – også om mandagen,
som i praksis ellers er Pouls eneste
ugentlige fridag.
Ja, der er nok at se til for alle kirkens
medarbejdere på den ikke helt almindelige arbejdsplads, og der kunne
skrives meget mere om kirken og
dens mange opgaver, men det må
blive en anden gang. JUNGSHOVED
siger tak, fordi vi fik lov at kigge forbi.
Merete Sigumfeldt

Poul, Jette, Torben, Elena og Bodil på jobbet
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© Atelier Susanne

Andejagt

Sommeren er ved at være ovre. Vi
nærmer os september måned. September måned, hvor svømmeandejagten starter den 1., halvanden time før
solopgang.
Andejagten starter den nye jagtsæson. Den første oktober er for nogen der, hvor jagtsæsonen starter,
da det er der, hvor der må jages
næsten alt jagtbart vildt, dog med
få undtagelser.
For strandjægeren er august måned gået med at efterse grejet til jagten, der skal efterses, at lokkere har
lod på, og snoren ikke er slidt tynd.
Det er jo med at få lokkerne med
hjem, de er ikke helt billige. Der skal
efterses, at prammen kan holde vandet ude, og at paddel og ankre er i
orden.
Det er nu den 31. august om morgen. Der er blevet pakket, så nu

skulle det hele være klar. Så er det
med at komme af sted. Jeg sejler i
min havjagtpram med den lille skydepram bagefter. Vi må jo først
jagte den 1., så det bliver med overnatning i havjagtprammen. Denne
morgen er en flot augustmorgen –
kun lidt vind og tørvejr.
Jeg kommer ud på sandet samtidig
med mine jagtkammerater. De er
sejlet fra Præstø havn. Vi får sagt
godmorgen, taler lidt om, hvor
mange fugle, der var på sandet, da
vi kom. Vi mente, at vi var de første. Men der var en, der havde sejlet sin pram ud dagen før. Det er en
uskreven regel, at man bliver ved
sin pram for at få den plads.
Vi får valgt pladser, så er det tid til
morgenkaffe og brød.
I løbet af dagen kommer der flere
jægere. Næsten alle kendte fra tid42

ligere år. De fleste kommer hen til
os for at høre om, hvad vi har set af
fugle, og hvor de andre jægere har
lagt sig. Sandet er så stort, at der
kan blive en plads til alle.
Det er ved at blive mørkt. Vi har fået
de røde bøffer. I år havde Niels husket kartoffelsalaten, så der ikke
kun var franske kartofler til bøffen. Nyder den flotte solnedgang og
lytter til gæssene, der kommer til sandet for at raste.
Nu er det tid til at sove. Inden jeg
falder i søvn, kan jeg høre, at vinden
er ved at rejse sig fra øst. Det tegner
godt for morgendagens jagt.
Alarmen fra mobiltelefonen lyder.
Nu op i en fart, på med tøjet, får lagt
havjagtprammene ud.
Over til prammen, ud med lokkerne, og så er det ellers bare at vente.
De første skud, der kommer, er fra
Nyord. Der kommer en gråand mod
mine lokkere, det bliver min første
and i denne sæson. Der er tre skeænder på vej ind. Jeg lader den komme
nærmere. Da de er ude over mine
lokkere, op i en fart, BANG! Der er
træf på fuglen, men den er ikke
dødskudt, så jeg må bruge et skud
mere. Så er det ud at samle op. Der er
et godt træk denne morgen.
Da det store træk er forbi, pakker
vi sammen. Jeg har skudt gråand,
krikand, skeand og spidsand ud af
de 6 jagtbare arter. De to, der
mangler, er knarand og atlingand.

Gæssene må ligeledes skydes den
1.9. Dem var der ingen af på skudhold. Der var rigtig mange, der trak
rundt.
Vi kan jo kun håbe for gæssene, at
det ikke bliver som i Holland. Der må
de ikke jages med det resultat, at
landmændene ved fuglebeskyttelsesområderne har hegnet, så gæssene
ikke kan gå på deres marker. Det er et
problem for gæslingerne og gæssene i
deres fældningsperiode. De dør af
sult. For ikke at tale om, at den hollandske stat indfanger tusindvis af
gæs i fældningsperioden. Hvad de gør
ved dem? De gasser dem.
Jeg, som strandjæger, vil gøre alt for,
at det ikke sker her i Danmark. Hvis
man tager hånd om det vildt, man
skyder, og jagten bliver drevet ordentligt, er det nok et bedre liv for fuglen. Man kan jo se, at de også stortrives i Danmark, bare spørg landmændene, hvad den store fremgang af
gæs, har givet af markskader.
Det kan folk jo tænke over, næste
gang de står ved køledisken og ser på
en tvangsfodret, billig fransk gås,
hvor de i stedet kan købe en velsmagende vildgås, der har levet frit alle
dage.
Med strandjæger hilsen
Knæk og bræk
Per Sellebjerg
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Amatørfiskerne og Strandjægerne

Traditionen tro afholdes pilketur på Øresund.
Det er lørdag d. 14.02.09
med afgang i bus fra Jungshoved/Præstø/Bårse.
Sejltiden er 8.00 - 15.00. Alle er velkomne.
Tilmelding til Gert Jensen på tlf.55 99 80 24
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JIF’s historie 1910-1920
Jungshoved Gymnastikforening 1913
Erland Larsen

Jungshoved Sogns første gymnastikhold, 1913. Nogle af holdets medlemmer udgjorde
bestyrelsen.

(Referatet fra den første generalforsamling).
Ved den stiftende Generalforsamling som afholdtes i Samlingshuset
d. 2. december 1913 foretoges Valg
af Bestyrelse. Valgt blev følgende:
Gaardmand Lars Larsen, Dyrehavegaard, Kontrolassistent Jørgensen,
Ungkarl Christian Hansen, Ambæk,
Forkarl Niels Nielsen, Søbygaard,
Ungkarl Johannes Rolschau, Dyrehavegaard, Gaardejer Ole Larsen,
Fjællebrogaard og Smed Christian
Knudsen, Smidstrup. Til Revisorer
valgtes Oluf Jensen, Smidstrup og

Fisker Rasmus Andersen, Taageholdt.
Det vedtoges at antage Lærer Larsen, Præstø, som Leder i Vinteren
1913-14 samt anskaffe de fornødne
Rekvisitter.
Aktive Medlemmer
(Ukonfirmerede) 1913.
(Kontingent 1 Kr.):
(Min morfar tjente som avlskarl
1901-02 på Transbygården ved
Skælskør, til en vinterløn på 70,00
kr. og sommerhalvåret til 180,00 kr.)
Stavreby Udflyttere: Andreas Petersen, Viggo Hansen, Jens Peter
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Johansen, Kristian Johansen, Albert
Johansen, Christian Andersen, Rasmus Petersen, Otto Larsen. Dyrehavegaard: Carl Larsen, Viggo Larsen. Roneklint: Svend Caspersen,
Viggo Caspersen, Povl Petersen,
Otto Svane, Oluf Peter Larsen.
Stenstrup: Carl Jensen, Frede Døssing, Christian Frimann, Villy Rasmussen, Ejner Frimann. Ambæk
Mark: Carl Hansen. Stenstrup

Udflyttere: Hans Christian Andersen. Søbygaard Hus: Viggo Jensen. Stavreby: Jens Hansen, Oluf
Olsen, Jens Petersen, Viggo Jensen,
Ejner Andersen, Peter Hansen, Emil
Frederiksen. Smidstrup: Alfred
Jensen, Rasmus Jensen, Oskar Hansen, Knud Knudsen, Emil Sørensen,
Alfred Nielsen. Marienlund: Carl
Molter, Elley Molter. Skovly: Albert Hansen, Povl Hansen.

Regnskab for Aaret 1913-14.
Indtægter
1 Indkommet ved Ballet
Æresmedlemmers Bidrag
Konfirmerede Medlemmers Bidrag
Ukonfirmerede
Samlet Indtægt er altsaa
Udgifter
1 Gymnastiklærer Larsen, Præstø
2 Regning Tømrer Niels Jensen, Smidstrup
3 1 Rullemadras
4 Leje af Forsamlingshuset
5 Lapning af 1 Plint
6 Regning fra Andreas Jensen
7/9 Averteringer
10 Musik til Ballet
11 Forlystelsesskat
12 Peter Frederiksen, Samlingshuset
13 Regning paa Balbaand
Brandkontingent
14 Regning fra Smed Knudsen, Smidstrup
Porto og Skrivematerialer
Samlet Udgifter er saaledes
Indtægter
Udgifter
Overskud

344 Kr. 70 Øre
314 Kr. 16 Øre
30 Kr. 54 Øre
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120,45
80,25
103,00
41,00
Kr. 344,70
80,00
48,00
50,00
50,00
11,00
1,35
6,85
36,00
17,95
8,00
1,56
20,00
1,75
1,50
Kr. 314,16

Lynggaard: N.P. Petersen. Fjællebrogaard: Ole Larsen. Stavreby:
P.A. Petersen, Hans Christensen.
Bøged: Rasmus Hansen, Fyrgaard,
Lars Larsen, Parcellist R.P. Johansen, Hans Larsen, Niels Rasmussen
og Rasmus Rasmussen, Bøgedegaard. Strandgaard: Johannes Johansen. Stavreby Udflyttere: Murer Jørgen Andersen. Søbygaard:
H. Dølner, Rasmus Peter Jensen.
Ambæk: Henning Hansen, H.P.
Hansen, Johannes Christensen,
Christian Andreasen, Poul Andersen. Stenstrup: Carl Frimann, Carl
P. Andersen, P. Rasmussen, Andelsmejeriet, P. Frederiksen, Samlingshuset, Lars Jensen, Frederik
Petersen Th. Olsen, Stenstrupgaard,
Skrædder N.P. Rasmussen, J. Døssing, Niels Frederiksen, Peter Nielsen. Smidstrup: Vallentin Jensen,
Christian Knudsen, Elin M. Nielsen,
Tømrer Hans Petersen, Tømrersvend Valdemar Jensen, Tømrer
Niels Jensen, Gaardeier Lars Larsen, Skomager Julius Hansen,
Gaardmand Niels Jensen, Husmand
Ole Olsen, Christian Nielsen, O.P.
Nielsen, Peter Henriksen, Rasmus
Jensen, Oluf Jensen, Niels P. Nielsen. Præstø: Gæstgiver N.P. Hansen. Marienlund: Christian Molter.
Roneklint: Niels Petersen, Rasmus
Petersen, Lars Rasmussen, Hans
Henriksen, Niels Jørgensen, O.
Skovgaard. Dyrehavegaard: Lars
Larsen. Fuglesang: Lærer Andersen, Anders Petersen, Christian Pe-

Aktive Medlemmer
(Konfirmerede) 1913.
(Kontingent 2 Kr.):
Lynggaard: Lavrits Seider. Stavreby: Rasmus Nielsen, Karl Christensen, Oluf Mortensen, Hans Larsen,
Alfred E. Hansen og Hans Larsen,
Hermann Nielsen, Sofus Hansen,
Niels Hansen, Ejner Christensen.
Søbygaard: Niels Nielsen, Carl Petersen, Otto Nielsen. Ambæk: Christian Hansen, Rasmus P. Iversen,
Hans Mortensen, Lars Peter Hansen.
Skovhuse: Peter Bue Jensen, Hans
Christian Andersen. Brugsen: Vilhelm Bruhar. Stenstrup: Johannes
Nielsen, Christian Petersen, Thorvald Madsen, Marius Møller, Hans
Jensen, Hans Petersen, Alfred Jensen
(Bageriet), Christian Nielsen
(Møllen). Smidstrup: Jacob Andersen, Hans Christian Nielsen, Peter
Olsen, Rasmus Larsen, Carl Rasmussen, Niels Nielsen, Jørgensen
(Kontrolassistent). Taageholt: Rasmus P. Andersen. Bønsvig: Vilhelm
Petersen, Carl Petersen, Sofus Sørensen, Hans Nielsen. Dyrehavegaard: Johannes Rolschau. Roneklint: Alfred Larsen, Andreas P.
Hansen, Hans Petersen, Sofus Petersen, Rasmus Petersen, Sofus
Hansen. Fuglesang: Karl Nielsen,
Hans Christensen, Carl Petersen,
Carl Caspersen. Marienlund: Gregor Molter. Georg Røbke.
Æresmedlemmer 1913-14.
(Kontingent 50 øre, 75 øre, 1 kr., 2
kr.):
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tersen. Roneklint Skov: Lars Petersen, Jørgen Kaspersen, Hans Hansen, Skovlygaard. Bønsvig: Niels
Petersen, Peter Petersen.
I forbindelse med 75 års jubilæet i
1988 skriver en af foreningens første aktive gymnaster, Viggo Larsen, Svendborg:
På loftet over forsamlingshusets
hestestald fandtes nogle gymnastikredskaber fra en længst forsvunden tid, da en skytteforening
havde eksercits i forsamlingshuset.
Det var en ”høj sadlet hest” og et
springbræt, som man fik megen
fornøjelse af, endvidere springstøtter og en godt to meter lang madras med ”forskydeligt fyld”, således at vi måtte passe på at ”lande”
på de bløde steder. Vi måtte vente
et par år, indtil vi fik råd til en lang
rullemadras og flere redskaber.
Gymnastiklærerne var dengang
hovedsagelig hjemvendte befalingsmænd, og derfor blev de stående øvelser præget af militant
eksercits med krav om præcision.
Ellers om igen! Kom vi til at fryse i
den kolde sal, fik vi en løbetur,

derefter igen hen på vores plads og
fortsætte, hvor vi slap. Men bortset
fra det havde vi det fornøjeligt og
lærerigt, og vi glædede os hver
vinter til forårs- og amtsopvisningerne, hvor vi kunne vise vores
færdigheder.
Uddrag af Bestyrelsesmøde afholdt
i Samlingshuset d. 2. Marts 1914.
Det vedtoges at holde Gymnastikopvisning d. 15. Marts 1914. Lovene blev gennemgaaet og rettet, det
overlades til Formanden at ordne
det fornødne ved Opvisningen.
Ved Generalforsamling 1/3 1917
blev den første Kvinde indvalgt i
Bestyrelsen: Frk. Sigrid Nielsen,
Stavreby. På samme generalforsamling udsættes 4 Præmier til
hvert Hold (gymnastik). Parcellist
Peter Jensen og Parcellist Jørgen
Caspersen, Roneklint Skov til at
fungere som Dommer. I anledning
af Gaardejer Ole Larsen, Fjællebrogaard, Sølvbryllup opfordres
til en indsamling til en Gave.
Erland Larsen
(fortsættes i næste nummer)

Læsere, der vil støtte bladet økonomisk,
kan gøre det ved at indsætte et beløb på vores konto i Møns Bank i
Præstø,
konto nr. 6140-0004064737
eller ved at lægge et beløb i den røde pengekasse i
Dagli´Brugsen i Jungshoved, når man tager et blad.
På forhånd tak
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”Når man ser det hele sådan lidt fra oven…”
Det kan vel ikke komme bag på nogen, at Jungshoved også tager sig godt
ud set fra luften. En søndag eftermiddag i slutningen af september havde
jeg lejlighed til selv at konstatere det.
Jeg synes, jeg vil dele indtrykkene med læserne.
Jeg har forsynet billederne med lidt stednavne, så det er lettere at orientere
sig.
Frede Jørgensen

Bøged
Kirken
Jungshovedgaard

Jungsh
ovedve

j

Stenstrup

Stenstrup
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Jungshoved Skole

Præstø Fjord
Præstø

Øen Smidstrup

Jungshoved Kro
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Dagli’Brugsen Jungshoved
Så blev det december måned med
julen stående for døren, og snart
tager vi hul på et nyt kalenderår.
Julestemningen i butikken er høj,
hvilket jo smitter af på vores lokale
stærke juletilbud.
For at understrege julehumøret og
hyggen vil der hver søndag blive
fyldt julegodter i de julesokker, som børnene har afleveret. Så har dit barn endnu ikke afleveret en
julesok i butikken,
kan I stadig nå det.
Skulle du mangle
ideer til julegaver, så var Nettorvet måske
løsningen. Så
kom op i butikken, og få et
gratis jule-Nettorvs-katalog fyldt med masser af
gode tilbud og ideer. Husk at vi altid
er til rådighed, hvis vi skal bestille
for dig.
Info om donation via Velgørenhedsknappen på flaskeautomaterne:
Ved udgangen af september 2008 er
der doneret 1.395.483,27 kroner via

Velgørenhedsknappen, som er installeret på flaskeautomaterne i Kvickly
Xtra, Kvickly, SuperBrugsen,
Dagli’Brugsen, Irma og Fakta. Donationerne går direkte til Coops 2 samarbejdspartnere, UNICEF Danmark
og Folkekirkens Nødhjælp. Velgørenhedsknappen er siden september 2007 blevet testet i de
14 Kvickly Xtra-varehuse og
installeret i de øvrige kæder hen over sommeren
2008. Velgørenhedsknappen findes nu i
1000 butikker og
varehuse.
For at donere
panten skal
man vælge at
trykke
på
V e l gø r e n hedsknap pen og yderligere bekræfte donationen med et
ekstra tryk for at sikre, at man ikke
donerer sin pant ved en fejltagelse.
Her fra Dagli’Brugsen ønsker vi jer
alle en god jul og et godt nytår.
Med venlig julehilsen
Uddeler Magnus G. Rasmussen
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JUNGSHOVEDKALENDER
Lørdag
Mandag
Mandag
Torsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Mandag
Torsdag
Lørdag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag

27. dec.
5. jan.
5. jan.
22. jan.
25. jan.
27. jan.
28. jan.
2. feb.
5. feb.
14. feb.
17. feb.
22. feb.
24. feb.
26. feb.
2. mar.
19. mar.

Kl. 19.00. Juletræsfest i forsamlingshuset
Kl. 19.00. Bankospil i forsamlingshuset
Svømning starter i svømmehallen
Kl. 17.00. Spiseklub i Jungshoved Skole
Svømmestævne i Tokai
Kl. 19.00. Kulturaften i Jungshoved Skole
Kl. 19.30. Foredrag i Allerslev Præstegård
Kl. 19.00. Bankospil i forsamlingshuset
Kl. 19.00. Lokalrådsmøde i Jungshoved Skole
Kl. 8.00. Pilketur
Kl. 19.00. Kulturaften i Jungshoved Skole
Kl. 13-15. Fastelavn i Jungshoved Skole
Kl. 19.00. Møde om Kulturdag 2009 i Jungsh. Skole
Kl. 17.00. Spiseklub i Jungshoved Skole
Kl. 19.00. Bankospil i forsamlingshuset
Kl. 17.00. Spiseklub i Jungshoved Skole

GUDSTJENESTER
Søndag
Søndag
Søndag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Mandag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Torsdag

7. dec.
14. dec.
21. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
28. dec.
1. jan.
4. jan.
11. jan.
18. jan.
25. jan.
1. feb.
2. feb.
8. feb.
15. feb.
22. feb.
1. mar.
8. mar.
15. mar.
19. mar.

Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:

19.00
10.30
Ingen
14.30
11.30
Ingen
Ingen
10.00
9.00
10.30
9.00
10.30
10.30
Ingen
9.00 JB
9.00
10.30
9.00
10.30
19.00
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Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:
Allerslev:

10.30
9.00
10.30
16.00
10.00
9.00 JB
10.30
11.30
10.30
9.00
10.30
Ingen
Ingen
19.00
10.30
Ingen
10.30
9.00
10.30
9.00

