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Kære læser,

så kom december, med de mange dejlige
traditioner – julehygge, juletræsfester, familiesammenkomster og meget mere.
Men december er også årets sidste måned
og dermed en god lejlighed til at gøre
status over det forløbne år. På Jungshoved var 2017 et år, der rykkede. Først og
fremmest med indvielsen af de to store
naturgenopretningsprojekter på Sydgården/Bøndernes Egehoved i slutningen
af oktober. Endvidere blev to nye projekter i hhv. Ræveholmsmose og Sortemose
ved Jungshoved Nor startet op. 2017 var
også året, hvor lokalrådet indstiftede en
miljøpris, der skal gå til en person, som
har gjort en særlig indsats for miljøet på
Jungshoved. Læs mere om naturprojekterne og om, hvem der var den værdige
modtager af miljøprisen.
En anden – vi vil næsten sige epokegørende – begivenhed på Jungshoved var delebussen FRØENS opstart og fuldstændig
overvældende succes. Så stor var successen, at Vordingborg Kommune lynhurtigt
besluttede at støtte projektet de næste tre
år. Læs mere herom – og om, hvordan

”frøpasserne” fejrede de gode nyheder.
Disse projekter, og mange andre, ville
aldrig have set dagens lys, hvis det ikke var
for de mange ildsjæle, som Jungshoved er
begavet med. Nogle har i mange år gået
forrest og inspireret andre, og nye er kommet til og tager fat med beundringsværdig
energi. De fortjener alle en STOR TAK
for deres indsats!
På det redaktionelle område skal vi gøre
opmærksom på, at alle ”kirkesiderne” nu
efter aftale med menighedsrådet er flyttet
om bag i bladet; meddelelser og informationer fra præst og menighedsråd skulle
således være hurtige og nemme at finde.
Og så skal der lige gøres lidt reklame for et
nyt kulturhistorisk bidrag til bladet: en
interessant beretning om baronesse Astrid
Stampe fra Nysø, der bl.a. grundlagde
Dansk Kvindesamfund på Jungshoved.
Bringes i dette og følgende numre.
Vi benytter lejligheden til at sige en stor
tak for alle de mange bidrag, der i årets løb
er modtaget til bladet JUNGSHOVED
og ønsker alle en glædelig jul og et godt
nytår.
Redaktionen

KONTAKT:
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Jungshoved Menighedsråd
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lokalraadetjungshoved@gmail.com
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I august måned holdt der en officielt
udseende bil foran vores hus på Ambæk Mark 10. Det var en bil fra Geodætisk Opmåling i Ribe. Chaufføren
fortalte, at deres arbejde bestod i at

registrere højdeforhold og evt. ændringer i hele Danmark og altså denne dag
på Jungshoved. På østgavlen af vores
hus har der i al den tid, vi har boet i
huset, siddet en lille knop på en stang
indmuret i væggen. Det er et af de

mange fikspunkter, der er sat op overalt i landet, fortalte chaufføren mig.
Han viste mig et kort over Jungshoved,
hvor man kunne se, hvor der var fikspunkter. Styrelsen i Ribe får omkring
100.000 henvendelser om året om ter-
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rænforhold til brug ved bl.a. hus- og
vejbyggeri, kloakering, nedlæggelse af
kabler og ledninger. I de senere år er
aktiviteten steget med mange henvendelser fra husejere og grundejerforeninger. Det skyldes de sidste års voldsomme vejr med store regnmængder og
storme, hvor mange har brug for at
sikre deres huse mod oversvømmelser.
Vores hus ligger 13,3 m over havets
overflade, så det skal gå helt galt, før vi
får vand i kælderen. Vil man vide, hvor
højt ens hus befinder sig over havets
overflade, kan man google på: Google
Maps højdeservice.
***
I bladet har vi tidligere fortalt om døbefontene i Jungshoved Kirke, Brahetrolleborg Kirke på Fyn og Helligåndskirken i København og også bragt bil-

Foto: Aase Schmidt

leder af dem. Bladets udsendte har nu
sendt os et billede fra domkirken i Reykjavik, hvor den sidste af de fire døbefonte, Thorvaldsen har skabt over samme motiver, befinder sig.
***
Sofus Hansen har som et sikkert tegn
på, at vinteren står for døren, bragt de
19 fuglebænke i hus på Enggården i
Stavreby.
***
Onsdag 1.november var Allan Capion,
Lundegård, en af initiativtagerne fra
Lokalrådet til bussen, Frøen, inviteret

til at fortælle om projektet i Aftenshowet på DR1 – det gjorde Allan rigtig
flot. Samtidig fik seerne lejlighed til at
se nye dele af DRs optagelser fra Frøens første dag på Jungshoved med
mange kendte ansigter.
***
En dag i efteråret mødte jeg en mand
med en spade og en metaldetektor i
Stenstrup. Han havde fået lov til at
undersøge, om bakken bag ved Stenstrup Vandværk (Jungshoveds højeste
punkt, 18 m over havet) skulle rumme
nogle skjulte skatte fra Danmarks oldtid, vikingetid eller middelalder. Vi faldt
i snak. Han hed Flemming Hansen,
boede i Præstø og brugte en god del af
sin pensionisttilværelse på at finde
skjulte skatte i den danske muld. Hidtil
havde han ikke fundet guld eller sølv.
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Hvad han fandt, blev afleveret til Næstved Museum. Denne dag var udbyttet
ikke stort – ølkapsler, militærpatroner,
knapper, en kugle fra en forlader, en
lille figur, et potteskår fra et middelalderkar o.a. Han fortalte, at han naturligvis skulle have tilladelse til at færdes på
andres marker. Denne dag havde han

fået lov til at undersøge bakken af ejerne af Solhøj, og i den kommende tid vil
han undersøge nye steder på Jungshoved. Vi aftalte, at bladet ville følge hans
arbejde og bringe nyt – måske finder
han en dag et guldhorn!
***
Fra Jane Mølgaard har vi modtaget:
For mange af os gående, løbende og
cyklende borgere på Jungshoved er også
efteråret en dejlig tid. Men det er med
fare for liv og lemmer, at vi begiver os
ud på vejene. Roeoptagning og -transport gør vejene smattede, og nogen
glemmer at rydde op efter sig. Så hermed et lille opråb!
Knud Jacobsen

Nyt fra Biblioteksfronten
Så er der igen frit udlån
på biblioteket, som er
åbent i skolens åbningstid fra tidlig morgen til
kl. ca. 22, når de sidste
brugere er taget hjem.
Sommeren er forløbet godt. Det har
lettet det meget, at man bare kan ringe
til mig ved ønske om lån eller aflevering. Det giver ingen spildtid hverken
for Jer eller mig. Der er både kommet
nye bøger, blevet lånt og afleveret igen.
Jeg har gennemgået alle bøgerne og
udskiftet nogle med nye bøger.

Kig i gemmerne, om du skulle have
nogle lånte bøger liggende, der trænger
til at komme retur. Bl.a. har Søren Ryges bog, hvor vores Holger Lillebil og
Svalerne er beskrevet, været udlånt i
mange, mange måneder.
Hvis du har brug for at få en rundvisning i bogsamlingen eller hjælp til at
finde en god bog, stiller jeg gerne op.
Ring blot til mig, så vi kan aftale en tid.
Fortsat go' læselyst her i den mørke tid.
Anne Okholm
mobil 28 33 76 76

Bladet kan købes i løssalg i Præstø Boghandel,
Jungshoved Kirke og i bladkassen
på Jungshoved Skole.
Pris pr. blad 20 kr.
6

Et sted på Jungshoved (26)
Flytrafik over Jungshoved
af pilot og flyveinstruktør Gert Rønne, Ambæk Mark 5
Min svigerfar har, siden han var seksten
år, arbejdet inden for luftfart, og han er
stadig passioneret fly entusiast. Selvom
det er næsten tyve års siden, han holdt
op med at arbejde, kan han stadig sidde
på vores terrasse og pludselig tysse på
os alle sammen, når han hører en flymotorlyd, som han ikke lige kan identificere. Han har også ret godt tjek på,
hvornår den nye store Airbus 380
kommer til Kastrup. Han følger oftest
med i lufttrafikken via den app, der
hedder Flightradar.

over os. Basisudgaven er gratis. I app’en kan du se alle fly i hele verdens luftrum, specielt interessant er jo nok de
fly, der er i nærheden af dig. For hvert
fly er der en masse ekstra informationer, som fx startlufthavn og destination, hvilken højde flyet er i, flyselskabet
og flytypen. Oftest er der også et billede af flyet. Flyets ’nummerplade’: registreringen kan man også se. Danske fly
kendes på, at deres registrering indledes
med bogstaverne OY- efterfulgt af tre
individuelle bogstaver. Ser du et fly i

Foto: Screenshot fra Flightradar, Gert Rønne

For svigerfar og andre nysgerrige
I app’en Flightradar kan du få aktuelle
informationer om fly, mens de flyver

lufthavnen, kan du se registreringen
malet på flyets sider og under vingerne.
I luftfart bruges måleenhederne fod/
feet og knob, så det bruges også på
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Flightradar. Det kan her være rart at
vide, at når flyvehastigheden opgives i
knob, forkortet kts, svarer det næsten
til det dobbelte i km/t, og når bl.a. flyvehøjde opgives i fod/feet/forkortet ft,
går der ca. 3 fod/feet på en meter.

Højtflyvende over Jungshoved

Hører eller ser du højtgående passagerfly over Jungshoved, er der oftest tale
om fly, som flyver hen over Danmark.
Flyver de nord- eller sydover, er det
sædvanligvis fly, som flyver mellem
vores skandinaviske naboer og Tyskland eller syd herfor. Er det øst-vest
gående fly, kan der være mange kombinationer af afgangs- og ankomststeder,
idet moderne fly nu om dage kan flyve
langt. Det kan fx være fly mellem London og Peking. Disse fly flyver i ca. 10
km’s højde.

Foto: You Tube

onsstriber, såkaldte contrails. Det ligner
lange, hvide sky-striber, og det er det på
en måde også. Derfor kaldes de også
Cirrus aviaticus, hvis de bliver på himlen længe. Cirrusskyer er den meteorologiske benævnelse for højtliggende
iskrystal-skyer. Iskrystallerne gør dem
hvide.
Kondensationsstriber dannes, idet flymotorers udstødning bl.a. består af
vanddamp. Vandet sætter sig på urenheder (aerosoler) i udstødningen, som
dermed udgør triggeren for at vanddråberne dannes. Luftens lave temperatur
køler vanddråberne, og de bliver til
iskrystaller. Hele denne proces tager
lidt tid. Det er årsagen til, at du på himlen ser, der er lidt afstand mellem flyet
og dets contrails.
Jo større fugtighed, der er i den omgivende luft, jo tydeligere contrails. Temperaturen skal være under ca. minus
36° C, for at de dannes. Derfor ses de
oftest kun efter fly, som flyver højere
end ca. 8 km.
Hvis du vil se et godt eksempel på dannelse af contrails, kan du på You Tube
se denne video: ’Airbus A380 Contrail
as seen from KLM cockpit’.

De fly, vi oftest hører og ser, er som
regel på vej ind til eller ud fra Kastrup
lufthavn, når de skal til og fra sydvesteuropæiske destinationer, som fx
Düsseldorf eller Nice. Disse fly vil være
i kun 4-6 km’s højde over Jungshoved.

Spor på himlen

Når fly i høj højde passerer over os,
efterlader de somme tider kondensatiFoto: You Tube
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Både i videoen og på billedet ovenfor
kan man tydeligt se, hvordan luftens
bevægelse over flyets vinger danner
strømhvirvler indad mod midten, de
såkaldte vortex, som opstår på grund af
den store forskel i tryk på over- og
undersiden af vingerne. Vortex/
strømhvirvlerne giver ekstra vindmodstand, og det ’koster’ brændstof at
overvinde dem. Det er vortex, man
forsøger at bremse med bøjede vingetipper/Winglets.

store militære Merlin redningshelikopter komme forbi Jungshoved på en
mission. Tager den et sving omkring
Ambæk området, kunne det hænge
sammen med, at besætningen lige benytter lejligheden til at hilse på en tidligere kollega.

Foto: Leon Hansen

Foto: Erling Jensen (svigerfar). Læg også mærke
til Øresundsbroen under vingen.

Iagttager du kondensationsstribernes
vandring hen over himlen, kan du bestemme vindretningen i højden. Observerer du, at striberne indbyrdes bevæger sig i forskellige retninger og hastigheder, ved du, at vinden ændrer sig
med højden. Flyene, der har lavet kondensationsstriberne, har således fløjet i
forskellig højde. Disse forskellige vindretninger og hastigheder i forskellige
højder kan opleves at være særlig stor,
når kondensstriberne sammenholdes
med langt lavereliggende skyer.

I lav højde over Jungshoved

Måske har du været heldig at se eller
måske specielt høre vores hjemlige

På samme måde har jeg også en gang
imellem fløjet over Ambæk Mark i et
mindre en- eller tomotorers fly, når jeg
har undervist på en skoleflyvning eller
været på en udflugt med familien.
Svævefly bevæger sig kun sjældent ned
over vores område. For år tilbage var
jeg dog vidne til, at et svævefly havde
mistet tilstrækkelig termik (opstigende
luftstrømme), og derfor måtte sikkerhedslande på en af Jungshoveds marker. Dette er heldigvis noget, piloterne
er trænet til at klare. Inden der var gået
en times tid, var piloten og hans fly
blevet hentet af kollegaerne fra Kongsted ved Rønnede.
Af og til passerer et motorsvævefly
vores område. Hvis de mister termik,
kan piloterne tænde for en motor i
næsen eller en motor som kan fældes
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ud fra ryggen af flyet og dermed fortsætte for motorkraft.
Endvidere kan det nævnes, at akutlægehelikopterne både dag og nat har deres
luftbro over vores område, når de er på
vej mellem Lolland-Falster/Møn og
Rigshospitalet. Typen er EuroCopter
135, som er bygget af Airbus.

Endelig kan de enkelte privatejede gyrokoptere nævnes samt de droner, der
senest er sendt på vingerne denne sommer for at fotografere til gavn for vores
herlige natur.

Foto: Anna Marin, www.akutlægehelikopter.dk

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening
Så er efterårs- og forårsaktiviteterne
startet på skolen med tirsdagshygge,
gymnastik og badminton. Det er dejligt
at se så mange bakke op og deltage i
aktiviteterne.
Vi havde høstfest 22. september. Igen
en dejlig aften med mad fra Hannes
Herligheder, dejlig musik ved Johnny,
som sørgede for, at alle blev i godt humør og fik rørt sig på dansegulvet. Der
skal lyde en stor tak til dem, som hjalp
til med borde og stole, og tak til pigerne for de flot pyntede borde. Vi var 63
glade pensionister, som fik en god aften. Til næste år er datoen fastsat til 14.
september.
Den 25. september tog vi så på vores
årlige udflugt. Turen gik til Sydsachsen
og Karlsbad i Tjekkiet. Vi var 43 deltagere, som fik en dejlig tur – og masser
af mad. Vi rejste med Fladså Turist, og

10

de havde sat et virkelig godt og spændende program sammen til os. Vi så
bl.a. et hestetrukket minetransportsystem, hvor de trak jernmalm op fra ca.
100 meters dybde. Vi var på et stort
marked i Tjekkiet. Også i Tjekkiet så vi
en stor glasfabrik, Moser, hvor vi var
på rundvisning i fabrikken og så, hvordan de mundblæste glas; det var interessant. Senere tog vi en kabeltogbane
op til Karlsbads udsigtspunkt; det var
virkelig spændende. Vi var også ude og
køre med veterantog og med en gondolsvævebane op til toppen af Fichtelberg. Som I kan læse, var det en dejlig
tur med en masse dejlige indtryk af
området. Vi boede 900 meter over
havets overflade. Læg mærke til, at vi
blev stopfodret fra morgen til aften –
jeg tror, der var nogen, der skulle hjem
på kur. Desværre blev oplevelsen ødelagt lidt, fordi et stort antal af vores

gæster blev syge, men heldigvis først,
da vi kom hjem.
Det bevirkede, at vores første bankospil blev dårligt besøgt, men det bliver
forhåbentlig bedre fremover.
I år bliver julefrokosten 8. december kl.
13.00 i forsamlingshuset.
Så skal vi ellers til at tilrettelægge vores
program for 2018. Det ligger fast, at
turen til Bakken bliver 13. juni. Prisen

bliver 850,00 kr., og tilmelding kan ske
til Kirsten Nilsson på telf. 29445074
senest 27. februar.
Vores medlemmer vil få et program i
lighed med det fra i år. Det skulle også
gerne kunne læses på vores hjemmeside JPF53.dk.
God jul og godt nytår ønskes I alle af
pensionistforeningen.
P.b.v. Tonny Vang

Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus
”Huset” har det fantastisk godt. Siden
sidst har vi fået talt porcelæn op og
vasket alt af. Der er købt nye ovne.
Udenfor ser det også flot ud. Vores nye
lejere holder græsset nede m.m. Vi har
fået asfalteret foran hovedindgangen,
så man kan stå tørskoet, hvis man har
behov for at få lidt frisk luft – eller ryge
en stor, fed cigar til festen. Vi har faktisk også fået et godt tilbud på asfaltering hele vejen op til forsamlingshuset.
Bestyrelsen skal bare lige blive enige.
Generalforsamlingen 31. oktober gik
således, at Lone Kristiansen valgte at
stoppe i bestyrelsen. Vi siger tusind tak
for indsatsen og håber, vi stadigvæk får
Lone at se i”tøjbiksen” til vores loppemarked. I stedet har vi fået Gert Jensen, som vi byder hjertelig velkommen.
I vores bestyrelse er vi så nu: undertegnede Morten Larsen, Jens Ottosen,
Gurli Torstensson, Poul Reiter, Bent
Nielson, Hanne Boye og Gert Jensen.
Suppleanter: Dorthe og John Lundgård
(som er ny!). Revisorer er: Erland Lar-

sen og Mogens Prip. Revisorsuppleant
er: Tine Besser (som er ny!).
Støtteforeningen består af: Leif Stokholm, Erik Nielsen, og sørme om de
ikke fik sjanghajet Lone Kristiansen.
Og til sidst, men ikke mindst, har vi
Dorrit og Rene Bonde, som gør rent
efter alle vores udlejninger. Siden sidste
generalforsamling har vi haft 61 udlejninger! Det er flot!
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen og
frivillige, som er med til at få vores hus
til at se flot og indbydende ud. Husk, at
I kan slå op på forsamlingshusets
hjemmeside og se, om der plads til
din/jeres fest!
Rigtig god vinter til alle.
Mvh Morten Larsen
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Nyt fra Præstø og omegns Strandjagtforening
Siden sidst har vi haft lerdueskydning
på havnen. Skydningen foregår fra
Bents lille, ustabile jolle. Det er ret udfordrende! Lerduekasterne lånte vi af
Bjørn Madsen. Der blev på denne dag
lavet flæskestegsburgere. Det stod Frederik og Lærke for. Alt i alt en fantastisk dejlig dag!
Fugleskydningen var 19. august. Til
fællesspisningen diskede Silden Jan op
med nyrøgede ål. Fuglekonge blev i år
Lars”Operasanger”. Super-super dag!
Den 1. september foregik som sædvanlig på Degnholm. Dejlig frokost og

kæmpe bøffer til aften. Der blev ikke
skudt noget, men en hyggelig oplevelse
som vanligt.
Billarden startede op torsdag 5. oktober, kl. 19 på skolen. Og vil fortsætte
hele vintersæsonen.
Den 1. februar 2018, kl. 19 vil vi sammen med Foreningen Norden arrangere et foredrag, som handler om menneskets bedste ven hunden fra oldtid til
nutid. Mød op, og få en god hundesnak!
KNÆK OG BRÆK!
Mvh Morten Larsen

Nyt fra Jungshoved Skole

Så blev det oktober, altid lys på skolen,
mange biler og hyggeligt inden døre.
Efter en god sæson med mange lejere i
skolen og i lejligheden startede vintersæsonen med alle de faste aktiviteter og
spiseklub, sangaften, foredragsaftener,
udvalgsmøder m.m. Vi har budt velkommen til endnu et yogahold, MKhold onsdag morgen v. Sussie Jensen.
November bliver også en travl måned
med bl.a. valgmøde, hjertestarterkursus
for Bønsvigbeboere, sangaften, spise-
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klub og Foreningen Nordens skumringsaften. Første weekend i december
er der julemarked i skolen. Det er en
god tradition og samtidig en god måde
at vise skolen og vores smukke halvø
frem på. Bladets kalender og hjemmesiden www.jungshoved.net kan hjælpe
med at holde styr på alle de gode tilbud.
Den 7. oktober var der arbejdsdag i
skolen, hvor der blev gjort hovedrent,
ryddet op i køkkenskabene, vasket gardiner og ordnet skolegård. Redskabsrummet blev tømt og mange huller
lappet og malet. Tak til de flittige frivillige og til avisen Sjællandske, som lige
kom forbi, ”fordi I altid laver så mange
gode ting herude”. Det var jo dejligt at
høre, og der kom en artikel og et fint
billede af Merete i avisen.

meget taknemmelige for og skal nok
finde anvendelse for pengene. TUSIND TAK!
Skolen har fået et fint redskabsskur og
tagrender på halvtaget. Der er sat en
lampe op over garagen for at skabe lidt
lys i et ellers mørkt hjørne. Tusind tak
til Tonny Vang og Jens Ottosen for
hjælpen.
Skolen har også indkøbt 25 nye stole,
så vi ikke skal slæbe stole op og ned ad
trapperne mere end nødvendigt. Desuden følger vi den vedligeholdelsesplan,
vi har lavet for et par år siden, og arbejder nu på at få nye vinduer i gymnastiksalens østside.
Vi ønsker alle en god sæson, en god jul
og på gensyn i den gamle skole.
P.v.a. Styregruppen, Lise Jacobsen
Den 4. november får styregruppen
besøg af Traktortrækforeningen, som
vil donere en del af dette års overskud
til skolen. Faktisk 20.000 kr. Det er vi
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Traktortræk 2017
Vi fra bestyrelsen i Power Pull i Jungshoved vil gerne rette en stor tak til
sponsorer, annoncører og hjælpere for
den store deltagelse og opbakning, vi
mødte igen ved dette års Power Pull.
Det er dejligt, at så mange har lyst til at
give deres bidrag på den ene eller den
anden måde. Det er helt umuligt for os
at klare det hele selv, så vi er meget
glade for jeres indsats.
Vi vil også meget gerne rette en meget
stor tak til Peder Andersen og Mogens
Hansen fra Lynggården for igen i år at
låne os mark og vægt og for den store

samarbejdsvilje, vi møder derfra. Den
velvilje og støtte, vi har mødt på Lynggården, er uvurderlig. Det er bare super
dejligt.
Sidst men ikke mindst en kæmpestor
tak til deltagere og gæster, som har haft
lyst til at komme og være en del af vores arrangement. Jo flere vi er, jo sjovere er det jo.
I år har vi besluttet at give en del af
overskuddet til Jungshoved Skole.
Sæt allerede nu x i kalenderen ved
weekenden i uge 38, 2018.
Tina Skjærlund

Ved en lille sammenkomst på
Jungshoved Skole, lørdag 4. november, overrakte Jesper True på vegne af
gruppen bag Traktortræk på Jungshoved en gave på 20.000 kr. til Jungshoved Skole. Jesper True sagde i sin motivering for den flotte gave, at man efter
et vellykket traktortræk i 2017 ønskede
at støtte det lokale foreningsliv på
Jungshoved økonomisk, som tak for

den lokale opbakning til årets traktortræk. Det mente man, bedst man gjorde ved at give støtten til Jungshoved
Skole, som samler store dele af halvøens frivillige foreningsliv. Lise Jacobsen fra styregruppen på Jungshoved
Skole takkede for den flotte gave og
lovede, at den vil blive brugt til nye
opgaver på skolen, der vil komme skolens mange brugere til gavn.
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Frivilligt arbejde (12)
Frøpasser
Mit navn er Henning Nissen, og jeg
bor på Mislehøjvej. Som nytilflytter er
det altid et spørgsmål om, hvordan
man kan blive integreret i byen – fællesskabet – fritidslivet. Både Janne og jeg
er pensionister og har boet i Hillerød i
rigtig mange år, så det var lidt af et
spring at flytte fra venner og omgangskreds hertil. Men, det har været en meget positiv oplevelse at flytte til Jungshoved, modtagelsen har været venlig
og imødekommende fra første færd.
Aktiviteterne omkring skolen har været
gode til at skabe kontakt til byen. Vi
besluttede hurtigt, at vi måtte bruge
skolen som springbræt, så vi stillede til
rengøringsdagen og håbede på at få
snakket med en masse mennesker.
Ved et senere arrangement på skolen
forvildede jeg mig ind på lokalrådets
enemærker. Der var en meget entusiastisk gruppe, der snakkede om, at vi
manglede en delebus her på halvøen.
De søgte chaufføremner og talte rigtig
godt om miljøet og de herligheder, der
er herude på halvøen, så blev jeg potentiel frøpasser, og håbede på at blive
godkendt.

Hvordan er det at være frøpasser

Som frøpasser skal man fungere som
chauffør, indkøber, bud, samtalepartner, servicemedarbejder og meget andet. Det lyder overvældende, men er
faktisk ikke noget problem. Man får
grinet meget, snakket mere, og ikke

mindst får man en masse kontakt(er) i
lokalområdet. Kontakten er nok det
væsentligste for mig som”ny” beboer.
Første gang, man står med sin mobiltelefon i hånden og får koden til nøgleskabet via SMS, er nok lidt af en prøvelse – kan jeg nu leve op til forventningerne, kan jeg finde adresserne, og
hvad gør jeg, når jeg ikke kan finde vej?

Yes, det lykkedes!!!!!!!!
I begyndelsen af FRØENs levetid var
passagermængden noget mindre end
nu. Så da jeg skulle planlægge første
eftermiddagstur, overtalte jeg Janne til
at blive betalende passager. Hun ville
gerne se, hvad det gik ud på og tog
med. Vi fik klaret indkøbene, og jeg var
ved at pakke varer, da jeg kom i tanke
om, at REMA jo gav rabat til frøens
passagerer, så stor var Jannes overraskelse, da hun fik 20 kroner retur mod
at aflevere den grønne billet i kassen.
For sent kom jeg i tanke om, at vi kunne være gået i MENY og fået kaffe –
også på billetten. Det må vi få en anden
gang. Turene er selvfølgelig ikke ens fra
gang til gang. Nogle ved rigtig meget
om, hvem der bor hvor, hvem der sælger hus til hvem og, hvem der har købt
hus osv. Andre ved, hvem der er favorit til at vinde traktortrækket, og selvfølgelig hvem der falder helt ud. Andre
igen kan forklare, hvorfor hestebønnerne ikke er høstede endnu, så alt i alt er
det berigende at få lov til at være frøpasser.
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En passager, jeg havde med både ind til
Præstø og tilbage igen, fortalte, at han
da havde en bil stående på adressen,
men for at støtte det gode initiativ og
give sit bidrag til, at vi kan fortætte, tog
han FRØEN frem og tilbage for, ”hvis
vi ikke brugte den nu, hvor længe havde vi den så”.
Når man så holder inde i Præstø i bilen,
der er meget påfaldende med de store
magnetskilte med FRØEN, får man
rigtig mange roser for det gode initiativ.
Folk stopper op, kigger på skiltene og
begynder samtalen med: ”Jeg så det i
tv, hvor er det et godt initiativ. Har du
mange kunder? Hvor kører bilen?
Hvor mange ture har I om dagen? Er
det rigtigt, at I konkurrerer med Flextrafikken? – de er jo ret dyre de ture.
Generelt er der ros til initiativet, og
endnu har jeg ikke mødt nogen, der var
sure eller utilfredse med Frøen eller
dens passere.
Jeg kan kun glæde mig over så stor en
succes, det er blevet, og opfordre alle til
at bruge FRØEN. Der er kun gode

oplevelser i den bil – føreren er rar,
passagererne er rare, stemningen er rar,
så bliv et rart menneske, og brug FRØEN.
Min første passager!
Henning Nissen

Læsere, der vil støtte bladet økonomisk,
kan gøre det på følgende måde:
- ved at lægge et beløb i bladbøssen i våbenhuset i Jungshoved Kirke eller ved
Jungshoved Skole.
- ved at indsætte et beløb på vores konto nr. 6140-0004064737 i Møns Bank,
Præstø (banken opkræver 40 kr. i gebyr, hvis man indsætter direkte ved kassen i banken!! – så brug netbank).
På forhånd tak
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Nyt fra Naturprojekt på Jungshoved
Fredag 27. oktober indviede vi to naturprojekter på Jungshoved, begge i
Roneklint.
Det ene projekt med titlen
”Naturprojekt på Jungshoved – tilgængelighed til og viden om Sydgården i
Roneklints arealer og Bøndernes Egehoved” og det andet ”Tiltag for markfirben, løvfrø, spidssnudet frø og flagermus”. I sol og stærk blæst kom 120
deltagere til pølsehorn og vin, åbningstaler, vandretur med paddeekspert Kåre Fog og efterfølgende kaffe og frøkager ved shelterpladsen.
Tina, formand for lokalrådet bød velkommen, Lise holdt åbningstale, som

Foto: Bent Pedersen

Foto: Bent Pedersen
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kan se flere billeder fra indvielsen på
www.jungshoved.net
P.v.a. arbejdsgruppen, Lise Jacobsen

Tale til indvielse af Naturprojekter på Jungshoved,
27.10.2017

Foto: Ivan Ingemansen

kan ses nedenfor, Mikael Smed, viceborgmester i Vordingborg Kommune,
Stefan Skov og Carsten Horup fra Vordingborg Kommune og Anders J. Andersen fra Vanførefonden holdt taler,
inden silkebåndene blev klippet af to
søde, små piger, Vigga, 4 år og Martha,

Foto: Ivan Ingemansen

som fyldte 1 år samme dag. Og så var
området åbnet, og nye eventyr kunne
begynde.
Entreprenøren og hans børn sørgede
for bål og snobrød. Tak til alle, som
hjalp til med at gøre dagen festlig.
Mange har allerede fundet vej til Naturområde Sydgården, flere er velkomne.
Pas godt på området, og nyd det. Du
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Jeg hedder Lise Jacobsen, er medlem af
Jungshoved Lokalråd og er en del af
arbejdsgruppen vedrørende de to naturprojekter – det ene med titlen "Tiltag for løvfrø, spidssnudet frø, markfirben og flagermus ved Roneklint”, støttet af Den Danske Naturfond med
782.000 kr., det andet ”Tilgængelighed
til og viden om Sydgården i Roneklints
arealer og Bøndernes Egehoved”, støttet af Vordingborg Kommune, Friluftsrådet via udlodningsmidler, Tuborgfondet, Vanførefonden og Præstø Håndværker- og Borgerforening med i alt
330.000 kr.
Det er en stor fornøjelse at stå her og
se alle jer, der med interesse har fulgt
de to projekter herude fra den første
spæde start i 2015 til indvielse i dag.
Arbejdet med projekterne har været
som et eventyr.
I mange eventyr er det en lille, grøn frø,
der har en stor hovedrolle. Sådan er det
også her. Nemlig løvfrøen, som i mange år har levet ude på Bøndernes Egehoved. Som prinser og prinsesser i
eventyrene var frøerne i fare for indavl
og for at uddø. De små frøer havde
brug for at tage lidt længere ud i verden
for at finde sig en mage.
Derfor spurgte en medarbejder i Vordingborg Kommune i 2014 lodsejerne

omkring Bøndernes Egehoved, om de
kunne være interesseret i at etablere et
par søer på deres jord. Vordingborg
Kommune ville i så fald søge NaturErhvervsstyrelsen om midler. Svend Erik
Jensen på Sydgården sagde ja, og så var
eventyret i gang.
De første to søer blev gravet, lokalrådets stiudvalg mødtes med Svend Erik,
og et ønske gennem mange år om en
bedre tilgængelighed til området bl.a.
via en sti mellem Roneklint og Bøndernes Egehoved, kunne nu blive en realitet på Sydgårdens jord.
På en åben workshop arrangeret i samarbejde med Friluftsrådet, naturvejlederen i Vordingborg Kommune og stiudvalget i marts 2015 blev de første ideer
sat på papir og en arbejdsgruppe nedsat. I forbindelse med rejsning af midler til projektet kom Svend Erik i kontakt med Den Danske Naturfond, og
et nyt, sideløbende projekt blev født i
samarbejde med nabo Gustav Halberg
og biolog Kåre Fog, der i mange år
som paddeekspert har fulgt frøerne på
Bøndernes Egehoved.
Det betyder, at her nu er et flot stendige til glæde for markfirben, et flagermushotel, 15 søer til glæde for løvfrøer
og andre frøer, afgræssede enge med
køer og rigt fugleliv, en sti med lave
træbroer over fugtige områder fra Roneklint til Bøndernes Egehoved samt
nogle trampestier etableret af ejer selv.
Desuden er her nu et par bænke med
god udsigt, en parkeringsplads, en shelterplads med fire-seks sovepladser, et
multtoilet, et bålsted med grill, bord og
bænk med god udsigt, en informations-

tavle, infoskilte i området og en tillægstavle i infoskabet med vandreture i
Roneklint. Noget er etableret i december 2015 og noget først i denne uge,
derfor har noget fået naturens patina,
andet vil få det.
Projektet med at bringe et kultiveret
område tilbage til det oprindelige landskab er ikke kun et lokalt projekt. Det
rækker meget længere ud, og er en vigtig del i fødekæden. Det genetablerede
naturområde skaber vækst for truede
dyrearter, et rigt fugleliv, en rig flora og
dermed et rigt insektliv til glæde for de
dyrkede marker i området.
Vi blev stolte på Jungshoved, da Den
Danske Naturfond i november 2016
ud af 18 projekter i Danmark bevilgede
midler til to på Sjælland, begge på
Jungshoved. Dette i Roneklint og det
andet i Ræveholmsmose ved Smidstrup.
Det er vores ønske, at områderne her
skal blive til stor glæde for naturinteresserede mennesker, og det er vores tro
og håb, at alle vil værdsætte det, respektere, at vi færdes på ejernes private
ejendom og hjælpe med at passe godt
på områderne.
Stor tak til den lille frø, som satte eventyret i gang, og allerede er flyttet ind i
de nye søer.
Stor tak til lodsejerne Svend Erik Jensen og Gustav Halberg for deres generøse tilsagn om at lade andre glæde sig
over deres lille paradis.
Stor tak til donatorerne, der kunne se
muligheder i dette unikke område og
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gjorde det muligt at finansiere de to
projekter.
Stor tak til Kåre Fog og Vordingborg
Kommunes medarbejdere for gode råd
undervejs. Det var aldrig gået uden.
Stor tak for tålmodighed til naboer,
som ind imellem har måttet leve med
maskinlarm og tilkørte veje. Og stor
tak til de øvrige i Jungshoved Lokalråd
for opbakning gennem hele perioden,
og til alle jer, der har fulgt projekterne
og opmuntret os undervejs.
Stor tak til Morsø Skov- og Naturservice, som har været meget fleksible,
lydhøre og kreative, og har løst opgaven så fint og hurtigt, selvom tiden ind
i mellem har føltes lang. To store pro-

jekter på to år, det er godt gået. Vi synes, vi har fået meget for pengene. Og
endelig tak til den lille arbejdsgruppe
for effektivt og godt samarbejde gennem to år.
Vi har bedt Jungshoved Lokalrådsformands to piger om at hjælpe os med at
klippe snorene, den ene snor må klippes af Vigga, som var med på en guidet
tur herude, lige før det hele gik i gang.
Dengang var hun så lille, at hun sad i
rygsækken hos sin mor. Den anden må
klippes af lillesøster Martha, som i dag
fylder et år.
Jeg håber, vi alle vil få stor glæde af
området, og så må vi hellere sige skål,
klippe snorene og erklære området for
åbent.

Ny kurs på Skippergården

Efter nogle ubeboede år, hvor naturen
har sneget sig ind på bygningerne, er
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der nu igen liv på den fine
gamle gård i Roneklint. Om
gårdens lange historie kan
man læse i bogen Fra fæste
til fritid af Niels Østergård,
og dens nyere historie har
fyldt godt både i lokalpressen og i den lokale snak.
Men hvordan ser fremtiden
ud for Roneklints yderste
gård? Det har vi spurgt de
nye ejere om.
”Vi skal først og fremmest
bo her, nyde den vidunderlige udsigt og udnytte de 15
hektar jord vest for gården”,
fortæller Lise Tarnow, der
midt i travlheden tager venligt mod
bladets udsendte. Og travlt er der, for

den ubeboede periode har tæret noget
på den gamle ejendom. Tage skal tætnes, haven tæmmes, 42 fag vinduer
udskiftes – og så kom der lige en vandskade til, da fjorden fandt ind i den
gamle staldbygning. Nok til at tage
modet fra mange, men for Lise og hendes mand Jesper blev det en anledning
til at nytænke bygningens muligheder:
”Jesper har en gammel drøm om et
mikrobryggeri, og så skal der jo også
være plads til at nyde produkterne –
men det ligger nok lidt længere ude”,
smiler Lise.
Interessen for godt øl er dog allerede
blevet til en ny tradition i byen: Hver
lørdag før 12 mødes de naboer, som
har tid og lyst, på gårdspladsen til een
øl og vender ugens begivenheder. Og
cirka en gang om måneden er planen at
holde ”pynt selv pizza-party” på gården. ”Vi vil gerne give lidt igen til byen,
for vi føler os meget godt modtaget i
Roneklint og møder en utrolig hjælpsomhed med alle de praktiske opgaver,
vi står overfor.”
Parret, der begge er i 50’erne, kommer
fra en gård uden jord i Gilleleje, så
landbrug er ret nyt for dem, men ønsket om egen jord stod højt på listen.
Jorderne omkring Skippergården har
ligget ugødet hen og egner sig godt til
græsning for får og køer, gerne i et
kogræsserlaug med andre interesserede.
Men der skulle også gerne blive plads
til nogle økologiske grøntsager – og
høns, selvfølgelig.
Foreløbig er produktionen tænkt til
eget forbrug, men på sigt kunne Lise
godt forestille sig en lille gårdbutik –

måske kombineret med krydderier og
andre produkter fra Mauritius, som de
kender godt fra nogle års ophold. Der
drev Jesper nemlig et ingeniørprojekt til
bedre udnyttelse af fiskefangsterne, og
han regner i øvrigt med at fortsætte sin
selvstændige virksomhed fra Skippergården i et vist omfang.
Lise arbejder til gengæld fast i Nordsjælland tre dage om ugen, men har så
mulighed for at arbejde fra Skippergården resten af ugen og samle energi.
”Bare udsigten fra arbejdsbordet er det
hele værd, og så er her så mange muligheder at tage fat på. ”Hønsehuset” er
allerede lejet ud til en natur- og skov
studerende fra Ungarn, der i øvrigt
leder efter et studierelevant bijob. Vi
kunne måske leje en feriebolig ud mere,
og her er også tilladelse til at holde kurser. Når man har fundet sådan et dejligt
sted, vil man jo gerne dele det lidt med
andre. Men nu vil vi lige overveje det
hele og tage en dialog med naboerne
og med kommunen om mulighederne,
så vi kan lægge nogle gode og realistiske planer.”
Den blå installation ”Styrtende portaler”, som har provokeret mange, er i
øvrigt allerede fjernet, og den store
”hangar” kan forhåbentlig snart erstattes med nogle mindre skæmmende
landbrugsbygninger, der kan rumme
det nødvendige.
Så der er al grund til at byde Lise og
Jesper velkomne på Jungshoved og
glæde sig over det nye liv, de bringer til
Skippergården.
Jørgen B. Svendsen
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Jungshoved har fået sin egen
miljøpris

Miljø, minister og meninger til
valgmøde på Jungshoved
Skolens sal var fyldt til sidste plads, da
lokalrådet inviterede til valgmøde 8.
november med temaet Natur og Miljø.
Tidligere miljøminister Ida Auken havde
taget turen til Jungshoved for at indlede
mødet, og hun medbragte både gode
nyheder og en stærk opfordring til landbrugs- og naturinteresser om at finde
tilbage til et frugtbart samarbejde om
miljøet for os og vore efterkommere.

Lokalrådets miljøudvalg har indstiftet
en ny miljøpris, der hvert år gives til en
person, som har gjort en særlig indsats
for miljøet på Jungshoved. Udover
anerkendelsen består prisen af et grafisk værk udført af Sidse Friis, Stavreby.
Miljøprisen 2017 blev uddelt på valgmødet og gik til Lise Jacobsen for hendes store indsats for Jungshoveds natur, senest med at bringe de to store
naturprojekter ved Roneklint frem til
indvielse.
Lise modtog prisen fra medlem af miljøudvalget Lis Jespersen og fik et stort
bifald med på vejen fra den fyldte sal,
også da hun straks ville dele prisen med
de andre medlemmer af projekternes
arbejdsgrupper.

Derefter styrede politisk redaktør Elisabeth Svane debatten mellem de 12
lokale kandidater og en spørgelysten
sal. Som ventet var der delte meninger
om den rigtige skatteprocent og den
bedste borgmesterkandidat, men på
andre punkter var kandidaterne overraskende enige:
NEJ til brugen af pesticider (fx Round
Up) til ukrudtsbekæmpelse i Vordingborg Kommune,
JA til en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger for Miljøet) af Lynggårdens ønsker om landbrug og biogasanlæg, før der kan udarbejdes en
lokalplan for området, JA til en spildevandsrensning, hvor udbyttet står mål
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med anlægs- og driftsomkostninger for
borgerne.
Og endelig var der vist bred enighed
om, at mødet var meget velarrangeret
af Lis Jespersen, vel styret af Elisabeth
Svane, og at Pia Prehns forplejning var
en ren og miljøvenlig fornøjelse.

Delebussen Frøen bliver fastboende
Efterårets forsøg med den borgerdrevne delebus er gået så godt, at Vordingborg Kommune nu stiller en minibus
af samme type til rådighed de næste tre
år på stort set samme vilkår:
• Turen til Præstø koster 10 kr. hver
vej, som betales kontant eller med
MobilePay

• Aften/weekend kan alle på Jungs-

hoved låne bussen til samkørsel for
2 kr. pr. km (4 kr. udover 100 km).
• Fra nytår forventes lovgivningen
forenklet, så alle kan køre med
som passager uanset bopæl.
Beslutningen blev fejret af de 19
frøpassere ved en ædruelig julefrokost,
hvor lokalrådets forkvinde Tina Åsberg
takkede alle frøpassere for deres tid og
nærvær i de daglige kørsler.
Er man interesseret i at blive frøpasser,
kan man kontakte
Allan Capion 42 24 71 83 eller
Jørgen Svendsen på 53 80 28 56.
Læs mere om Frøen på
www.jungshoved.net/delebus

Velkommen til Jungshoved
I løbet af sommeren er der kommet mange nye beboere til Jungshoved.
Det er vi glade for, og vi byder jer alle velkommen til vores naturskønne halvø
med et væld af aktiviteter og oplevelser.
På Lokalrådets Hjemmeside www.jungshoved.net, i opslagsskabene i landsbyerne
og her i bladet kan man orientere sig om de mange tilbud.
Alle disse aktiviteter er åbne for alle, så mød op, og lær nogle nye mennesker og
området at kende.
Lokalrådets Udvalg vedrørende Turisme og Bosætning vil i det kommende år
invitere til orienteringsmøde for nye beboere.
Vi glæder os til at møde jer. På gensyn og venlig hilsen,
Lokalrådets Udvalg vedr. Turisme og Bosætning
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Købmandsforretningen i Lundegård

Den 1. juli 1966 overtog ægteparret
Margit og Mieszek Stanek købmandsforretningen i Lundegård. Det var med
nogen bekymring, at ægteparret flyttede til Lundegård. Som tro ægtemand
føjede Mieszek konen, og senere forlod
han landbrug og skovbrug, hvor han
havde haft en lang liste af forskellige
jobs.
På det tidspunkt var der i omegnen af
Lundegård 4 købmandsforretninger (2
i Lundegård, 1 i Smidstrup og 1 i Roneklint. Forretningen i Lundegård havde direkte adgang til privatboligen,
derfor var duften af fru Staneks middagsmad tit til inspiration for kundernes indkøb til deres egen middagsmad.
Dengang handlede man ved hjælp af
kontrabøger, dvs. alt køb blev skrevet
og betalt en gang om måneden. Aftalen
med kontrabøger byggede på gensidig
tillid mellem købmanden og kunderne.

Dvs. at man skulle gøre sig fortjent til
at få kontrabog. Mange sommerhusejere fra København ønskede også at få
en kontrabog for at blive ”medlem af
det gode selskab”.
Når det var nedgangstider skete det
(sjældent), at folk glemte at betale.
Nogle kunder fik endda bogen med
hjem og brugte den som huskeseddel
til indkøb.
Det var med et vist vemod, at Stanek
lukkede forretningen den 31. maj 1997,
efter 31 år.
Forretningen blev udvidet en del gange, men på slutningen havde de mærket, at Lundegård blev mere og mere
affolket. I første omgang lukkede maskinfabrikken, ligesom der også blev
færre landbrug i den lille landsby få km
fra Præstø.
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Efterhånden lukkede de fleste købmænd i landsbyerne, derfor var det flot,
at ægteparret holdt stand i 31 år i Lundegård, hvor de kunne mærke den hårde konkurrence fra supermarkeder og
discount-butikker i området.
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I forbindelse med lukningen kneb
mange lokale kunder en tåre, fordi livet
blev fattigere, da en populær købmandsforretning lukkede.
Allan Capion, Lundegård

Et indblik i baronesse Astrid Stampes
tanker og handlinger
Hvem var Astrid Stampe, Nysø, der grundlagde
Dansk Kvindesamfund på Jungshoved?
Af Anna Sarah Rye Vestergaard

Akvarel af P.C. Skovgaard: Dagligstuen på Kristinelund,
Astrids lillesøster Kristine læser højt for moderen Jonna Stampe i 1860’erne

Baroniet Stampenborg

Astrid Stampe var datter af lensbaron
Henrik Stampe, tredje besidder af baroniet Stampenborg ved Præstø, og Jonna Stampe f. Drewsen, datter af jurist
og konferensråd A.L. Drewsen og Ingeborg Collin, København. Astrid var
andet barn og fødtes 19. december
1852. Hendes søskende var Rigmor,
Kristine og Jeanina.
Baroniet stampenborg blev oprettet
1809, det bestod af hovedgårdene Nysø, Jungshovedgården og det tilliggende bøndergods samt 1100 tdr. land/
skov.
Astrid Stampe voksede op på Kristinelund, en gård på 143 tdr. land, som

hendes far havde i forpagtning under
baroniet. Kristinelund var i hendes
tidligste barndom en stråtækt bondegård, der indtil den opkaldtes efter hendes bedstemor Christine i 1821, hed
Hestehavegården. I 1859 byggedes det
nye stuehus, arkitekten var Ferdinand
Meldahl, der var en central leder af
arkitekturens udvikling i Danmark i
anden halvdel af 1800-tallet.

Barndom
Astrids far, Henrik Stampe, lærte hende
naturen at kende, når de gik ture i mark
og skov, han lærte hende om fugle og
at kende forskel på især rovfuglene. Da
hun blev lidt ældre, tog han hende med
i vognen, når han tog på inspektion i
skovene. Her lærte han Astrid at kende
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forskel på, højskov, stangskov, ungskov
og underskov, og dermed gav han hende indsigt i skovbrug. ”Hvor elskede
jeg dog de skove”, skriver hun i 1929.
Astrid og hendes søstre levede et frit liv
og færdedes hjemmevant i naturen,
hvor de blandt andet ”samlede snoge,
som de morede sig med at tage op i
forklæderne, løbe hjem og stikke dem
op imod vores piger, som skreg af
skræk”. Ligesom de morede dem med
at kravle i træer både i skov og have.
Astrid fortæller også om en herlig sommerdag, hvor børnene morede sig med
at være med til at høste raps i
”kokkemarken”, da der pludselig kom
bud om, at børnene skulle komme
hjem. H.C. Andersen ville læse sine
eventyr højt. ”Og hvem der ikke var
særlig glade, det var os børn.”
Man kan sig, at Astrid voksede op som
et naturbarn. Hun holdt også høns,
som hun elskede, men da hun selv
holdt hønsehuset rent, måtte hendes
mor fange en forfærdelig masse lopper
på hende bagefter. Hønsepasningen

milien, da hun som halvvoksen lå syg
hos morforældrene i København, da de
erfarede, at den bog hun læste i, handlede om ”Fjerkræets opdrætning”.
Men også kvindesagen interesserede
Astrid virkelig meget, allerede fra hendes tidligste ungdom. Dette kom til
udtryk, når hun blev spurgt om sine
fremtidsvisioner. Hun ville være
”hønsepige med et uægte barn”, dels
fordi hun elskede høns så højt, men det
bemærkelsesværdige argument var også: ”Fordi moderen havde rådighed
over det uægte barn”! Astrid Stampe
beskriver sig selv som en grublende
natur, som grublede over alle livets
spørgsmål.
I Astrids oldeforældre Jonas og Henriette Collins hjem i Amaliegade og i
morforældrenes hjem blev de henrivende billedbøger til, som H.C. Andersen
lavede til pigerne. Astrid ejede tre billedbøger, og i den ene var der en
mængde udklip af H.C. Andersen, som
forfatteren selv havde skrevet et par
ord ved.

H.C. Andersen lavede en smuk billedbog til hver af de tre piger

Rigmors Billedbog

blev foretaget med stor ansvarsfuldhed,
og derfor læste hun en masse om deres
pasning. Stor morskab skabte det i fa-
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Astrids Billedbog

Christines Billedbog

”Men hvad der især morede os, var
hans udklipninger, som ofte blev sat
ind i bøgerne. Han havde et eget småtalent til at forme sine figurer. Han teg-

nede dem aldrig først. Mens han sad og
småsnakkede lagde han papiret sammen, klippede ud i luften, og der stod
skikkelserne lyslevende. Ofte kom hans
yndlingstyper igen: Svaner, danserinder,
amoriner, men aldrig to gange ens.
Udførelsen var ikke lagt an på sirlighed,
den var let og rask, og udtrykket var
sikkert og karakteristisk.”

Skolegang
Børnene undervistes, som andre adelige børn, af en privat lærerinde i hjemmet. Blev de sat uden for døren, hvad
enten det var, når Astrid var trodsig og
i stedet for at regne skrev vers i regnebogen, eller hun bad ”Rigmor om at
passe sig selv”, eller sagde ”hold din
mund” til hende, når Rigmor bad
Astrid om at være flittig med sin regning, kom de først ind igen, når de bad
om forladelse. Astrid kunne ikke komme godt ud af det med den to år ældre
søster Rigmor, ja de sloges af og til.
Regne lærte Astrid aldrig, den lille tabel
lærte hun ikke, ”den store har jeg ingen
anelse om”, dividere kunne hun ikke
og kun til nød lægge sammen. Derfor
skriver hun som voksen: ”Jeg begriber
ikke, hvorledes jeg, i mit lange liv har
kunnet føre regnskab over mit store
hus.”
Moderens måde at opdrage børnene
var udviklende, hun havde et lille værelse, som kaldtes ”mors lille stue.” Et
yndigt værelse mod vest, møbleret med
kønne, gule møbler. Når børnene havde gjort noget galt, fx været uartige
mod frøken Anker, blev de kaldt til
denne stue og talt alvorligt til om det,
de havde gjort, og moderen fik dem til

at indse deres fejl og bede frøken Anker om forladelse. Astrid blev som
oftest rigtig artig for en tid, men når
artigheden ikke holdt, skyldtes det som
oftest, siger hun, at deres jomfru og
frøken Anker, havde lov til at sige til
børnene, hvad de ville. ”Ja, på børn er
der ”frit Slag”, dem kan man sige til,
hvad det skal være, de har aldrig lov at
svare.”
Ud over dansk, historie, geografi, syning og regning lærte pigerne at tale
både svensk, fransk og engelsk. men
ikke tysk, som følge af forældrenes
nationale sindelag, idet tyskundervisningen blev afbrudt, da Danmark kom
i krig med Preussen 1864. Moderen,
Jonna Stampe, læste religion med pigerne, men forlangte aldrig udenadslære. Astrid siger selv: ”… men gav os en
dyb, varm kærlighed til vores kristne
tro”.

”Paladset” – træet i skoven

”De voksne” var et begreb Astrid og
Kristine benyttede om alle voksne,
undtagen deres elskede mor. De følte
sig forurettede af ”de voksne”, derfor
fandt de et sted i skoven, under et træ
med en meget stor krone, som de kaldte ”paladset”. Her samlede de alle mulige fødemidler: æg, gulerødder, frugt
etc., som de ville leve af, når de ikke
længere kunne holde livet ud derhjemme. Astrid Stampe karakteriserer sig
selv som en blød, men trodsig og heftig
natur, der ikke er ræd for at give næsvise svar. Eksempelvis sagde hendes
frøken engang til hende, at børn skal
lære at være tjenstvillige, hvortil hun
svarede: ”Det glemmer de da temmelig
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hurtig, når de bliver voksne.” En stor
del af deres fritid legede Astrid og Kristine i ”paladset”, men en flugt fra
hjemmet blev det aldrig til.

Udlandsrejsen november 1868
– april 1869

Da Henrik Stampe fik overdraget Nysø, foretog han en udlandsrejse med
sin kone Jonna og de to ældste døtre,
Rigmor og Astrid. Det meste af vinteren tilbragte familien i Rom, hvor
Astrid fyldte 16 år. Hun var aldeles
uinteresseret i museerne og tog en bog
med, som hun kunne læse i, når de
andre så på statuer. Hun længtes hjem,
og det eneste, der morede hende i
Rom, var samværet med de andre
skandinaver i byen. Her blev hun særligt gode venner med Ville Heise, der
var datter af Wilhelmine og Alfred Hage fra Oremandsgaard.

Hjuldamper H/S Zampa (1856-1876), der
lagde til ved Bøjet, en skov på Jungshoved, en mils
vej fra Kristinelund

I slutningen af april 1869 kom familien
hjem igen. De sejlede med hjuldamperen ”Zampa” fra København til Bøjet
på Jungshoved, hvor de gik i land. Da
var det Astrid, der græd af grebethed,
som hendes mor havde fældet en tåre
ved udsigten over Middelhavet fra Sorrento.
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Ungdom

Døtrene Stampe
omgikkes ungdommen på herregårdene og embedsmændenes døtre. Men der
var stor forskel på
opdragelsen, for
Jonna Stampe ønskede nemlig at udvikle sine døtres ånd.
Derfor havde døtrene kun lidt småpligter om formiddagen, så som at støve af
i stuerne, efterse deres ”fine” tøj (kraver etc.) og skænke te og kaffe. Men
efter frokost havde de lov til at læse.
Deres veninder derimod måtte ikke
læse før efter middag kl. 5, og de skulle
sy om eftermiddagen, og så læste de
ikke så ”tunge” bøger som Stamperne.
Astrid Stampes læsning var præget af
hendes interesse for samtidens politiske og historiske problemstillinger.
Hun vendte blikket mod nord og læste
bl.a. om de tre nordiske rigers historie,
om det danske sprog i Slesvig og om
islændernes færd ude og hjemme, og så
lærte hun oldnordisk.
Med Det danske Riges tab af Slesvig,
Holstein og Lauenburg i 1864 til Preussen, samt Danmarks afståelse af Norge
til Sverige i 1814, efter Napoleonskrigene, hvor Danmark var allieret med
Frankrig, var Danmark gået fra at være
en stormagt til at være en småstat. Derfor vendte danskerne blikket indad
mod sig selv og mod Skandinavien for
at finde en ny national identitet.

Amaliegadekvarteret

Efter jul var det skik, at landadelen
rejste til København i et par måneder.

Familien Stampe bosatte sig for det
meste i Amaliegade, hvor de lejede en
passende lejlighed. De tog, som de
andre familier, vogn og heste med og
deltog i selskabslivet. I København
måtte aristokratiets unge damer ikke gå
alene på gaden, så tjenerne måtte følge
dem i et par skridts afstand. Men dette
gjorde de stærkt oprør imod. Astrid
Stampe fortæller: ”Da det engang rygtedes, mellem os, at en af aristokratiets
unge piger var gået alene ned at købe
noget på Østergade midt i ”spadseretiden”, erklærede vi, at nu vilde vi ikke
længere gå med ”tjener på”, og fra den
tid færdedes de unge Stamper alene på
gaden.”

Bedsteforældrenes hjem efter 1838: Den Collinske
gård, Amaliegade, København

Indtræden i ”den store verden”
Rigmor og Astrids indtræden i ”den
store verden” gjorde de ved kronprins
Frederik (d.8de) og kronprinsesse Louises bryllup i 1869 ved et stort bal på
Kristiansborg. På ballerne blev der
lejlighed til at tale med herrerne, og den
lejlighed benyttede Astrid i rigt mål.
Med dem kunne hun tale om alle de
emner, der interesserede hende, og hun
tog ivrigt alle emnerne op: kvindesag,
skandinavismen, det danske sprog, der
gerne skulle renses for tyske udtryk, det
sociale spørgsmål og meget andet.
Hendes veninder fandt nemlig hendes
interesse for disse emner højst grinagtig, de var ikke opdraget til at interessere sig for samfundsrelevante emner. De
unge mænd lånte gerne Astrid interessante bøger, og hun følte, at hun passede bedre til mændenes end kvindernes
verden, det måtte ligge i opdragelsen,
mente Astrid. ”Hvis kvinderne havde
været opdragne til andet end at sy, være
nette og velopdragne og til at søge en
mand, havde de sikkert lige såvel kunnet få åndelige interesser som mændene. Men kvinderne vidste, at de skulde
behage mændene, deres moder må vel
have sagt det til dem; men det talte min
mor aldrig om for os.”
Astrid var meget bevidst om opdragelsens betydning for henholdsvis kvinder
og mænd med de forskellige samfundsmæssige rettigheder dette indebar. Hun
havde tidligt udviklet en emancipatorisk holdning til ligeret kønnene imellem. Engang sagde en af hendes veninder til hende: ”Det må du ikke gøre,
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det synes herrerne ikke om”. ”Hvad
mener du med det”, svarede Astrid
”man kan da ikke rette sit liv efter,
hvad herrerne mener.”

De unge kvinders uvidenhed
Astrid Stampe kendte ikke verden og
dens slethed, som hun udtrykker det,
hun kendte ikke til det kønslige forhold
mellem mand og kvinde. Hun havde
engang spurgt sin mor, men siger, at
den tids kvinder var så blufærdige, at
hun gav et undvigende og ufyldestgørende svar. Derfor var det en uhyre
sorg for Astrid, der betragtede mange
af de unge mænd som sine gode venner, at opdage mændenes ”dobbelttilværelse”, der gjorde dem ulykkelige og
pådrog dem den rædselsfulde sygdom,
der undertiden endte med sindssygdom. Og som de undertiden overførte
på den kvinde, de giftede sig med.

Det undrede hende, da hun stødte på
den stærke og grundfæstede samfundsmening, som ikke kun næredes af
mænd, ”men også af kvinder – af mødre og døtre, som mødrene havde oplært i den anskuelse, der gik ud på, at
mænd fra den tidligste ungdom ikke
alene havde lov til, men helst skulle stå
i løse forhold til kvinder.” Ellers var de
ikke noget rigtigt mandfolk.
En dag, da der var bal hos en familie i
Amaliegade, blev der danset af kl. 2, og
ballet sluttede. Herrerne styrtede som
vilde ned, de skulle på Casinomaskerade, forklarede en veninde. Astrid
spurgte en af de tilbageværende herrer
ud, og det skar hende i hjertet, da hun
blev svaret, at herrerne skulle hen at
have noget at spise – en underlig undskyldning, da de havde fået en fin souper til ballet, mente hun!
…fortsætter i næste nummer

Status for naturgenopretningsprojektet
i Ræveholmsmose
I august og september 2017 har store
maskiner kørt rundt i Ræveholmsmose
for at gennemføre et større naturgenopretningsprojekt. Projektets formål er at
genskabe levemulighederne for en lang
række sjældne planter og blev nærmere
beskrevet i dette blads juni-nummer.
Projektet indebar, at der blev fjernet rødel og tagrør på ca. 10 ha, og efterfølgende
har kreaturer fået adgang til området, så
træer og tagrør ikke kommer igen, da de
ellers vil skygge for de sjældne planter.
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Den store opgave med fjernelse af træerne begyndte med, at en stor skov-

Skovningsmaskine, som fælder rød-el og kører
dem ud af området

I september blev der
sat kreaturhegn omkring hele området, og
i slutningen af måneden har kreaturerne
fået lov til at gå ind i
det ny-ryddede område fra den eksisterende, tilgrænsende fold.
Vi forventer, at enkelte dyr kan gå i områOpvækst af rød-el og tagrør i projektområdet inden rydning
det hele vinteren, og
ningsmaskine med bælter på 1,4 meters derved hjælpe med at forhindre for
bredde var i gang i det meste af august meget genvækst af den fjernede vegetamed at fælde og udkøre rød-el til kan- tion. I foråret 2018 vil der blive suppleret med yderligere kreaturer, som vil
græsse området i hele sommersæsonen.
Det gennemførte projekt har markant
ændret områdets udseende, idet det nu
fremstår helt åbent og med mulighed
for lange kig langs med Vasebækken og
ud mod Jungshoved Nor. Området er
omfattet af fredningen ”Jungshoved”,
og de genskabte udsigter er i overensstemmelse med fredningens formål.
Pistemaskine med knuser foran
ten af mosen. I slutningen af august blev næste
skridt taget, da en pistemaskine med en knuser
foran kørte over alle de
tilbageblevne stubbe af
rød-el. Knusningen er
nødvendig, da træerne
ellers skyder meget hurtigt igen.
Afslutningsvist blev alle
de fældede træer fliset og
Det åbne udsyn langs Vasebækken mod syd og Jungshoved Nor er blevet
kørt væk.
genskabt. Det er forhåbningen, at der i løbet af nogle år vil komme sjældne plantearter frem
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Projektet er finansieret af Den Danske
Naturfond, og Vordingborg Kommune har støttet op om det. Således vil
kommunen i 2018-2020 fjerne eventuel
genvækst af rød-el. Kommunen laver
også naturovervågning de kommende
år for at se, om de sjældne planter indfinder sig i det nye område.
Den 22. august kl. 16.30-18.30 gennemførte vi en offentlig tur, som var
annonceret på Jungshoved Lokalråds
hjemmeside og via facebookgruppen
Jungshoved. Knap 30 lokale mødte op,
og vi tilbragte et par gode timer i mo-

sen, hvor vi fortalte om projektet og så
skovningsmaskinen i gang. Der var stor
opbakning til at gennemføre en lignende tur næste år for at følge udviklingen
af naturværdien, efter projektet er gennemført. En evt. opfølgende tur vil
blive annonceret samme steder.
Projektet kan i øvrigt også følges på
Den Danske Naturfonds hjemmeside
(www.ddnf.dk) under fanen: Genskabelse af rigkær i Ræveholmsmose.
Annebeth Hoffmann
Mail: annebeth_h@yahoo.dk

I forgrunden det værdifulde ekstremrigkær. I baggrunden ses hegnslinjen inden projektet og bagved projektområdet med opvækst af rød-el og tagrør inden rydning
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Naturprojekt ved Jungshoved Nor
genskaber værdifuld natur
Udover at genskabe ferske enge til glæde for orkidéer og andre sjældne
planter forbedrer et netop afsluttet naturgenopretningsprojekt de landskabelige værdier i området.
Hvis du har kørt på Jungshovedlandevejen for nylig, har du måske bemærket, at store maskiner har fældet

Før og under rydning af rødel

Efter rydning af rødel

træer og buske langs dæmningen over
Jungshoved Nor/Vasebækken og engene øst for landevejen.
Formålet har været at rydde et engareal
for opvækst af rødel og genskabe de
tidligere ferske enge i området. Engene
og deres værdifulde botanik har gennem en årrække været truet af opvækst

af rødel. For at bevare så stor en del af
biodiversiteten som muligt er der efterladt et større antal døde elletræer til
glæde for insekter,
flagermus og fugle.
Området huser en
af kommunens
største bestande af
den truede plante
leverurt. Arten findes kun på tre lokaliteter, og arealet øst
for landevejen huser en af de største
bestande.
Opvæksten har
samtidig forhindret
det frie udsyn over
fjordlandskabet,
som en ældre landskabsfredning i området har til formål
at beskytte. Derfor
er indsatsen også
med til at opfylde
fredningsbestemmelserne i området.

Vanskeligt terræn – specielle
maskiner

Naturgenopretning i vådområder kan
være en vanskelig opgave. Derfor er
der anvendt specialmaskiner, bl.a. en
ombygget pistemaskine med et meget
lavt marktryk og en udkørselsmaskine
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Ombygget pistemaskine med larvefødder

med bælter. Selvom maskinerne er
store, er de derfor skånsomme for arealerne.

ten over det unikke fjordlandskab og glæde sig
over, at den sårbare og
sjældne natur i området
har fået et tiltrængt løft.
Projektet udgør sammen
med det naturfondsstøttede projekt i den nordlige
del af Ræveholms mose et
af de vigtigste naturgenopretningstiltag for ferske
enge i Vordingborg Kommune.
Af Carsten Horup,
Afdeling for Byg, Land og Miljø

Indsats i dialog med lodsejer
og jægere
Indsatsen på engene er sket i tæt dialog
med Oremandsgård Gods, der ejer
arealerne, og jagtkonsortiet i området.
Vordingborg Kommunes Teknik- og
Miljøudvalg har i foråret prioriteret
projektet ud fra kommunens pulje til
vand- og naturprojekter. Projektet er
med til at implementere Vordingborg
Kommunes Natura 2000-handleplan
for området.

Græssende kreaturer
I løbet af 2018 vil der blive iværksat
afgræsning med kødkvæg på engene.
Kreaturerne skal være med til at holde
opvækst nede og fremme spiring af
engvegetationen. Håbet er, at arealerne
over tid kan udvikle en ligeså stor artsrigdom som de ferske enge ved Ræveholms mose, der hører til de tre artsrigeste engarealer i kommunen.
Selvom der ikke er adgang til arealerne,
kan de forbipasserende nu nyde udsig-
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Leverurt – en af de sjældne planter i området.
Den findes kun på 4 lokaliteter i Vordingborg
Kommune

Med Holger på farten (31)
Tidligere lillebilsvognmand Holger Andersen, Bønsvig og lastbilvognmand Erik
Nielsen, Jungshoved fortæller
14. august 17
Der var næsten gået et år på dato, siden
vi sidst var på tur rundt på Jungshoved.
Jeg glædede mig til turen, og både Holger og Erik havde også været ivrige
efter at komme afsted igen.
Foråret havde været noget bøvlet for
Holger. For første gang i de mere end
70 år, han havde haft kørekort, havde
lægen ikke kunnet udstede en attest
uden bemærkninger. Holger havde
ikke klaret synsprøven tilfredsstillende.
Det var naturligvis en streg i regningen
for Holger, for hvordan skulle han
klare sig uden et kørekort? Efter at
have sundet sig lidt gik han til optikeren, som kunne fortælle Holger, at et
par nye briller ville gøre underværker.
Så meget, at Holger ville kunne klare
en ny synsprøve hos lægen tilfredsstillende, forklarede optikeren. Alt kom på
plads igen og med nye briller fik Holger igen fornyet sit kørekort. Men herved var trængslerne ikke overstået. En
dag på vej hjem fra Præstø i den grønne Mercedes årgang 56 opdagede Holger, at en bil fulgte efter ham. Da han
ved Tjørnehoved svingede mod Jungshoved, overhalede bilen ham – nu med
blåt blink på taget. Det var politiet,
som fortalte Holger, at de havde fået
en anmeldelse fra en borger, der men-

te, at Holgers bil ikke var i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, da den ene
forskærm sad løs. Holger fik en aftale
om, at han kunne køre hjem og senere
få bilen bragt i stand. Det havde været
en grim oplevelse at blive stoppet af
politiet, sagde Holger. Det var første
gang, han havde oplevet det i bil. Som
ung havde han prøvet det på motorcykel.

Derfor var det i Holgers Ford A årgang 1929, vi denne dag skulle på tur.
Det var jeg da glad for. Jeg havde ikke
været ude at køre i den fine, gamle bil,
siden Søren Ryge lavede udsendelsen
”Holger Lillebil” med Holger. Holger
derimod var ikke spor glad for at køre i
bilen. Den var alt for besværlig at køre,
syntes han, og han savnede sin gode
Mercedes.
Vi havde oprindeligt aftalt, at dagens
tur skulle gå til Jungshoved By, hvor
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Holger og Erik ville fortælle om de
forretninger, der tidligere havde været i
byen. I mellemtiden havde jeg undersøgt, hvad vi tidligere havde bragt om
emnet i bladet. I blad nr. 3 2007 havde
jeg været på tur med Holger til Jungshoved By, og her havde Holger fortalt
om alle de forretninger, der havde været i byen tidligere, så planen måtte
laves om. Nu, da hele Smidstrup, Lundegård og Skovhuse var kommet med i
Jungshoved Lokalråd, kunne vi måske
køre derop. Det var uden større begejstring, at Holger og Erik gik med på
min plan, og jeg opdagede da også
straks, vi overskred sognegrænsen midt
i Smidstrup, at det var en rigtig dårlig
ide, jeg der havde fået. På en tidligere
tur, hvor vi også var kommet uden for
sognet, havde Holger sagt til mig, at
han ikke kendte noget særligt til folk og
steder uden for Jungshoved sogn, og
sådan var det. I Smidstrup Hovgård
vidste jeg fra Holger, at der engang
havde boet en karetmager, så her kunne vi måske gøre det første stop. Det
viste sig at være et klogt træk. Karetmageren og savskæreren hed Valdemar
Jensen, fortalte Holger, og hans kone
hed Johanne. De boede i huset Bauta
ved siden af savskæreriet. En dag i
1939 var Holger cyklet en tur til
Præstø, og på hjemvejen gjorde han
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holdt hos Valdemar Jensen. De faldt i
snak, og Holger blev tilbudt en læreplads som karetmager. Da han kom
hjem, fortalte han sin far om det gode
tilbud, men Holgers far sagde blot, at
Holger ikke egnede sig til træhåndværk,
og så var den sag afgjort. Huset Bauta
har fået sit navn efter en gravhøj, som
tidligere lå på stedet. Nu afdøde Kaj
Hansen (Taxa Kaj) i Smidstrup havde
engang fortalt mig, at da huset blev
bygget, stødte håndværkerne under
gravearbejdet på mange menneskeskeletter fra den gamle gravhøj, der havde
været på stedet. Erik og jeg kom til at
tale om, hvad ordet, bauta, egentlig
betød. Vi kendte begge ordet fra Adam
Oehlenschlägers ”Der er et yndigt
land” fra 1823. Andet vers i sangen
lyder:
Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid
udhvilede fra strid.
Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
bag højens bautasten,
bag højens bautasten.
Bautasten, sten rejst i forbindelse med
en grav eller eventuelt kultbygning.
Bautasten adskiller sig fra billedsten og
runesten ved at være uden indskrift
eller anden udsmykning. Deres betydning er usikker; de kan have været
frugtbarhedssymboler. Det islandske
ord bauta betyder ”at slå”; måske betyder bautasten ”sten, der er slået ned i
jorden” (kilde: Den store Danske).
Vores næste stop blev i Lundegård ved
den nu nedlagte købmandsforretning på

hjørnet af Egebjergvej og Lundegårdsvej (se artiklen om Lundegård Købmandshandel på s. 25 i dette blad). Stedets sidste købmand, Margit Stanek,

havde spurgt os, om vi vidste, om der
engang havde været en benzintank tilknyttet købmandsforretningen. Det
havde gamle beboere i området tidligere fortalt hende, men i den gamle
Præstø Kommune kendte de ikke noget til en benzintank på stedet. Men det
havde der rigtigt nok været, sagde Holger. Det havde været en Shell tank,
huskede han. Inden krigen, 1940-45,
fik de fleste benzinforhandlere leveret
benzin i tromler på 200 l, som så blev
hældt i tanken på stedet. Hos den anden købmand i Lundegård, købmand
Gran, havde der været en Esso tank.
Hos købmand Lauersen, Roneklint,
havde man også forhandlet Shell benzin, og samme mærke kunne man købe
hos købmand Bentzen i Stavreby. I

Jungshoved Brugs var mærket Standard Esso Ethyl. Holgers forældre havde også en tank ved deres forretning på
hjørnet af Jungshovedvej og Mislehøj.
Her forhandlede de benzin af mærket
Maxzoni. På Møllen i Jungshoved forhandlede de fra 60erne BP, og hos
vognmand Alf Hansen i Jungshoved
var mærket Gulf. I dag er der kun en
tank tilbage, GO ON tanken ved den
nedlagte brugs i Jungshoved.
I Lundegård skiftede vi chauffør, og
Erik overtog rattet til stor lettelse for
Holger. Vi sluttede dagen af med en tur
til Batterierne ved Roneklint og nød
udsigten mod Feddet. Det blev en af
de sjældne dage, hvor havet var spejlblankt uden en eneste krusning på
overfladen. På den blå himmel bredte
uldtotteskyerne sig og spejlede sig i
havet. Det varslede, at der var varmere

vejr på vej, sagde Holger. Og han fik
ret. De næste dage blev nogle af sommerens varmeste. Vi kørte videre ind
gennem Hestehaveskov og ud til Dyremarken og tilbage til Stenstrup. Det
havde været dejligt igen at være på farten. Vi aftalte, at vi på vores næste tur
vil besøge de små gårde og husmandssteder, der tidligere blev drevet på
Jungshoved – altså i Sognet!
Knud Jacobsen
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LYNGGÅRD NYT
I skrivende stund, sidst i oktober, kan
vi se tilbage på en vanskelig kornhøst,
hvor vi ofte blev generet af regnbyger.
Hestebønnerne var først modne i begyndelsen af september, men vejret
gjorde, at de først blev høstet sidst i
september med 20-25 procent vand.
Her har vi så megen glæde af, at vi har
fjernvarme fra biogasanlægget til vore
tørrerier, ligesom vi har det til staldene
og til 10 boliger.
Biogasanlægget kører godt, men pga.
den nedsatte tilladelse til anlægget, nedsat pga. en klage fra Jungshoved Miljøgruppe, leverer vi nu mindre strøm end
tidligere, hvor vi producerede strøm til
ca. 1400 husstandes normalforbrug.
Hvor vi p.t. ender med strømproduktionen, ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, men det er naturligvis mindre.
Vi har sået en hel del forskellige efterafgrøder i kornmarkerne. Da vi har haft
lavere temperaturer og regnfuldt vejr,
er de ikke alle steder vellykkede og alle
steder forsinkede i udviklingen, hvilket
giver en meget forsinket blomstring
eller måske ingen. Det synes jeg er ærgerligt, da det lyser op og pynter i landskabet med en blomstrende mark.
Det regnfulde vejr har også gjort det
vanskeligt at få høstet majsen. Efter
maskinstationen var kørt fast med snitteren, måtte vi opgive at høste de sidste
to hektar. Jeg håber, vildtet vil have
glæde af det som vinterfoder! Det våde
føre i marken resulterede desværre i, at
vi svinede vejen med jord fra traktorer
og vogne. Selv om vi skrabede vejen og
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senere fejede den, kan det ikke undgås,
at vi generede trafikanterne. Vi har
gjort, hvad vi kunne, og undskylder for
generne.
Vi har høstet halvdelen af sukkerroerne. Udbyttet bærer præg af et koldt og
regnfuldt efterår med alt for lidt sol, så
udbyttet er beskedent. Sukkerfabrikken
har ændret betingelserne for transport
til fabrikken, så for første gang i mange
år kører vi ikke selv roerne til fabrikken, da det organiseres af sukkerfabrikken. De sidste roer skal leveres i november, så i år skal vi ikke dække roekulerne til som værn mod frost.
Som jeg tidligere har skrevet, pløjer vi
meget lidt af vores jord for at bevare så
meget kulstof i jorden som muligt. Vi
pløjer dog marken, hvor vi skal have
sukkerroer, da udbyttet ellers bliver for
lille. Ved at ”bevæge” jorden så lidt
som muligt (pløje og harve), holder vi
på humusen/kulstoffet i jorden. Ved at
dyrke efterafgrøder og nedmulle halmen forsøger vi at øge jordens humusindhold. Dette har ikke megen politisk
bevågenhed i Danmark, som tilfældet
er i fx Tyskland, hvor der er et økonomisk incitament til at oplagre CO2 i
jorden i form af humus. Efter alt at

dømme vil man i EU vedtage, at kulstofindholdet i landbrugsjord og i skovene fremover vil indgå som en del af
opfyldelsen af EU's klimamål med op
til 14,6 millioner tons CO2 i årene 2021
-2030. Så vi forventer, at det dyrkningssystem, som vi forsøger at tilpasse os,
vil vinde frem. Det er Conservation
Agriculture, der i korthed går ud på:
• at så direkte
• at jorden er dækket af afgrøder
eller af afgrøderester året rundt
• at der aldrig er samme afgrøde på
marken to år i træk.
En væsentlig del af dette dyrkningssystem er også brug af Round Up. Hvis vi
ikke har dette sprøjtemiddel i en begrænset mængde til at hjælpe med at
kontrollere rodukrudt, forventer jeg
ikke, at vi er i stand til at undgå at pløje,
og dermed må vi opgive at oplagre større mængder CO2 i jorden!
Når de sidste roer er taget op af maskinstationen og transporteret til sukkerfabrikken, hvad laver vi så? Som jeg
har beskrevet, er vi allerede i gang med
at forberede næste års høst med såning
af vintersæd, desværre kun ca. halvde-

len af det planlagte pga. vejret, og harvning af jorden, så den er klar til foråret.
Frøgræsmarkerne er pudset ned og har
fået en passende dosis gylle, hvor vi var
i stand til at køre. Dette har ikke kunnet
undgås at blive bemærket af naboerne
til markerne.
De sidste to måneder til jul bruges til at
klargøre alt maskineri til næste års arbejde, da vi efter nytår begynder at renovere nogle stalde på Lynggård. Inventaret skal skiftes i to løbestalde og i
de fleste farestalde. Det gør vi med
egne medarbejdere samt lidt ekstra
mandskab. Det inventar, der skal skiftes, er opsat i 1991 til 1993, så jeg synes,
at det har holdt godt, men nu er det
også meget udskiftningsklart. Den
”stille tid” bliver heller ikke i år stille.
Jeg har ladet mig fortælle, at der er
mange, der gerne vil vide mere om,
hvad vi gør og hvorfor, så derfor vil jeg
opfordre til at ringe til mig på
22 22 23 46 eller sende en mail til
lynggaard@lynggaard.dk
Jeg viser gerne frem og fortæller om
virksomheden. VELKOMMEN!
Venlig hilsen
Peder Andersen
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FORENINGEN NORDEN PRÆSTØ
holder KULTURAFTEN på
EGNSHUSET JUNGSHOVED SKOLE
Jungshovedvej 46, 4720 PRÆSTØ

Onsdag 3. januar 2018 kl. 19.00

Birgitte Drent Sørensen fortæller om
”Gotland – den lille ø med den store betydning”
Gotland, den dejlige, svenske ø i midten af Østersøen, er
en ren perle, hvis man holder af natur, kultur og historie.
De fleste kender Gotland fra historietimerne, hvor vi
hørte om Valdemar Atterdags invasion af Visby i 1361. Birgitte Drent Sørensen
har rejst meget i NORDEN og har indgående kendskab til Gotlandshistorie, geografi, og natur.

Mandag 22. januar 2018 kl. 19.00
Bjørn Falck-Petersen holder foredrag om ”Maglekilde-Petersen – en glemt
humorist”
I dag siger navnet Maglekilde-Petersen nok ikke de fleste ret meget, men for
omkring 100 år siden var han kendt over det ganske land. Som forfatter og folkelig
fortæller var han en flittig og skattet gæst i landets mange forsamlingshuse, hvor
han underholdt med sine underfundige og barokke historier. Bjørn Falck-Petersen
tegner et billede af den nu glemte humorist og giver prøver på hans festlige beretninger fra en tid, der var engang. Han er en skattet foredragsholder i NORDEN
PRÆSTØ.

Torsdag 1. februar 2018 kl. 19.00
Danefæmanden Peter Vang Petersen, museumsinspektør ved
nationalmuseet, fortæller om ”Hunden – menneskets bedste
ven”
Det bliver sikkert en aften, som alle naturelskere, arkæologisk interesserede og især hundeelskere kan glæde sig til! Fyld bilen, og
kom til et livligt foredrag.
En aften arrangeret i samarbejde med Strandjagtforeningen.
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Onsdag 28. februar 2018 kl. 15.00

Carsten Saunte holder foredrag om ”Menneskets aldring”
Det er tredje gang, Carsten beriger os om forskellige udviklinger i den menneskelige krop.
Han formår at formidle sin enorme viden på forståelig vis, tilsat en portion humor.
Det bliver en fornøjelse at få vores eventuelle skavanker forklaret på en god måde.
Kom med til en god eftermiddags foredrag med en ekspert i hele otte specialer
inden for lægevidenskaben.
ALLE er velkomne.
Tag naboen med. Foredrag, kaffe/te, kage/frugt: NORDEN medlemmer 40 kr.,
andre 50 kr.

Før Frøen
I april 1956 flyttede vi fra Skuderløse
midt på Sjælland til Jungshoved Hovmark. Jeg kendte kun Jungshoved fra
Gøngehøvdingen og Præstø fra de
gamle H-nummerplader – det var langt
væk.
I de første mange år havde vi ikke bil,
så det var besværligt at besøge familien.
Bl.a. boede min mormor og morfar i
Hyllinge vest for Næstved. Når vi skulle besøge dem, cyklede vi til Smidstrup
og satte cyklerne hos Randi
og Villy Jakobsen, der var
flyttet til Jungshoved i maj
samme år som os. Her kom
Aksel Frederiksen med rutebilen. Fra Præstø Station gik
turen med tog eller skinnebus mod Næstved. Der var
mange stoppesteder på turen: Faksinge (trinbræt) –
Tappernøje – Lille Røttinge
(trinbræt) – Snesere –
Askov Huse (trinbræt) –

Bøgesø – Brandelev – Næstelsø
(trinbræt) – Rønnebæk (trinbræt) og
endelig Næstved. Så var vi kommet
noget op ad formiddagen. I Næstved
skulle vi så finde toget mod Slagelse.
Her var stationerne Fodby og Hyllinge,
så var det omkring middag.
Normalt var sådan en tur planlagt flere
dage i forvejen. Der blev sendt et brev/
kort til Hyllinge med ankomstdag, den
gang fik vi jo post hver dag. Det kunne
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også være, det var noget, der lige blev
besluttet, hvis det pludselig regnede i
høsten, så der var tid til sådan et besøg.
Vi kunne ringe til deres genbo i Hyllinge, han kørte Lillebil. Den telefon, genboen havde, var jeg meget imponeret
af. Den hang på væggen, man trådte op
på en lille skammel, løftede røret, der
hang på siden i en ledning, drejede på
håndsvinget og ”råbte” ind en tragt på
forsiden.
Vi kunne jo komme til ulejlighed. En
gang skulle morfar på biblioteket og

bytte bøger og en anden gang skulle
han have skrevet renter på sparekassebogen. Men alt gik jo alligevel. Hen
midt på eftermiddagen var det tid til at
vende hjemad, der var en lang tur
hjem, og mor skulle jo hjem og lave
aftensmad.
Næstved-Præstø-Mern banen blev
nedlagt i 1961. Derefter kørte to rutebiler til Næstved, en ad landevejen over
Mogenstrup og en gennem de små
byer – næsten i banens spor.
Erland Larsen

Havnefesten Stavreby Havn 5/8/17
Stort samarbejde, stor tilslutning –
ca.70 personer. Folk havde selv madkurve med, betalte 100 kr. for at komme ind, og der var levende musik, Dus
Åge og Torben spillede op til dans.
Vi takker de lokale for sponsorgaver,
en stor tak til Nakkegården for lån af
borde og stole. Og en stor tak til Ugledige Brugs for et stort og godt samarbejde.
Vi er klar med Havnefesten igen til
næste år: Uge 31 år 2018
Hilsen, Sussi Nissen
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Spiseklubben på Jungshoved Skole

Velkommen i spiseklubben. Vi glæder
os til at se nye som gamle gæster.
De fire næste gange bliver: 7.12., 18.1.,
15.2. og 22.3. Alle dage er torsdage.
Man kan komme og spise fra kl. 17.45
til kl. 19.00. Køkkenet lukker kl. 20.00.
Den 15. 2. har vi igen fornøjelsen at
byde vildtkokken, Per Sellebjerg, velkommen som gæstekok. Per vil denne
aften lave en ret med hare efter bogen”Kongelige vildtretter”.
Prisen for et måltid mad er 60 kr. pr.
voksen og 30 kr. pr. barn (mellem 4 og
12 år). Børn under 4 år er gratis.

Den 7.12., 18.1.og 22.3. serveres foruden hovedretten også en dessert,
fremtryllet af dessertkokken Merete
Larsen.
Til maden serveres vand. Øl, sodavand
og vin kan medbringes.
Deltagerantallet er max. 50 personer pr.
gang.
Tilmelding til: Knud Jacobsen, Ambæk
Mark 10, tlf. 22 21 55 25 el. pr. e-mail
til: knudjacobsen@gmail.com
Husk tilmelding i god tid. Tilmelding
foregår igen efter først til mølleprincippet
NYT for alle: Delebussen Frøen tilbyder at hente og bringe gæster til
spiseklubben for 10 kr.
pr. gang.
Tilmelding til kørsel kan
ske sammen med tilmelding til spisning. Her gælder også først til mølle-princippet.
På gensyn.
Venlig hilsen, Kurt og Knud

Stavreby Havn 2017
Fiskeriet

De, der fisker fra Stavreby Havn, siger,
at fiskeriet har været ok i år. Når bønderne siger sådan om årets høst, så ved
man jo godt, hvad det betyder. Det er
især ålene, der er gået i ruserne i til tider
forbløffende store mængder. Der er

sket det samme mange andre steder i
landet, så det er spørgsmålet, hvad årsagen kan være? Måske er det handlingsplanen med begrænsninger af fiskeriet
– forbud fra 10. maj til 1. august
(fritidsfiskere) – mange udsætninger af
åleyngel – forandringer af betingelserne
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under vandringen til og fra Sargassohavet – forbud mod eksport af glasål til
Østen – forandrede livsbetingelser i de
danske farvande så som ændrede fødeemner (kutlingen) eller vandmiljøhandlingsplanerne for landbruget?
Det gode fiskeri har skabt mere liv på
havnen, men det bliver nok aldrig som
i gamle dage. I sommermånederne,
hvor vi ikke må fiske ål, er der et mærkbart fald i de sociale aktiviteter på havnen.
Vi, som fisker ål, er i øjeblikket meget
spændt på, om det nye forslag fra EUKommissionen om en totalfredning af
ålen i Østersøen vil blive vedtaget. Der
bliver forhandlinger igen i december
2017.
Det vil være en katastrofe for Stavreby
Havn. Ud over at der bliver sat mange
ruser til salg, ja så vil det blive en helt
anden slags havn. Garnfiskeriet blev
for et par år siden forbudt i hele forårsperioden, så alt ialt vil Stavreby Havn
gå fra at være fiskerihavn til at blive
noget helt andet?
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Vi har dog stadig vores faste arrangementer og aktiviteter så som havnefest, fugleskydning, lerdueskydning, havnedag (arbejdsdag), jagttur til Degneholm – isætning og
optagning af både – hornfisketur
planlagt af henholdsvis havnen og
strandjagtforeningen.
Ligeledes har vi større projekter, som
venter: Oprensning af sejlrenden samt
reetablering af en synkende havnekaj.
Af mere nedslående ting kan nævnes,
at der har været tyveri af to stk. bådmotorer. Tyveriet er udført ved midnatstid, og vores overvågningskameraer
giver ikke tilstrækkeligt skarpe billeder
pga. manglende lys. Vi arbejder på at
forbedre overvågningen.
Havnens fiskere og øvrige medlemmer
ser med spænding frem til år 2018.
Karsten Elm
PS. Der fanges i øjeblikket kutlinger i
fjorden som er dødelig angrebet af
parasitter?
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Kirke og menighedsråd

Julehilsen
I skrivende stund har jeg lige fået at
vide, at deadline for det kommende
Jungshovedblad er overskredet. Mit
bidrag skulle have været afleveret for
dage siden, og endnu engang må jeg
konstatere, at der lige kom noget i vejen, noget der skulle presses ind mellem
alt det andet, der også skulle nås.
Den situation kender de fleste vel til,
for det er ikke kun deadlines, der skal
nås. Tænk blot på den kommende højtid. Der skal købes ind, gøres ved, sendes invitationer ud, købes and, gås,
flæskesteg, gaver, og onkel Niels skal
have en hilsen, og alle andre onkler og
tanter osv. osv., og børnene skal finde
ud af, hvor de skal være i år – hos far
eller mor.
Og frem for alt skal der hygges. Det
skal der findes tid til i kalenderen. På
lørdag kl. 15?? Det er en aftale, så kan
vi hygge dér, siger man.
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Også selvom det i grunden er en selvmodsigelse. For det er ikke altid, når
det er planlagt med dato, tid og sted, at
man hygger sig bedst, men bedst er det,
når hyggen indfinder sig af sig selv. Når
hyggen opstår, også selvom man ikke
sidder og klipper-klistrer og drikker
julete eller fletter julehjerter sammen.
Måske har det noget at gøre med dette
– at give sig hen. Dette at lade tingene,
at lade situationerne, tiden, pladsen
komme til én og opstå. Her er der
plads til forbedringer hos de fleste. For
det er svært, når kalenderen ligger lige
foran en, og den sidste twitter-besked
skal besvares.
Julen har noget med det her at gøre. At
der ud af ingenting pludselig sker noget. Noget uventet, forbavsende, uforberedt, ja ufortjent – da Jesus blev født
i stalden i Bethlehem. Det var Guds
ide, og ikke menneskers fortjeneste. I

verden, dvs. i hverdagen, på arbejdet, i
skolen osv. får vi efter fortjeneste, men
ikke i Guds verden.
I år har vi fejret 500-året for reformationen, og det var netop den vigtigste opdagelse ved læsningen af historien om
Jesus i Det ny Testamente. Det kom til
at handle om, at hans mange ord, hans
budskab var ”ufortjent”, at det var Guds
gave til ”hele folket”, som englen siger
det til hyrderne på marken julenat.
At høre det som et glædeligt budskab er
lettest, når man ikke vil forstå, ikke vil
begribe og dokumentere eller bevise
noget som helst. Men i stedet give sig

hen til historien og dens ord og lade
dem tale til os. Måske vi da finder ro i
både sjæl og sind.
Her fra præstegården vil vi sige tak til
alle dem, som vi i 2017 på forskellige vis
og i forskellige anledninger har haft kontakt med.
Glædelig jul til dem, som har båret børnene til døbefonten, til forårets konfirmander og deres forældre, til brudeparrene og dem, der har måttet sige farvel
til en, de har holdt af. Og en glædelig jul
til alle andre.
Tak for i år og et godt nytår til alle.
Stina og Torben Møllenbach

Lidt om engle – fra Bibelen og i Jungshoved Kirke
Engle er igen i de senere år blevet noget, man forholder sig til og tager alvorligt som andet end noget barnagtigt.
De hænger på væggene i folks stuer,
findes i glansbilledsamlinger, og ofte,
når jeg er på husbesøg, har jeg set talrige engle stående på hylderne. Nogle af
dem er købt, og andre er hæklet eller
strikket, og endelig så kan man i daglig
tale godt tale om sin ”skytsengel”.
Hvor kommer disse forestillinger
egentlig fra?

Bibelens engle
Fra Bibelens historier findes mange
beretninger om englene. Der er keruberne, der vogter adgangen til paradiset; englen, som stopper Abraham, lige
før han jager kniven i sønnen Isak; der
er englen, som fører det israelitiske folk
gennem Sivhavet, og det er englen Gabriel, der bebuder Maria, at hun skal

føde Jesusbarnet. Endelig er det englen, der forkynder Jesu fødsel for hyrderne på marken, og mange flere eksempler kunne nævnes.
Det er således på særlige tidspunkter og
i vigtige og afgørende situationer, at
englene optræder. De skal give mod,
indgyde håb, virke til frelse og redde og
vise vej. Det er deres rolle: De er sendt
af sted, ikke som selvstændige guddomme, ikke på egne vegne, men på
besked fra Gud. Gud, den almægtige,
har brug for disse ”mellemvæsner”. De
optræder mellem himmel og jord, og
tanken er vel, at de skal mindske afstanden mellem Guds verden og denne
verden.
Englene er derfor ikke af denne verden, men de kommer til denne verden
med den bestemte opgave – at give
besked fra Gud. Englene er ikke andet
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end deres funktion. Flere af dem har
mandenavne, men man er i tvivl om,
hvorvidt de i virkeligheden er kønnede.
Der er noget mand-kvindeagtigt over
dem, i hvert fald er det sådan, de bliver
gengivet i den senere billed- og billedhuggerkunst. De lange gevandter, de
ofte er iklædt, er både en mandsklædning og kvindeklædning. De er hverken
bukser eller kjoler. Engle ses sjældent
med skæg, og dog har jeg læst mig frem
til, at ærkeenglen Michael ofte fremstilles med tydelige mandlige træk.
Engle har heller ingen alder. Således
optræder englen Gabriel både i Det
gamle Testamentes Daniels Bog, der
handler om hændelser fra perserkongen Nebukadnesars tid (6. årh. f. Kr.),
og 600 år senere er det også ham, som
bebuder JKs fødsel for jomfru Maria.
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Englene er derfor heller ikke underlagt
denne verdens dødelige vilkår. Men
som kunst, skulptur og maleri finder vi
dem i denne verden. Og vi ser dem i
mange kirker, således, hvis vi skal være
lokale, bla. i Allerslev Kirke, hvor englene er malet af Bodil Kaalund i 1992.

Jungshoved Kirke

I Jungshoved Kirke kan man finde
engle på Thorvaldsens døbefont, hvor
tre barneengle med små vinger ses på
den ene af de fire sider. Men karakteristisk er det, at det er barneengle. Over
alteret ser vi også en lille barneengel. I
udtryk er de næsten ens og formodentlig også nogenlunde samtidige, altså fra
Thorvaldsens tid.
I begge tilfælde er det velnærede, små
børn med vinger, vi ser. Ser vi bort fra
vingerne, så var det vel sådan, man

dengang forestillede sig et idealbarn se
ud. Vi i vor tid synes, at et sundt og
raskt barn er slankt og med højt kondital. Men på Thorvaldsens tid var det
slanke barn snarere et udtryk for tegn
på sygdom. Med Thorvaldsen er vi i en
tid før den moderne naturvidenskabs
gennembrud og herunder forståelsen
for sygdoms opståen, og hvordan man
helbredte dem.
Thorvaldsen har med sine børneengle
trukket på traditioner, der går helt tilbage til Rafaels tid (død 1520). Man kaldte barneenglene ”putto”, flertal putti,
som var disse små, buttede børnefigurer med vinger. I Den store danske
Encyklopædi kan man læse, at de især
var anvendt som et dekorativt element
i billedkunst og kunsthåndværk helt fra
1500-tallets renæssance, at disse fremstillinger stadig var populære i tiden
frem til barokken (1600-tallet), også i
rokoko-tiden (1700-tallet) og i 1800tallets victorianske periode, hvori også
Thorvaldsen havde sit virke.
Påfaldende nok findes børneengle slet
ikke i Bibelen, men må være opstået af
sig selv i folkeoverleveringen i løbet af
middelalderen. En mere præcis oprindelse er det ikke lykkedes mig at finde.
Et andet gæt på, at der her er tale om
børneengle, er, at det hænger sammen
med en gammel opfattelse af, at børn
blev engle, når de døde.
Tanken findes i det ældst bevarede digt,
der findes skrevet af H. C. Andersen.
Digtet, som han skrev 17 år gammel,
skal citeres her (stavemåden er Andersens).

Gravminde over lille Maria, død 1816,
26. november:

Henslumret er en munter Skabning
Som segnet bort i Ungdomsaar.
Hun knap for Øje på Jordisk Ting,
Før hun sin Sende budskab faar
og hun fra Jordiskrige ile
Til Himlens yndige Paradis –
Af døden hun ikkun smile
og anseer det ej som et Forlis
at forlade Jordiskrigen
og med Engle Kaar at stige
op til Himlens Skaber gud
at være hanses Sendebud See jeg ser en Engel stige
et Uskyldig Barn lille
og det er den døde Pige
Som sin Glæde sige vil.
Denne i bedste forstand enfoldige barnetro handler om barnet, der døde og
forlod denne verden, men kom op til
Gud i paradiset. Deroppe kunne hun
kun smile af døden, for nu var det trygt
hos Gud. Derfra kunne hun komme
ned til denne verden som hans sendebud. Barnet var ikke hos sin mor og
far, men hos sin fader i himlen.
Som bekendt var H.C. Andersen Thorvaldsens samtidige, og det lille digt her
er skrevet, før han lærte Thorvaldsen at
kende, men digtets tanke må have været en del af tidens fælles tankegods og
også noget selvfølgeligt for Thorvaldsen, som gør, at disse engle har haft
deres plads i kirkernes og herunder
også i Jungshoved Kirkes udsmykninger.
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Og således ser vi dem i kirken. På døbefonten, hvor børnene modtages til
dåb, og over alteret, hvor englen holder
øje med menigheden og på Guds vegne våger over den samme menighed.
Her optræder de som søde og små,
nuttede vil nogle nok sige, himmelske
væsner. Her ser man dem som sendebud fra en fjern og ubegribelig verden,
fra paradiset, som dem der kom fra
den høje og almægtige Gud, ned til
menneskenes verden med al dens nød

og elendighed, og med et bud om, at
du, der sidder dér på bænken, ikke skal
være bange. Børnene har det godt i
paradiset, og det vil du også få.
Helt sådan kan vi – de voksne – ikke
altid give udtryk for vores tro. Vi vil
bruge andre ord og læne os op ad en
voksen erfaringsverden, med når vi ser
disse børneengle, mindes vi om, at også
børnene er en del af menigheden.
Torben Møllenbach

Arrangementer

Adventsmøde, Præstegården, Allerslev, torsdag 7. dec. 14.30
De 9 læsninger, Allerslev kirke, onsdag 13. dec., kl. 19.30
Sangaften i Jungshoved Kirke, søndag 17. dec. kl. 19.00
Se nærmere om arrangementerne i vedlagte folder.

Menighedsrådets arrangementer i efteråret
Menighedstur til Nyord

Søndag 16. september havde menighedsrådet ved Jungshoved Kirke arrangeret en tur til nabosognet Nyord.
Nærmeste vej er over Bøgestrømmen,
og til at transportere deltagerne havde
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man entreret med RØRET, der måtte
sejle to gange, samt to private bådejere.
35 personer blev således fragtet frem
og tilbage.
De først hold, der ankom til Nyord,
blev mødt af Nyords kustode, William
Houmann, der viste rundt i byen og
fortalte anekdoter m.m. Turen sluttede
ved Nyord Kirke, hvor vores egen sognepræst, Torben Møllenbach, sørgede
for en andagt, som også andet bådhold
havde mulighed for at tilslutte sig.
Herefter gik alle til naturcentret
”Hyldevang”, hvor man kunne nyde
medbragte madpakker, bage snobrød
over bål og spise en ristet pølse. Efter-

middagen sluttede hos Noorbohandelen, hvor vi fik serveret kaffe og kage
inden hjemturen til Kirkehavnen på
Jungshoved.

ved, omhandlede foredraget især de
interessante udgravninger ved Vester
Egesborg, som Jens Molter Ulriksen
informerede om på en fantastisk levende og forstående måde. Han kunne
dog fortælle, at nok har man ikke på
Jungshoved gravet ”nogen” op endnu,
men han havde et par områder, han
mente ville være interessante at få undersøgt. Så måske får vi en dag også
vikinger på Jungshoved.

Sogneudflugt til Vikingeskibsmuseet i Roskilde
Tak til alle de fremmødte fra menigheden, herunder ”Jungshoveds Børn”, og
de ”skibsredere” der ydede en indsats,
for at arrangementet blev en succes.

Sogneudflugten 30. september for Allerslev og Jungshoved sogne gik til Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Foredrag i Rejsestalden

Som optakt til sogneudflugten 30. september havde vi 20. september besøg
af forskningsleder, ph.d. arkæolog Jens
Molter Ulriksen fra Danmarks Borgcenter. Han har været leder af udgravningerne i de senere år af den 5. danske
ringborg fra vikingetiden: ”Borgring”
ved Lellinge.
Emnet var ”Vikingerne på Sydsjælland”, men vi fik også indblik i de foreløbige resultater af udgravningerne ved
Lellinge. Da man endnu ikke har fundet spor fra vikingetiden på Jungsho-

Her fik vi en rundvisning og fortælling
om de seks vikingeskibsvrag, der blev
fundet i Roskilde Fjord i 1957-59 og i
1962, samt hvordan man fik dem op,
konserveret og dermed muliggjort en
rekonstruktion af skibene. Det, man
oprindelig troede var seks skibe, viste
sig at være fem, hvoraf det ene var ret
så langt. Dette fartøj fik navnet
”Havhingsten fra Grendalough”. Det
er ca. 30 m langt og er bygget i Irland.
En nøjagtig kopi er bygget på museet
og foretog i 2007-08 et togt til Dublin,

53

hvor det oprindelige skib blev bygget.
To af skibene er fra Vestnorge, og to er
bygget i Danmark. Ligeledes fik vi set
de arbejdende værksteder på museets
område.

Sulten meldte sig, og vi gik ombord på
Sagafjord for at få et ”flydende” måltid.
Det gik ikke helt som planlagt, da der
var for lidt vand i Roskilde Fjord, til at

vi kunne flyde på vandet. – Men maden smagte fortrinligt.

Fra Roskilde kørte vi ad de mindre veje
mod Jungshoved. Undervejs lavede vi
et ophold ved Valløby Kirke for at
indtage en kop kaffe og en lille kage.
En rigtig dejlig dag – og så med tørvejr
hele dagen!
Bent Pedersen
Alle foto: Eli Frandsen

”Alt om Luther på 60 minutter”
Koncertshow med Sigurd Barrett og Eskild Dohn
- en anderledes formidling om reformationen
gennem musik og dramatisk historiefortælling
Vi er i middelalderen. Vinden suser i
mørket om Jungshoved Kirke; indenfor i det hvide kirkerum, oplyst af levende lys, venter et spændt publikum –
og så er det showtime! To munke
kommer messende ind, det minder om
gregoriansk kirkemusik, men der anslås
med det samme en humoristisk tone –
”latin-us kan været svært-us at forståus, omnibus, bybus”… og så går det
løs. I et hæsblæsende tempo får vi anskuelighedsundervisning accentueret
med iørefaldende musik om hele industrien omkring afladsbreve og skærsild.
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Vi hører om Luther, der studerede jura,
men som i stedet blev munk, om munken Luther, som gjorde oprør mod den
katolske kirkes dobbeltmoral, personificeret ved paven. Luther ville med
reformationen gendanne kirken i sin
ægte og autentiske form, og så skiftede
Sigurd munkekutten ud med en flot
jakke, pudsigt nok i kardinalrød brokade, og reformationen tog fart med teser
på døren til slotskirken i Wittenberg,
asylet i Wartburg, pavens forsøg på at
få ham dømt som kætter, kirkemødet i
Worms, som i stedet for Luthers ende-

ligt blev et triumftog, for overalt stimlede folk sammen for at høre ham prædike. En både folkelig og kirkelig bevægelse var sat i gang, som lever den dag i
dag.
Så meget om historien, men reformationen har i høj grad en musikalsk side,
som hænger sammen med, at Luther
var et musisk menneske, hvorfor showet var helt rigtigt orkestreret med
hovedvægten på musik. Sigurd Barrett
på klaver og Eskild Dohn på guitar,
tenorsax og trompet leverede iørefaldende sange på stribe, både de ikoniske
reformationssalmer som Vor Gud han
er så fast en borg og Behold os Herre
ved dit ord, i moderne fortolkninger,
for som Sigurd sang i den salme, han
selv har komponeret i anledning af
reformationsjubilæet:
”Jeg tror ikke Gud kun lytter til latin,
han er ikke præstens gud, nej han er
min,

og hvis jeg skal kunne nå ham,
skal jeg også ku’ forstå ham,
på en måde som er ærlig smuk og fin.”
Hans salme var i sin naivitet en lille
oase af vellyd og inderlighed i det ellers
høje tempo og lydniveau. Sigurd Barrett er en erfaren entertainer, som hele
tiden var i dialog med et meget lydhørt
publikum, både børn og voksne, ja selv
en quiz blev det til, hvor formand for
menighedsrådet Eli Frandsen vandt
Sigurds bog om reformationen.
Eskild Dohn sluttede af med en sang
fra sit projekt Reformationen rocker og
fik alle til at synge med på omkvædet
”Wåuåh, Guds ord er lyset i mit sind/
wåuåh, så luk det ind”. Som Luther
engang sagde ”næst efter teologien er
der ingen kunst, som kan lignes ved
musikken”. Og således opløftet gik vi
ud i den mørke novemberaften.
Tak til menighedsrådet for en uforglemmelig aften.
Kirsten Thomsen, Stavreby
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”Slut med Luther”
Vi har fejret 500-året for reformationen. Det har vi gjort på flere måder
sammen med Udby/Ørslev sogne. Der
har været holdt foredrag om Martin
Luther, set film om ham, og der har
været afholdt en ekspedition til Tyskland for at se, om de 95 teser stadig var
på slotskirkedøren i Wittenberg.
Foto Bent Pedersen

han sammen med Eskild Dohn på en
forståelig måde for de mange tilhørere.

Foto Jesper Bo Blomgren

Og nu – har vi rundet det hele af med
en festgudstjeneste i Jungshoved Kirke
29. oktober, hvor der efter gudstjenesten blev plantet et æbletræ på kirkegården til minde om reformationen. Æbletræet er givet af Provsti for Stege/
Vordingborg.

Foto Eli Frandsen

Onsdag 1. november var der koncertshow med Sigurd Barrett, der fortalte
det hele på tres minuter. Det gjorde
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Foto Bent Pedersen

I tilbageblik på alle arrangementerne
har der været god opbakning fra menighederne, og tak for det.
Bent Pedersen

Praktiske oplysninger
Fødsel: Jordmoderen sender automatisk besked om en fødsel til sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Sognepræsten registrerer fødslen, og moderen får besked i sin e-boks. Er moderen gift, registreres manden samtidig
som faderen.
Er forældrene ikke gift, skal faderen via
borger.dk afgive en Omsorgs- og ansvarserklæring. Den skal være indtastet
inden for 14 dage efter fødslen. Er det
ikke sket, bliver faderskabet afgjort af
statsforvaltningen.
Dåb: Et barn skal have et navn senest
seks måneder efter fødslen enten ved
dåb i kirken eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, henvender man
sig til den præst i hvis sogn, man ønsker sit barn døbt. Ved en dåb skal der
være en gudmor eller -far samt mindst
to faddere ud over evt. forældrene.
Forældrene må gerne være skrevet op
som faddere.
Ønsker man ikke sit barn navngivet
ved dåb, skal man via borger.dk indtaste det ønskede fulde navn for sit barn.
Herefter indføres navnet i kirkebog og
folkeregister, og man får besked i sin eBoks.
Dåbsattest: Kan rekvireres hos nærmeste sognepræst eller kordegnekontor, uanset hvor man er døbt.
Vielse: Aftales med sognepræsten.
Inden vielsen skal man via borger.dk
udfylde en ægteskabserklæring. Kommunen udfylder herefter en prøvelsesattest, som sendes til den pågældende
sognepræst.

Dødsfald: Besked om dødsfald retter
man til sognepræsten oftest via en bedemand. Bisættelse og begravelse aftaler man med præsten. Desuden er der
mulighed for, at man kan få afdødes
aske spredt ud over åbent hav.
Vigtigt: Hvis man ikke ønsker at benytte sig af de digitale muligheder, kan
man på borger.dk printe almindelige
papirblanketter ud, som man så udfylder.
Yderligere vejledning kan man få hos
sognepræsten.
Henvendelse i øvrigt til sognepræst
Torben Møllenbach, Rekkendevej 39,
Allerslev, 4720 Præstø, tlf. 55 99 60 17.
Mail: tom@km.dk. Træffetid: Alle dage
efter aftale.
Mandag: Fridag for præst og personale,
og desuden er kirken lukket for kirkelige handlinger.
Øvrige telefonnumre findes på næste side
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Praktiske oplysninger
ADRESSER OG TELEFONNUMRE:
BEGGE SOGNE
Torben Møllenbach
Allerslev Præstegård
Træffetid: Alle dage efter aftale. Tlf.:
55 99 60 17 og på mail: torm@km.dk.
Mandag: Fridag for præst og personale,
og kirken er lukket for kirkelige handlinger.
Organist Elena Stilling
21 26 66 08
Kirkesanger Bodil Agerbo
25 14 07 94
Kasserer
Regnskabsfører Anne-Lise Nielsen
Faxe Ladeplads
24 25 11 51
ALLERSLEV
Graver Leo De Jong
55 99 61 68
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Tove Grundtvig
55 99 60 92
Kirkeværge
Rita Larsen
55 99 60 30
JUNGSHOVED
Graver Poul Hansen
55 99 90 99
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Eli Frandsen
55 99 91 99
e-mail: elifrandsen@yahoo.dk
Kirkeværge Bent Pedersen
24 80 08 32
http://www.jungshovedkirke.dk
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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
Dan Taxi Vordingborg, 70 25 25 25 eller
88 70 06 40.
Med venlig hilsen,
Jungshoved Menighedsråd

GUDSTJENESTER
December 2017-marts 2018
Jungshoved

Allerslev

2. s. i ad. 10. dec.

14.00 Jesper Bo Blomgren

Ingen

3. s. i ad. 17. dec.

10.30

9.00

Juleaften 24. dec.

16.00

14.30

Juledag 25. dec.

10.00

11.30

2. juledag 26. dec.

9.00 Jesper Bo Blomgren

Ingen

Julesøndag 31. dec.

Ingen

10.30

Nytårsdag 1. jan. 2018

11.00

14.30

1. s. e. H3K 7. jan.

9.00

10.30

2. s. e. H3K 14. jan.

10.30

Ingen

Sidste s. e. H3k 21. jan.

Ingen

10.30

Septuagesima 28. jan.

10.30

Ingen

Sexagesima 4. feb.

10.30

Ingen

Allehelgen 8. feb.

19.00 Konfirmander

Fastelavn 11. feb.

Ingen

9.00 Jesper Bo Blomgren

1. s. i fasten 18. feb.

Ingen

10.30

2. s. i fasten 25. feb.

10.30

9.00

19.00 Workshop

Ingen

3. s. i fasten 4. mar.

10.30

9.00

Midfaste 11. mar.

9.00

10.30

28. feb.
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JUNGSHOVEDKALENDER
Torsdag 7. dec. Kl. 14.30. Adventsmøde. Allerslev Præstegård
Torsdag 7. dec. Kl. 17.45-19.00. Spiseklub. Skolen
Fredag 8. dec. Kl. 13.00. Pensionistforeningens julefrokost. Forsamlingshuset
Onsdag 13. dec. Kl. 19.30. De ni læsninger. Allerslev Kirke
Fredag 15. dec. Kl. 18.00. Strandjagtforeningens julefrokost. Skolen
Søndag 17. dec. Kl. 19.00. Ønskesangaften. Jungshoved Kirke
Onsdag 3. jan. Kl. 19.00. Foredrag om Gotland. For. NORDEN. Skolen
Mandag 8. jan. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset
Torsdag 18. jan. Kl. 17.45-19.00. Spiseklub. Skolen
Mandag 22. jan. Kl. 19.00. Foredrag: ”Maglekilde-Petersen”. For. NORDEN. Skolen
Onsdag 24. jan. Kl. 13.00. Travetur. Mødested p-plads lige før Roneklintvej 5
Tirsdag 30. jan. Kl. 19.00-20.30. Syng sammen-aften. Skolen
Kl. 19.00. Foredrag: Hunden – menneskets bedste ven.
Torsdag 1. feb.
For. NORDEN./Strandjagtfor. Skolen
Mandag 5. feb. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset
Søndag 11. feb. Kl. 10.00. Strandjagtforeningens Degneholmsmøde. Stavreby Strandv. 54
Søndag 11. feb. Kl. 13.00. Fastelavnsfest. Skolen
Tirsdag 13. feb. Kl. 19.00. Vi synger os varme. Skolen
Torsdag 15. feb. Kl. 17.45-19.00. Spiseklub. Skolen
Fredag 16. feb. Kl. 18.00. Strandjagtforeningens generalforsamling. Skolen
Onsdag 21. feb. Kl. 13.00. Travetur. Mødested Skolen
Torsdag 22. feb. Kl. 19.00-20.30. Syng sammen-aften. Skolen
Onsdag 28. feb. Kl. 15.00. Foredrag, ”Menneskets aldring”. For. NORDEN. Skolen

Mandag 5. mar. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset
Fredag 9. mar. Kl. 18.00. Fritidsfiskerforeningens generalforsamling. Skolen
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