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Jungshoveds vision: 

 
Når Vordingborg Kommune er storbyens 
sundeste og smukkeste forhave, vil 
Jungshoved være Præstøs blomstrende 
og bæredygtige baghave ved 
Bøgestrømmen. 

• I baghaven kan man slappe af og være sig selv, 
både alene og i det stærke fællesskab. I baghaven 
dyrker man sine interesser, jorden dyrkes 
bæredygtigt, der er aldrig langt til skov og strand, 
og i mørket lyser stjernerne op. Vores fælles fortid 
titter frem af både jorden, kulturminderne og de 
ægte landsbymiljøer.  

• Jungshoved vil være kendt som et attraktivt 
sted at bo for aktive familier og pensionister, der 
værdsætter det sunde liv midt i naturen, 
fællesskabet og det stressfrie liv i baghaven.  

•  Ildsjæle og stærke samlingspunkter holder 
fællesskabet levende omkring naturoplevelserne, 
historien, kultur- og fritidstilbuddene. Tilliden i 
fællesskabet giver også grobund for 
deleøkonomiske løsninger på transport-, indkøbs- 
og boligbehov.  

• Bæredygtige mikrovirksomheder spirer og 
trives i et godt netværk, der nyder godt af de gode 
kommunikationsforbin-delser og nærheden til 
Tyskland-København ruten. Sammen med nye 
muligheder for distancearbejde tiltrækker de 
beboere i den arbejdsdygtige alder. Både beboere 
og virksomheder finder god plads og overskud i 
kraft af overkommelige og stabile ejendomspriser.  

• Kvalitets- og miljøbevidste gæster 
sammensætter deres egen pakke af overnatning, 
festarrangementer, eventyr, cykling, vandring, 
sejlads, jagt, fiskeri og naturoplevelser.  

• Deres fortællinger om mødet med Jungshoveds 
ægte miljø og imøde-kommende lokalbefolkning 
trækker flere gæster til, og nogle slår sig ned i 
sommerhus, flex- eller helårsbolig. 
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Det sker på Jungshoved: 
 
Jungshoved er en aktiv halvø. 
Du kan læse om de mange arrangementer og 
muligheder på  www.jungshoved.net. 
 
Bladet ”Jungshoved” udgives hvert kvartal og 
fortæller om aktiviteter, fortid og nutid. 
Bladet finansieres af Jungshoved Lokalråd, Egnshuset 
Jungshoved skole, Jungshoved Menighedsråd og 
velvillige bidrag. 
Bladet omdeles til alle fastboende husstande på 
Jungshoved. Sommerhusgæster og andre 
interesserede kan abonnere på bladet og få det 
tilsendt. Henvendelse til redaktør Knud Jacobsen, 
knudjacobsen@gmail.com / 22 21 55 25 
 
Hvert år i september omdeles en aktivitetsfolder 
sammen med bladet. Folderen kan også ses på 
www.jungshoved.net  
 
Du kan få nyheder lige i din mailboks ved at 
henvende dig til lokalrådet og bede om at komme på 
maillisten. Skriv til:  
 lokalraadetjungshoved@gmail.com  
 
Foreningen ”Jungshoveds børn” laver 
arrangementer for børnefamilier ca. en gang om 
måneden. Du kan finde kontaktadresse på 
www.jungshoved.net eller på Jungshoved Børns 
facebookside. 
 
Delebussen ”Frøen” kører alle hverdage to ture 
mellem Jungshoved og Præstø.  
Læs mere på www.jungshoved.net  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Lokalrådets bestyrelse: 
  
Lokalrådets bestyrelse vælges af Jungshoveds 
borgere, både fast- og flexboende, på en gene-
ralforsamling og repræsenterer Jungshoved  
over for Vordingborg Kommune. 
Generalforsamling afholdes på Egnshuset 
Jungshoved skole i marts måned.  
 
Du kan finde listen over bestyrelsesmedlemmer og 
udvalg på www.jungshoved.net  
 
Bestyrelsen arbejder i møder og udvalg. Desuden er 
der tilknyttet en række arbejdsgrupper vedrørende 
igangværende projekter. 
Bestyrelsen arbejder efter en Lokal Udviklingsplan 
med tilhørende handlinglingsplan vedtaget på et 
borgermøde. 
Der afholdes ca. 4 borgermøder årligt. 
Referater af møder og udviklingsplan kan ses på 
www.jungshoved.net  
 

 

           
      

     

 

Jungshoved 

 

- et sving ud i naturen 

 
 
   

 
         

 
Velkommen til Jungshoved Lokalråd 

 
 
 
 

Jungshoved Lokalråds hjemmeside: 
www.jungshoved.net  

 

E-mail: lokalraadetjungshoved@gmail.com 
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