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Velkommen til andet nummer af
JUNGHOVED. Tak for pæne ord
og gode råd - begge dele skal være
med til at gøre JUNGSHOVED til
et endnu bedre blad.
Næste år bliver vi en del af Ny
Vordingborg kommune og samtidig også en del af Region
Sjælland. Ole Møller Madsen,
Smidstrup, og Peter Madsen,
Roneklint, blev ved valget i
november 2005 indvalgt i henholdsvis Ny Vordingborg byråd og
regionsrådet for Region Sjælland.
Vi er derfor glade for, at de begge
har villet skrive et indlæg til dette
nummer af JUNGSHOVED.
Siden sidst har der været en livlig
aktivitet i halvøens foreninger.
Som noget nyt har Jungshoved
Lokalråd og styregruppen for
Jungshoved Skole startet en
foredragsrække på tre aftener i
Jungshoved Skole. Det første
foredrag samlede 38 tilhørere,
mens 65 mødte op til det næste –
en flot start.
Jungshoved Lokalråd har holdt sit
årsmøde med gen- og nyvalg til
Lokalrådet, og J.I.F. har holdt sin
årlige generalforsamling samt
fastelavnsfest.
Den 18. marts er der dilettantforestilling i Jungshoved Forsamlingshus, og den 2. april holder

foreningerne på Jungshoved Skole
”åbent hus”. Begge steder håber de
på et stort fremmøde. Læs mere
herom inde i bladet.
Det er med glæde, vi ser, at sognets
præst Tilde Binger er vendt tilbage
til arbejdet efter endt orlov.
Nu venter vi så bare på, at vinteren slipper sit tag og bliver afløst af
foråret. I de hektiske dage mellem
jul og nytår kæmpede Jannick,
Søren og Sofus med at holde
vejene på halvøen åbne. Sofus har
lovet, at én fra redaktionen kan få
en tur med sneploven, hvis der
kommer endnu en snestorm i denne
vinter. Det glæder vi os ret meget
til – og lover læserne en beretning
herom.
Når vi vender tilbage med
JUNGSHOVED nr. 3, skulle bøgen
gerne stå med grønt løv, markerne
være grønne, kartoflerne lagt i
jorden og de første rejer været
fanget.
Med venlig hilsen
Redaktionen
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NYT FRA JUNGSHOVED SKOLE
ÅBENT HUS
SØNDAG
DEN 2.APRIL

ÅBENT HUS:
Alle interesserede inviteres indenfor i Jungshoved skole søndag den
2. april kl. 10-14, hvor husets
brugere efter en aktiv vinter viser,
hvad de bruger skolen til.
Her vil bl.a. være: Påskemarked
med salg af påskepynt m.v.,

fiskedam, udstilling af tegninger og
malerier,
rusesyning,
levende
musik ved Jungshoved Spillemændene, café med salg af mad og
drikke, dans og musik med Spel i
kanterne, skattejagt for børn og
meget
mere.

5
Desuden har vi til Åbent Hus i år 2 temaer
1. Fugle
Se julekalenderens billeder med
fugle ved fjorden, gæt navne på
udstoppede fugle, byg fuglehus,
skyd lerduer i skydesimulator eller
tegn og mal selv fugle.

2. Red menneskeliv
Vi får besøg af lægeambulancen i
skolegården og håber at kunne byde
på førstehjælpskursus og måske en
brandbil. Nærmere følger ved
opslag.
ANDET NYT FRA SKOLEN
Kulturaftenerne er kommet godt fra start med fin tilslutning til et spændende foredrag om Uganda v/Bjarke Oxlund, og en herlig Grønlandsaften
med Karen Margrethe Littauer. Tirsdag den 14. marts kl. 19.00 kommer
Signe Ryge og fortæller om TV2-Øst set indefra.

Vi har valgt at starte
med en tilbudspris på
50 kr. pr. person, incl.
kaffe/te og kage.
Vi håber, at disse
aftener kan fortsætte
næste sæson.
Venlig hilsen
Lise Jacobsen
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Dilettant
Efter et års pause, er der igen dilettant i Jungshoved Forsamlingshus.
Lørdag den 18. marts 2006, kl. 19.30 opføres stykket

”Grevinden går igen igen”
Det er et stykke med mange forviklinger - rigtig sjovt. Efter stykket er der
mulighed for en svingom. De, som ikke kan komme om lørdagen, har
mulighed for at se stykket torsdag den 23. marts, kl. 19.30 . Endelig er
der generalprøve lørdag den 18. marts kl. 14.00, hvor der er gratis
adgang. Se også annoncen i Ugebladet.

**********************
Bliv medlem af Jungshoved Forsamlingshus og spar penge ved leje af
huset. Medlemskab koster 100 kr. pr. år.
Bliv medlem: 55 99 60 82
Afhentning af loppesager: 59 99 16 2?/55 94 52 50
Jungshoved Forsamlingshus:
Telf.: 55 99 90 56
Bestyrelse:
Helge Petersen (formand)
Mona Nielsen 55 99 91 62
Kaj Jensen 55 94 52 50
Palle Neerup

Børge Olsen
Tonny Vang
Jesper Christensen
Hanne Hansen (kasserer)
Tlf. 55 99 60 82
Jens N. Ottosen

Da flere uden for Jungshoved har udtrykt ønske om at modtage det
nye JUNGSHOVED, vil der fremover blive mulighed for at abonnere
for den beskedne sum af 50,00 kr. for 4 numre pr. år, incl. porto.
Ring til en af redaktionens medlemmer, hvis du er interesseret.
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Højt på en gren ...
Kragejagt
- alene ordet er nok til, at flere
jægere siger: ”Det er ikke mig !”
Jeg vil ganske kort prøve at
fortælle - hvorfor.
Man starter som lille! Al jagt begynder med, at man prøver på at
sætte sig ind i, hvad det er, man
jager. Kragen ser alt og hører alt den er en ræv på vinger. Det er en
udfordring at skyde de snu krager.
Kragen har et sted, hvor den sover,
og et sted, hvor den spiser. Og så
kan man skyde den på vejen fra det
ene til det andet sted - hvis man
ikke kan ses, og det passer kragen
at flyve den vej, den dag og på det
tidspunkt.
Men heldigvis er vi mennesker
klogere, for vi kan tælle. Har man
lavet et krageskjul – selvfølgelig
det rigtige sted - og fået sin nabo
eller kone til meget tidligt at gå til
skjulet sammen med sig, og
vedkommende går igen, så tænker
kragen: Der er ingen i skjulet!
(Næh, kun ham, der fryser). Altså,
man må ikke drikke kaffe, ryge,
snakke mobiltelefon, banke næver
eller flytte rundt, så man sidder
bedre. Kragen ser det - og så er det
for sent. Pointen er: Sid stille! Og

det er meget svært, når det er koldt.
Kragen er fra naturens side
indrettet således, at den lægger æg
lige nøjagtig, så det passer, at når
dens unger klækkes, er der brug for
blommen fra andre fugleæg til
foder. Det vil sige, at kragen henter
æg i rederne hos alle de fugle, som
det er en oplevelse at se i den
pragtfulde natur, som netop vi, der
bor her på Jungshoved, har glæde
af. Alligevel må kragen ikke
lægges for had, men respekteres
som et stykke vildt ligesom alle de
andre arter, vi kan glæde os over.
Med dette lille indlæg har jeg
prøvet på at fortælle, at vi jægere
har den største respekt og ærbødighed for den natur, der giver os
så mange oplevelser.
Knæk og bræk!
Jens Anker
Formand for Præstø
Strandjagtforening.
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Jungshoved Pensionistforening
I januar måned havde vi besøg af
Per Onsberg, som medbragte
gamle billeder fra Jungshoved
Skole og Stavreby Skole. Det var
meget gamle, men interessante
billeder. Fra flere sider lød det:
”Kan du huske ...”, ”Det er da
hende...”, ”Nej, det er hende, kan
du ikke se det ..”, ”Se der!” osv.
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag i Idrætshuset. Når bladet
her er kommet ud, har vi afholdt en
forhåbentlig god efter-middag med
spillemandsmusik i Jungshoved
Forsamlingshus.
Desværre måtte vi aflyse bankospillet i januar pga. sne. Den 16.
marts skal vi bowle i Vordingborg. Vi bowler i to timer, hvorefter der er spisning. Det arrangement har vi med held haft i de
sidste fire år. Vi er ca. 30, der

hygger os, snakker, griner og
driller hinanden.
Den 3. april skal vi have generalforsamling kl. 16.00 med efterfølgende spisning, hvor foreningen giver 3 stykker smørrebrød, 1
øl eller vand. Vi håber at se 60-70
deltagere, som vi plejer. Dagen
slutter med sæsonens sidste
bankospil kl. 19.00.
Vi regner med at starte petanque
ved idrætspladsen i midten af maj
måned. Der spilles, som vi plejer
kl. 14.00-16.00. Den 15. juni har vi
vores sommertur, som i år går til
andelslandsbyen ”Nyvang” ved
Holbæk.
På bestyrelsens vegne
Karen Carlsson, formand
Telf. 55 99 82 80

****************************
ELITEHOLDET
Eliteholdet er et madlavningshold
bestående af otte pensionister, som
mødes mandag kl. 16.00. På skift
står to mand fra holdet for indkøb
af varer til aftenens menu, som er
ukendt for resten af holdet, indtil
mødetidspunktet. Alle hjælpes
derefter med at tilberede de
indkøbte varer, og der spises kl. ca.

18.30. Efter endt spisning vaskes
der op, og lokalet gøres rent til
næste hold.
Til jul inviterer vi vores damer til
Julemiddag bestående af andesteg,
flæskesteg og risalamande.
Med venlig hilsen
Jørgen Carlsson
Eliteholdet

9
Eliteholdets opskrift på

SKALDYRSGRATINERET FISKEGRATIN
(til 4 personer)
- 500-600 g fiskefilet af
rødspætte eller torsk
- 3 dl fiskebouillon
- 1 dl tør hvidvin
evt. dild
Sovs
- 3 dl væde fra fiskefadet
- 1 dl piskefløde
- 1 spsk. smør
- 1 spsk. mel
- 1 æggeblomme
- 200 g pillede rejer
- 150 g muslinger fra dåse
- 8 champignon i skiver
- 2 spsk. rasp
Serveres med kartoffelmos og grøn
salat

Bøj fiskefileterne én gang og læg
dem i et ovnfast fad. Giv
fiskebouillon, vin og dild et
opkog og hæld det over fisken.
Dæk formen med folie og bag
fisken 10-15 min. i ovnen ved
225o, til fisken er hvid og fast.
Sovs
Kog de 3 dl væde fra fiskefadet i en gryde op og tilsæt
fløde. Rør smør og mel sammen
og pisk det i sovsen. Kog op og
tag blandingen fra varmen. Rør
æggeblommen i sovsen, tilsæt
rejer, muslinger og champignon.
Gem lidt rejer og champignon til
pynt. Hæld sovsen over fisken,
strø rasp over og gratinér ved
250o i ca. 10-15 min.
VELBEKOMME!
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Ny Vordingborg set fra Smidstrup

Ny kommune – og hvad så?
Når fusionen mellem de 4
kommuner tilrettelægges her i
2006, og opstarten på dette nye
samarbejde reelt foregår fra den
1. januar 2007, så vil det naturligvis være aktuelt at spørge,
hvordan påvirker det så mig og
min familie og det område, hvor
vi bor.
Som udgangspunkt må man sige,
at der kommer til at ske en hel
masse. Helt nye fællesnævnere
skal skabes på et utal af områder,
såsom buskørsel, børnepasning,
timetal i skolerne, skolestruktur,
ældrepleje, drift af 11 havne,
tildeling af midler til fritidsområdet, den administrative organisering - hvad skal ligge hvor oprettelse af lokalråd og midler
dertil med mere. Den nye
kommune kommer til at bestå af
over 100 institutioner foruden de
institutioner, man overtager fra

amterne, så det bliver omfangsrigt.
For mig vil det være naturligt at
vejmandsstyrken
samles
i
Stensved og administrationen
dertil, Teknik og Miljø, i
Langebæks nuværende rådhus. I
de 3 større byer Vordingborg,
Stege og Præstø etableres borgerservicecentre på de nuværende
administrationer, og i de 3 byer
vil der ligeledes være jobcentre,
så borgerne i den nye kommune
sikres kortest mulig vej til
offentlig henvendelse og service.
Politisk vil der blive oprettet 7
stående
udvalg
samt
et
demokratiudvalg. Dette udvalg
skal medvirke til oprettelsen af
lokalråd, hvor det måtte være
naturligt, samt sikre dialogen og
kontakten
til
lokalområder,
mellem beslutningstagere og
borgere. Noget, som vi har god
erfaring med i Præstø Kommune,
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og som de andre nu skal til at
lære om. Det er jo en kendsgerning, at 60% af den nye
kommunes indbyggere bor udenfor byområderne, så vi bliver
tilsammen en rigtig landkommune.
Er man borger i Jungshoved, vil
det nok være relativt begrænset,
hvad man i dagligdagen vil
mærke af ændringen til ny større
kommune. Idrætsforeningen vil
stadig få et kommunalt tilskud,
og ligeså driften af skolen og
aktiviteterne på skolen, med den
evige og ofte objektive vurdering
af, at dette tilskud burde være lidt
større.
Den egentlige trussel mod de
lokale aktiviteter vil stadig være
lokalt baseret. Kun i det omfang,
man er i stand til at hverve lokale
dynamoer/ledere, og områdets
borgere selv benytter og udvikler
områdets faciliteter og aktiviteter,
vil disse bestå fremover. Helt
parallelt med at den lokale Brugs
og Forsamlingshuset kun overlever, hvis folk bruger dem.

Jeg tror ikke på det aktuelle
trusselsbillede fra medierne om,
at vores landsbyer er i fare for
”ikke” at overleve. Her er vi
begunstiget af nærheden til
København. Vi skal dygtigt forstå
at udnytte og omsætte det at være
”nabo til en storby.” Der vil
stadig være en stor gruppe
mennesker, ikke mindst i de år
hvor de har børn, der vælger
familiens ultimative bolig og vil
bo på landet, på det smukke
Jungshoved, og så accepterer
omkostningerne - at der er et
stykke vej til arbejdspladsen.
Så jeg ser en ganske lys fremtid
for vores smukke halvø. En
fremtid hvor stadig flere huse
bliver renoveret, aktive mennesker holder liv i lokalsamfundet og
samværet og sikrer den positive
og selvforstærkende spiral. For
kun i det omfang vil vi samtidig
være et attraktivt bosætningsområde.
Ole Møller Madsen,
Borgmester

AMATØRFISKERFORENINGEN
Generalforsamling fredag den 10. marts på Jungshoved Skole. Kl. 18.00
kogt torsk, kl. 20.00 generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tilmelding nødvendig til Gert Jensen, telf. 55 99 80 24.
Hornfisketur med strandjagtforeningen fredag den 12. maj, kl. 8-16
fra Stavreby Havn

12

NYT FRA DAGLI’ BRUGSEN
Selvom sneen stadig ligger tykt
hen over hele landet, er vi i
Brugsen begyndt at kigge lidt frem
mod foråret, lige som alle I andre
sikkert er.
Det varer ikke så længe, før vi går
over til sommertid, som så også
betyder, at Brugsen holder åbent til
kl.18 om søndagen. Det gør vi
første gang den 26.3.
Tirsdag den 28.3 afholder vi vores
årlige
generalforsamling
i
Forsamlingshuset kl.19.00. Når
adgangsbilletterne er klar, kommer
der opslag i Brugsen.
I weekenden omkring Store
Bededag den 13/14.5 afholder vi
havemarked
på
parkeringspladsen. Her vil der være masser af
blomster og andet tilbehør til
haven.
Den 25.5 vil bestyrelsen stå for og selv deltage i - en cykeltur
rundt på Jungshoved. Planen er,
man møder med sin cykel på
parkeringspladsen kl. 11.00 og så
følges rundt.
Brugsens bestyrelsesformand har
lovet at vise sin have frem, som
er japansk
inspireret.
En
forfriskning undervejs er heller
ikke umulig. Efter turen vil det

være muligt at købe pølser og brød
på
p-pladsen.
Kurt
fra
idrætsforeningen vil stå for salget.
Til slut vil vi gerne gøre
opmærksom på vores 100-års jubi
fest. Det er sådan, at Brugsen
fylder 100 år den 12.8.2006.
Forsamlingshuset er ledigt den 6.8,
og her holder vi fest. Mere herom
næste gang, men sæt allerede nu
kryds i kalenderen på denne dag.
Dorthe Martin,
Uddeler
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KIRKE-NYT
GUDSTJENESTER
Marts, april, maj 2006
Allerslev

Jungshoved

5. marts
12. marts
19. marts
26. marts

1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
Midfaste

09.00
10.30
Ingen
09.00

10.30
09.00
09.00
10.30

2. april
9. april
13. april
14. april
16. april
17. april
23. april
30. april

Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske

10.30
Ingen
10.30
Ingen
Ingen
10.30
Ingen
Ingen

09.00
10.30
Ingen
10.30
10.30
Ingen
09.00 Niels Toft
Ingen

7. maj
12. maj
14. maj
21. maj
25. maj
28. maj

3. søndag efter påske
Bededag
4. søndag efter påske

Ingen
10.30
10.30 Konfirmation
Ingen
09.00
10.30

10.30 Konfirmation
09.00
Ingen
09.00
10.30
09.00

4. juni
5. juni

Pinsedag
2. pinsedag

Ingen
10.30

10.30
Ingen

Kr. Himmelfart

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 en søndag, kører kirkebilen til denne
gudstjeneste, uanset tidspunkt. Det koster 5 kr. at benytte kirkebilen, der kører fra
begge sogne og fra Præstø.
Man skal tilmelde sig dagen før hos Døgn Taxi, telefon 55 99 10 66.
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ADRESSER OG TELEFONNUMRE

BEGGE SOGNE
Sognepræst Tilde Binger
Rekkendevej 39
55 99 60 17
E-mail: tbi@km.dk
Træffes bedst: Tirsdag-fredag 12-13
Organist Anne Marie Persson
48 71 57 76
Kirkesanger Bodil Bennetzen
55 99 63 75
Kasserer
Revisor Tommy Nielsen
Strandgårdsvej 23, Præstø
55 99 12 09

ALLERSLEV
Graver Bent Sørensen
55 99 61 68
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Tove Grundtvig
55 99 60 92
Kirkeværge
Helle Johansen
55 99 62 90

JUNGSHOVED
Graver Poul Hansen
55 99 90 99
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30

Fra det gamle Jungshoved
Sogn

SKOLERNE
Nu er lærdom meget andet end boglig
lærdom – det vil sige at kunne læse og
skrive – men hvis vi holder os til det,
hvad var så mulighederne her på
Jungshoved?
Fra gammel tid stod degnen for
undervisningen, som var i Katekismen og salmerne. Og det var udenadslære, for det var det, de unge skulle
kunne inden konfirmationen, og det
var også det, de blev hørt i, når
biskoppen en sjælden gang kom på
kontrolbesøg i kirken.
Den første skole i sognet var Frederik
d. 4.’s Rytterskole i Stenstrup. Den
næste var skolen i Fuglsang, bygget i
1798, og endelig kom skolen i
Stavreby i begyndelsen af 1800-tallet.
(En lønnet læsekone omtales i Bønsvig
fra slutningen af 1700-tallet.)
Sådan var det de næste 100 år med
undtagelse af den friskole, der var i
Bønsvig i sidste halvdel af 1800-tallet.

Kirkeværge Aase Petersen
55 99 37 39

På grund af det øgede befolkningstal i
sognet - fra 674 i 1787 til 1184 i 1916
- og vel også et ønske om mere boglig
lærdom blev det nødvendigt først at
bygge forskole ved Roneklint Skov og
på Stavreby Lyng i 1915 og endelig i
1923 en hovedskole centralt i sognet, i
det nuværende Jungshoved By.

Samtlige ansatte i begge kirker holder
deres ugentlige fridag om mandagen.

Samme år, 1923, blev skolen i
Stavreby nedlagt og Rytterskolen i

Menighedsrådsformand
Bente Wermuth
55 99 90 06
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Stenstrup omdannet til forskole, dvs.
nu var der én hovedskole og tre
forskoler.
I forskolen gik man i tre år – i 1.
klasse, i Lille 2. og i Store 2. Herefter
flyttede man over i hovedskolen, hvor
man gik indtil konfirmationsalderen.
Ligesom ved forskolerne var der
lærerbolig
i
forbindelse
med
hovedskolen – hele to endda. I 1940
blev hovedskolen udvidet, bl.a. med
en gymnastiksal. Om det var den nye
skolereform
eller
den
nye
kommunalstruktur, der var ved at gøre
sig gældende, eller måske børnetallet,
ved jeg ikke, men forskolen på
Stavreby Lyng blev nedlagt omkring
1956, forskolen i Stenstrup – den
gamle Rytterskole, der havde virket

Den gamle Rytterskole i Stenstrup

siden 1721 – blev nedlagt i 1962, og
forskolen ved Roneklint Skov omkring
1967/68. Endelig blev den sidste skole
i sognet, hovedskolen i Jungshoved
By, nedlagt i 1989.
Dette var kun de ydre rammer - nogle
bygninger spredt ud på halvøen, men
der
har
været
mennesker
i
bygningerne, mange lærere og talrige
elever i disse næsten 300 år. Der kunne
fortælles uendelige historier om livet i
skolerne, så for at gøre det lidt levende
vises på side 17 et klassebillede fra
hovedskolen, taget i 1955/56. Flere af
eleverne bor i dag, 50 år senere, stadig
på Jungshoved.

Per Onsberg
Stavreby, februar 2006
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KIRKE-NYT
PRAKTISKE OPLYSNINGER

FØDSEL
En fødsel skal meddeles sognepræsten senest to hverdage efter fødslen. Man skal
medbringe: Den gule fødselsanmeldelse fra sygehuset, forældrenes dåbs- eller
navneattester, en eventuel vielsesattest eller – hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed uden at være gift – en omsorgs- og ansvarserklæring.
DÅB
Et barn skal have navn senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske ved dåb eller
ved navngivelse. I begge tilfælde henvender man sig til sognepræsten. Præsten skal
bruge begge forældres dåbs- eller navneattester samt vielsesattest, hvis den foreligger. Ved dåb skal man desuden have navn og adresse på mindst tre faddere. En
gudmor eller gudfar er også fadder. Man skal være døbt for at være fadder og skal
være over konfirmationsalderen (men behøver ikke at være konfirmeret).
VIELSE
Vielsesdato og kirke skal aftales med præsten, hvor der også oplyses om papirer og
aftales tid for samtale.
DØDSFALD
Meddelelse om dødsfald gives til sognepræsten i afdødes bopælssogn, der i
forbindelse med meddelelsen aftaler det videre forløb med de efterladte.
SOGNEBÅNDSLØSNING
I Danmark behøver man ikke at være ”medlem” af det sogn, man bor i. Man kan
løse sognebånd til et andet sted, hvor man føler sig mere hjemme. I praksis er det
præsten og ikke kirken, man knytter sig til ved en sognebåndsløsning. Nærmere
oplysninger kan fås ved henvendelse til den sognepræst, man gerne vil løse sognebånd til.
KENDT FÆLLESGRAV
Dette efterår er der på kirkegården gjort plads til Kendt fællesgrav – både til urnegrave og til kistebegravelser. Kendt fællesgrav er en gravplads, hvor gravstenene er
af ens størrelse og nedfældet i grønsværen. Nærmere oplysninger kan få ved
henvendelse til graveren.

Billedtekst: Fra venstre, øverste række: Ib Petersen, Henning Larsen, Finn (?), Gert Jørgensen, Erik Knudsen, Bent
Henriksen, Hans Erik Petersen, Knud Jacobsen, Keld Larsen, Eivind Elvang, Eigild Petersen, Erland Elving, Mogens
Hansen, Keld Højer. Mellemste række: Frk. Lund, Birte Wermuth, Käte Jacobsen, Birgitte Gundersen, Ingrid Drejer, Ida
Pedersen, Lisbeth Knudsen, Gitte Petersen, Anni Hansen, lærer Bille. Nederste række: Erland Larsen, Villy Sørensen,
Jytte Nielsen, Birte Jørgensen, Karen Jensen, Hanna Mortensen, Allis Hansen, Lise Hansen.
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NYT FRA JUNGSHOVED LOKALRÅD

Lokalrådet har ikke stemmeret i
den nuværende kommune og får
nok heller ikke i den nye. Vi får
sikkert høringsret, muligvis efter
sammenlægning med andre lokalråd. Dette kræver, at vi følger
med i udviklingen, og at vi er forberedt, så vores ønsker bliver tilgodeset. Derfor er det vigtigt, at vi
ved, hvad vi vil i lokalområdet.
Når jeg skriver ”vi”, mener jeg alle
borgere på Jungshoved. Alle gode
interesser bør forenes, så vi kan
bevare og udbygge Jungshoved på
en positiv måde for både børn,
unge og gamle.

Til Påskemarked på Jungshoved
Skole vil Lokalrådet derfor være
tilstede, og vi inviterer hermed alle
borgere til at komme forbi til en
snak om Jungshoved nu og i
fremtiden.
Hvordan ser du som Jungshovedborger på f.eks. fritidsaktiviteter,
børne- og ældreomsorg, naturpleje,
kulturtiltag, transportmuligheder,
miljø, erhverv og turisme?
Med venlig hilsen
Per Onsberg, formand
Det nye Lokalråd
Per Onsberg, tlf. 55998133
Ninna Nygaard, tlf. 55999916
Lise Jacobsen, tlf. 55999256
Margrethe Christensen 55999048
Ole Torstensson, tlf. 55999437
Jørgen Hein, tlf. 55999135
Vibeke Andersen, tlf. 55999190

Ole, Jørgen, Vibeke, Ninna
og Per

Formålet med Lokalrådet er ”en
tovejs kommunikation mellem
Lokalrådet og Præstø Byråd samt
forvaltningerne” og at ”ajourføre
sig med, hvad der rører sig i lokalområdet, informere om nyt, tage
sager af interesse op m.v.”
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ÅRSMØDE I JUNGSHOVED LOKALRÅD
Referat af årsmøde 31. januar 2006 kl.19.30 i J.I.F.’s klubhus.
Mere end 30 deltagere havde fundet vej til klubhuset denne aften, som begyndte
med velkomst ved Lokalrådets formand, Per Onsberg.
Fra dagsordenen:
1. Beretning ved lokalrådsformand Per Onsberg:
Lokalrådets opgave er en tovejskommunikation med borgere på halvøen og Præstø
kommune. Der tages ikke flertalsbeslutninger, men der orienteres, høres og
formidles synspunkter. Hvis behov herfor arrangeres borgermøder.
Lokalrådet har i år beskæftiget sig med følgende:
• Borgermøde om behandlingsinstitution på Jungshovedgården.
• Lokalplan for Stavreby
• Møde på Jungshoved skole med udvalget for Teknik og miljø vedr.
lokale spørgsmål
• En del byggesager
• Samarbejde med Bo Wilberg, Præstø kommune vedr. natursti halvøen rundt som
en del af Østersøstien. Vibeke er kontaktperson.
• Få henvendelser fra borgere, bl.a. ønske om en bænk i Roneklint til glæde for
kærestepar og andre, der vil nyde udsigten. Desuden henv. vedr. gennemkørsel
på Søparksvej.
• Besøg i Allerslev i anledning af borgerforeningens jubilæum. Per deltog.
• Start på ”kulturaftener” i samarbejde med styregruppen for skolen.
• Nyt blad: ”Jungshoved”.
• I forbindelse med overgang til storkommune er oprettet en ny organisation:
”Levende landsbyer”. Per kunne berette, at vi i Præstø har gode muligheder for
udøvelse af demokrati via bl.a. lokalråd. Vi får f.eks. økonomisk støtte til dette
arbejde fra kommunen.
2. Valg til Lokalrådet.
• Peder Andersen var på valg som fast medlem. Vibeke Andersen og Frits Hansen
var på valg som suppleanter. Frits ønskede ikke genvalg.
• Til den faste plads blev 5 opstillet. Valgt blev Jørgen Hein med 10 stemmer.
• Til pladserne som suppleanter var 5 opstillet. Valgt blev Vibeke Andersen med
15 stemmer og Ninna Nygaard med 18 stemmer.
3. Indlæg vedr. Jungshoveds rolle i den nye storkommune ved Lise-Lotte
Grønholm, Socialdemokratiet.
• Lise-Lotte fortalte om arbejdet i den nye storkommune og stillede spørgsmål til
tilhørerne om emner, hun havde brug for svar på i sit politiske arbejde.
Referat af hele aftenens indhold kan læses i Brugsen og i skolen eller fås ved henv.
til Lise Jacobsen, referent.
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IDRÆTSRÅD I NY VORDINGBORG KOMMUNE
En initiativgruppe har siden
september 2005 arbejdet på at
oprette et Idrætsråd til at repræsentere de 120 foreninger i den
”Ny” Vordingborg Kommune.
Formålet med Idrætsrådet er at
skabe og udvikle en fælles,
professionel organisation, der
gennem politisk indflydelse skaber optimale vilkår for idrætsforeningerne, der får flere
borgere til at dyrke sport.
- Skaber et rigere og mere aktivt
idrætsliv for alle borgere i ”Ny”
Vordingborg Kommune
- Idrætsrådet er høringspart for
politikere
- Formidler info til klubber og
borgere
- Rådgiver foreninger
- Koordinerer uddannelse af ledere
- Søger uddannelsesmidler
- Nedsætter arbejdende ad-hoc
grupper m.v.

Deres oplæg til det videre arbejde
er, at Idrætsrådet arbejder for at få
anerkendelse og indflydelse hos
byrådet, DIF, DGI og lignende
organisationer. Indflydelsen skal
bruges til at skaffe større
opbakning til idrætsforeningerne,
f.eks. i form at større tilskud, så
stillet større lokaler til rådighed
osv. og på denne måde få flere
aktive medlemmer i klubberne og
bedre forhold for de aktive.
Initiativgruppen har nu overdraget
arbejdet til Idrætsrådet på en
stiftende generalforsamling den 24.
januar, hvor John Nielsen fra PIF
blev valgt som formand. Idrætsrådet står overfor et stort og
spændende arbejde, der kræver
engagement og visioner på alle
foreningernes vegne. J.I.F. ønsker
held og lykke med den store
opgave.
Majbritt Nielsen

Initiativgruppen har nu udarbejdet
et forslag til vedtægter, målsætninger og formål for Idrætsrådet.
HUSK!
J.I.F. holder sommerfest lørdag den 29. juli 2006.
Der vil være fodboldstævne og landliggerstævne om dagen, og
Stor fest med mad og musik om aftenen.
Kom og vær med til en hyggelig og sjov tradition.
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NYT FRA J.I.F.
Kære bordtennisspillere, deres
forældre og alle jer andre derude i
verden,
Ja, tak for sidst! Det var kanonhyggeligt, og det var en fin afslutning på året med sådan et lille
julearrangement, hvor børnene
kunne hygge sig, lave spas og gå
os stakkels voksne på nerverne ☺.
Men trods alt det, så var det faktisk
hyggeligt, og det er da en tradition,
som vi håber, der vil være
opbakning
omkring
fra
forældrenes side, da jeg mener - og
har hørt fra børnene - at de har
hygget sig rigtig meget (selvom de
efter deres egen mening kom lidt
tidligt i seng). Vi vil selvfølgelig
prøve på at lave lignende
arrangementer i klubben, da det
sikkert også ville forbedre
sammenholdet i klubben.
Med venlig hilsen,
Henrik Niehues
VOLLEYBALL
Vi spiller volleyball på Klosternakkeskolen onsdag kl. 20.3022.00. Vi er 6 damer og 4 herrer,
som hygger os med motionsspil.
Men vi kunne godt bruge 4 mere.
Vi er alderen 15-50 år.

Den 3. december 2005 spillede vi i
Langebæk Hallen. Det blev til 4
hold i alt på 3 niveauer, og vi var 5
damer og 2 herrer, der spillede på
livet løs.
Resultaterne blev:
Næstved 25-10, 25-12
Sydstevns 25-18, 25-23
Langebæk 25-12, 25-19
Ja, vi gjorde, hvad vi kunne – og
hyggede os, selvom vi tabte.
PS. Hvis der er nogen, der vil høre
mere om volley, så ring
Med venlig hilsen,
Max Olsen
55 99 81 12/20 98 89 38
SENIORFODHOLD
Vi prøver igen at få et seniorfodboldhold op at stå. Har du lyst
til at spille bold, så mød op på
Stadion i Jungshoved, Mislehøjvej
3.
Vi starter træningen i starten af
marts. Hører nærmere hos
Lasse Jørgensen
22 43 03 20
Veteranerne starter først i april.
Seniorerne starter i marts
Svømning slutter 27. april
Badminton slutter 31. marts
Bordtennis slutter 16. juni
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Aviser og flasker

eller skulle i Brugsen. Det er rigtig
godt gået!

J.I.F. takker mange gange for alle
de aviser og flasker, der bliver
leveret og indsamlet.
Vi har fået en container, som står
fast hos os ved siden af flaskecontaineren på pladsen foran klubhuset. Ved sidste indsamling kom
der 2 tons mere til aviscontaineren,
end der plejer, og det var fordi folk
afleverede, når de kom med flasker

Der må kun komme aviser, ugeblade og reklamer i containeren.
Læs i øvrigt på sedlen, der sidder
på containeren.
Med venlig hilsen
Max Olsen

J.I.F.’s bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer

Suppleant

Majbritt Nielsen
Carina Kristoffersen
Solveig Madsen
Kurt Andersen
Henriette Sørensen
Lasse Jørgensen
Max Olsen
Vibeke Andersen

55 99 13 42
55 99 93 97
55 55 91 15
22 53 73 94
22 43 03 20

HUSK!
De næste datoer for indsamling er
lørdagene 4. marts, 3. juni, 2. september og 2. december.

HUSK!
J.I.F. afholder traktortrækstævne
i weekenden den 16.-17. september 2006.
Der vil blive holdt fest lørdag med spisning og musik.
Vi vil i år prøve at supplere med havetraktortræk,
hvis der er tilmeldinger nok.
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Region Sjælland set fra Roneklint

Kære Jungshovedborger!
Tak for muligheden for her at
fortælle lidt om den nye Region
Sjælland, som jeg blev valgt ind i
ved Kommune-og Regionsrådsvalget i november måned.
En endnu større tak skal dog først
udtrykkes for de mange personlige stemmer, jeg fik her fra
Jungshoved, hvor vi jo bor igen
efter tre gode og spændende år i
Sydafrika. Jeg skal gøre mit
yderste for at leve op til den overvældende tillid, der blev udvist
mig ved valget.
Den nye region Sjælland – som
geografisk består af Roskilde,
Vestsjællands
og
Storstrøms
Amter - har mere end 800.000
indbyggere, og er én af Danmarks
fem nye regioner, som bliver ledet
af et regionsråd bestående af 41
medlemmer, hvori jeg efter de to
første regionsrådsmøder så småt er
ved politisk at placere mig, så min

indflydelse kommer til at præge
beslutningerne både lokalt og
regionalt mest muligt.
Regionen vil blive ledet fra
Amtsgården i Sorø og vil få ca.
18.000 ansatte. I indeværende år
hedder vi også Forberedelsesudvalget, idet vi skal fungere
parallelt med amternes nuværende
amtsråd resten af 2006, og først og
fremmest sikre, at den nye region
kommer bedst muligt fra start 1.
jan. 2007, hvor de nuværende
amter så er nedlagt.
Set gennem ”Jungshoved- briller”
bliver én af de væsentligste
opgaver i Region Sjælland at tage
sig af sundheden. Regionens
sundhedssektor
vil
omfatte
sygehusene, der fordeler sig i 14 af
regionens byer, den behandlende
psykiatri, de praktiserende læger,
speciallægerne og den øvrige
sygesikring. Vor opgave bliver at
sikre et højt kvalitets-niveau på alle
behandlinger. Herunder at tilbyde
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højt specialiserede behandlingsformer, så vi fore-trækker at blive
behandlet på regionens egne
sygehuse tæt på vor bopæl. Vi skal
arbejde tæt med de 17 nye
storkommuner, der udgør Region
Sjælland – f.eks. i forbindelse med
forebyggelse,
indlæggelse,
genoptræning, pleje og pasning.
Det andet hovedområde bliver
udarbejdelsen af visionære og
strategiske planer for vor region,
der skal være attraktiv at bo,
arbejde og investere i. Både tilflyttere og nye virksomheder skal
føle sig velkomne. Her på
Jungshoved bør Lokalrådet især
være opmærksom på udviklingen
omkring
udkantsområder
og
landdistrikter, hvor vi skal sikre en
moderat udbygning af erhverv,
turisme og gode kulturtilbud, som
vi jo f. eks kender gennem

succesen omkring Jungshoved
Skole og lokale foreninger.
For at Jungshoved skal blive hørt i
regionen, er det godt vi har
Lokalrådet og bladet her, som kan
medvirke til at informere og til, at
vi som lokalbefolkning bliver taget
med på råd og bliver hørt, før
vigtige beslutninger af lokal
interesse bliver taget såvel i den
nye storkommune som i Region
Sjælland.
I vore fælles bestræbelser på, at vor
smukke halvø kan bevare sine
mange værdier i årene fremover,
vil jeg tilstræbe at være
bindeleddet mellem os der bor her,
og så den ”store” Region Sjælland,
der ”ligger så langt væk” og endnu
kun er under opbygning.
Med venlig hilsen
Peder Madsen

__________________________________________
Fuglene set fra Hannes vindue
I vintermånederne – december, januar og
februar – kom der endnu flere fugle forbi
Hannes vindue:
Grønirisk, duehøg, jagtfalk, sangsvane,
toplærke, kvækerfinke, misteldrossel og
jernspurv.
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BØRNEKRYDSEN
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BØRNENES KRYDS & TVÆRS

Hvis du kan løse Kryds & Tværs’en på foregående side, har du
chancen for at vinde et gavekort på 75 kr. fra Dagli’ Brugsen.
Når du har løst opgaven, skal du skrive dit navn, din adresse, telf.
og alder her, klippe kuponen (med Kryds & Tværs’en på bagsiden)
ud og lægge den i konkurrencekassen i Dagli’ Brugsen senest den
31. marts 2006. Du får direkte besked, hvis du vinder.

Navn og adresse, evt. telf. nr. og alder
...........................................................................................

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

----------------------------------------------------------------------------------Klip her

FORÅRSKONKURRENCE
På hvilken vej stod fotografen, da han tog
billedet på side 25?
Skriv dit svar herunder og læg kuponen i konkurrencekassen i Dagli’
Brugsen i Jungshoved senest den 31. marts 2006. Så har du
chancen for at vinde et gavekort til Dagli’ Brugsen på 150 kr.
Vinderen får direkte besked.

Fotografen stod på: ............................................................
Navn og adresse, evt. telf.nr.
...........................................................................................

……………………………………………………………..
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Mejeri på
Stenstrupgaard
I gavlen på den nordre længe af
Stenstrupgaard er det gamle gårdmejeri. I mejeriet er der stadig 4
mælkekølekar i gulvet, og i rummet bag mejeriet er det tidligere
ostekammer med tremmer for
vinduerne. I et andet rum, i gavlen ved siden af mejeriet, har
smørkærnen muligvis stået. I forbindelse med min farfar, Niels Ove
Dinesens
overtagelse
af
Stenstrupgaard i 1930 fik han at
vide, at der i tidligere tid havde
været ansat en holstensk mejerske
på gården. Gårdmejeriet er
formentlig ophørt, da enten
Lundegård
Mejeri
eller
Jungshoved Mejeri blev bygget.
Min farfar leverede mælk til
Lundegård Mejeri frem til 1948.
Gulvet i selve mejeriet er belagt
med store fliser, der forekommer at
være usædvanlige for en gård fra
1790. Min far har fortalt, at hans
historielærer fra Præstø mente, at

fliserne muligvis kan stamme fra
Jungshoved Slot. Historielæreren
hed Harry Hansen. Senere har min
far, Torben Dinesen, haft besøg af
en arkæolog fra Sydsjællands
Museum. Arkæologen var også af
den opfattelse, at fliserne kan
stamme fra Jungshoved Slot.
Det er naturligvis ikke sikkert, at
der er den sammenhæng, men det
er et faktum, at man tidligere
genbrugte byggematerialer i stor
stil, og så er det nærliggende at tro,
at de usædvanlige fliser kommer
fra et usædvanligt sted, såsom et
slot.
Niels Dinesen, Stenstrupgaard,
februar 2006

Indlæg (debatindlæg normalt på max. 200 ord) kan sendes på e-mail
eller bare på et stykke håndskrevet papir til et af redaktionens
medlemmer.
På forhånd tak for eventuelle bidrag.
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JUNGSHOVED KALENDER
Fredag
Tirsdag
Torsdag
Lør./tors.
Tirsdag
Søndag
Mandag
Fredag
Lør./søn.
Torsdag
Lørdag

10/3
14/3
16/3
18+23/3
28/3
2/4
3/4
12/5
13+14/5
25/5
3/6

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
Søndag
Søndag
St. Bededag
Søndag
Søndag
Kr. Himmelfart
Søndag
Pinsedag
2. Pinsedag

12/3
19/3
26/3
2/4
9/4
13/4
14/4
16/4
17/4
23/4
7/5
12/5
14/5
21/5
25/5
28/5
4/6
5/6

AMATØRFISKERFOR. Generalforsamling
JUNGSHOVED SKOLE, Signe Ryge foredrag
PENSIONISTFORENINGEN Bowling
DILETTANT Forsamlingshuset
DAGLI’ BRUGSEN Generalforsamling
JUNGSHOVED SKOLE Åbent Hus
PENSIONISTFOR. Generalfors. & Banko
STAVREBY HAVN, Hornfisketur , kl. 8-16
DAGLI’ BRUGSEN Havemarked
DAGLI’ BRUGSEN Cykeltur
J.I.F. Glas & flaskeindsamling
GUDSTJENESTER
Jungshoved 09.00 – Allerslev 10.30
Jungshoved 09.00
Jungshoved 10.30 – Allerslev 09.00
Jungshoved 09.00 – Allerslev 10.30
Jungshoved 10.30
Allerslev 10.30
Jungshoved 10.30
Jungshoved 10.30
Allerslev 10.30
Jungshoved 09.00
Jungshoved 10.30 – Konfirmation
Jungshoved 09.00 – Allerslev 10.30
Allerslev 10.30 - Konfirmation
Jungshoved 09.00
Jungshoved 09.00 – Allerslev 10.30
Jungshoved 09.00 – Allerslev 10.30
Jungshoved 10.30
Allerslev 10.30

