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Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 
 

 

1. Projektets titel: Branding af Jungshoved- et sving ud i naturen 

 

2. Beløb der søges finansieret af FN-puljen  

Hvilket beløb søges fra FN-puljen: 12.600,00 kr. 
 
Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb?   100 %  
   

3. Oplysninger om ansøger:  

CVR nr.: 

34385963
 

Ansøgers navn (lokalforum/forening/organisation): 

Jungshoved Lokalforum
 

Ansøgers adresse: 

v. Lise Jacobsen, Ambæk Mark 10, 4720 Præstø
 

  

 

Kontaktpersons navn:  

Lise jacobsen 
 

Kontaktpersons stilling: 

Medlem af Jungshoved lokalforum
  

Kontaktpersons telefon nummer: 

24 45 31 47
 

 
 

4. Projektets forventede start- og slutdato (max. 24 måneder total) 

 
Startdato:    Slutdato: 

1.april 2020
  

1.april 2021
 

 
Sæt kryds: 

Projektet er ikke igangsat på ansøgningstidspunktet
 

5. Baggrund for projektet 

Det er Jungshoveds vision at være Præstøs blomstrende og bæredygtige baghave ved Bøgestrømmen, når 
Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave. 
 
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 skal holde fællesskabet levende omkring naturoplevelserne, historien, kultur- og 
fritidstilbuddene.  
 

Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til FN-puljen. 
Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet 
skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. 
Læs retningslinjerne grundigt før skemaet udfyldes. 
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6. Beskriv projektets formål, aktiviteter og forventede effekter 

Vi ønsker at formidle Jungshoveds vision og kvaliteter til målgrupperne: Beboere, tilflyttere, gæster og 
iværksættere.  
Vi ønsker at formidle viden om Jungshoveds unikke natur samt at styrke halvøens samlingspunkter og 
skabe nye netværker ved at: 
Arrangere guidede vandreture og cykelture, temature med eksperter udefra (i f.eks. løvfrøer, svampe, 
insekter, rødlistede planter), ture i samarbejde med Postbåden Røret, ture i samarbejde med 
kommunens naturvejleder, aktiviteter for børnefamilier, ture i samarbejde med delebussen Frøen. 
Desuden vil vi efter aftale med koordinatoren i Vordingborg kommune lave en udstilling på Præstø 
bibliotek i juni-juli måned i forbindelse med DR TV ´s udsendelser Vidunderlige vilde natur i Danmark om 
vores lokale beskrevne ture. Hertil får vi brug for materialer til præsentation. 
 
Vi ønsker at tiltrække gæster både fra øvrige dele af kommunen og turister, at tiltrække nye beboere i 
helårshuse eller sommerhuse ved bl.a. ovenstående arrangementer samt ved branding gennem foldere 
og plakater om vores naturskønne halvø.  
 
VI har i dag 6 info-skabe i landsbyerne Roneklint, Bønsvig, Stavreby, Jungshoved, Stenstrup og ved 
Jungshoved Kirke med planche med beskrivelse af stedets særkende og forslag til ture herfra. I skabene 
fås foldere med turforslag. Der er stor interesse hos gæster og lokale for skabene, og derfor ønsker vi at 
opføre endnu et infoskab i Lundegård, en af portene til Jungshoved.  
 
Endelig ønsker vi at invitere til et velkomstmøde i september for tilflyttede familier med rundtur med 
delebussen Frøen og sammenkomst i egnshuset Jungshoved skole.  
Ligeledes ønsker vi at holde et møde for halvøens overnatningssteder og spisesteder for at give mulighed 
for at lave et netværk og støtte op om udvikling og vækst af disse små virksomheder. 
 
For at holde på halvøens beboere ønsker vi et højt aktivitetsniveau med mulighed for at lave netværk. 
 
Vi ønsker, at alle skal opleve Jungshoved som et attraktivt og grønt sted at bo i fællesskab med andre 
sunde og aktive borgere. 
 

7. Hvordan understøtter projektet lokalområdets sammenhængskraft, kvalitet og fællesskab? 

Et rigt udbud af aktiviteter skaber fællesskab på tværs af aldre og interesser, oplevelser i naturen ro, fordybelse, 
livskvalitet. Vi tilstræber at flere foreninger/ interessegrupper er sammen om planlægning og gennemførelse, hvilket 
er med til at skabe viden om hinanden og sammenhængskraft. 

8. Hvordan understøtter projektet Vordingborg Kommunes vision 2030? 

Projektet understøtter Vordingborg kommunes vision på stort set alle områder og lever helt op til: 

Vordingborg Kommune hænger sammen, og der er plads til alle. Her kommer man tætterepå hinanden, tættere på 
naturen og tættere på det gode liv. 

  

9. Hvordan understøtter projektet landdistriktsudvikling (herunder erhverv og bosætning) i Vordingborg Kommune? 

Projekterne understøtter visionen om øget bosætning og fastholdelse af beboere på landet. 
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10. Formidling og evaluering 

Hvordan formidles projektets aktiviteter og resultater? Hvordan evalueres og afrapporteres projektet?   
og hvordan sikres projektets bæredygtighed f.eks. i form af drift og vedligeholdelse? 

Arrangementerne annonceres på lokalforums hjemmeside, i vores lokale blad, ved opslag.  
Projektet er en succes, hvis der er god tilslutning til arrangementerne, hvis vi oplever øget bosætning, øget antal 
gæster på overnatningsstederne, øget antal gæster med postbåden Røret, øget antal brugere af delebussen Frøen, 
øget interesse for vores unikke natur. 
Projektet evalueres i lokalforums bestyrelse og på borgermøder. 

11. Projekt organisering og frivillig indsats  

Beskriv hvordan, dvs. hvem har ansvaret for projektets gennemførsel - hvilke frivillige kræfter og brede 
samarbejdsrelationer er der engageret i projektet. 

Jungshoved Lokalforum er hovedansvarlig.   
Frivillige ildsjæle i og uden for lokalforums bestyrelse er ansvarlige for gennemførelse. 
Der er skiftende samarbejde mellem alle foreninger på Jungshoved samt Jungshoved kirkes menighedsråd og 
lokalforum om aktiviteterne 

12. Budget (som udgangspunkt er budgettet inklusiv moms, da de fleste ansøgere ikke vil kunne fratrække moms. Hvis 
andet er tilfældet, angives det i skemaet)   

 
 
 
 

13. Tilladelser (hvis relevant for projektet) 

Aktivitet 2020 2021 I ALT 

Branding af: Postbåden Rørets sejlads til Stavreby og Jungshoved 
Kirkehavn 
Foldere og plakater til uddeling på Nyord, Møn, Præstø  

1500   

Branding af: Vandreture, cykelture, ture med eksperter, børnefamilieture, 
ture med Røret. 

1000   

Branding af Jungshoved: Udstilling på Præstø Bibliotek – plancher, fotos 600   

Velkomstmøde  500   

Møde for overnatnings- og spisesteder, netværk 500   

Branding af delebussen Frøen: Folder om delebussen Frøen 1000   

Branding ture til gæster: Infoskab og turfoldere til Lundegård 2500   

Netværksdage for børnefamilier, årstidsarrangementer 5000   

    

    

    

I ALT (hele 1000 kr.) 12.600   

Er der opnået de fornødne tilladelser til projektets gennemførsel? Redegør her for status: 
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15. Bilagsoversigt  

Angiv hvilke bilag, som er fremsendt sammen med ansøgningsskemaet.  
(Herunder evt. driftsaftale/driftsplan, udtalelse om projektet fra lokalforum, tilladelser, m.v.) 

1. 

2. 

3. 

 

16. Dato og underskrift 

 

 

Ansøgning sendes til: 

Ansøgning og bilag sendes via E-mail til:  
FNpulje@vordingborg.dk 
 
Ansøgninger behandles løbende i henhold til ”Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra FN-puljen”.  

 
Der søges ad hoc tilladelse til ture og arrangementer i private skove og områder. 
 
 
 


