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Kontakt 
Jungshoved Lokalråd Lis Jespersen  60 12 78 01 
Jungshoved Menighedsråd Eli Frandsen  55 99 91 99 
Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen 24 45 31 47  
Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth 21 45 82 83 
Jungshoveds Børn Carina Hansen  24 84 85 14  
Strandjagtforeningen Morten Larsen 24 83 97 76 
Pensionistforeningen Tonny Vang 21 92 75 12 
Fritidsfiskerforeningen  Gert  Jensen 55 99 80 24 
Forsamlingshuset Morten Larsen 24 83 97 76 
Biblioteket, Jungshoved Skole Anne Okholm 28 33 76 76 
Kontakt til lokalpolitiet Henning Delf Nissen 40 38 39 81 
Sognets hjemmeside www.jungshovedkirke.dk 
Forsamlingshusets hjemmeside jungshovedforsamlingshus.dk 
Jungshoved miljøgruppe jungshovedmiljoegruppe@gmail.com  
Lokalrådets hjemmeside www.jungshoved.net lokalraadetjungshoved@gmail.com 
Hjemmesideredaktionen e-mail: redaktion@jungshoved.net 
Delebussen Frøen bestilling: (Ma-Fr fra kl 9 og kl 13) 60 52 78 89 
Frøens administration www.jungshoved.net/delebus  e-mail: froepasser@gmail.com 
 eller ring Allan Capion / Jørgen Svendsen 42 24 71 83 / 53 80 28 56 

Vi taler meget i Danmark om sammenhængskraft, om Danmark som et for-
eningsland og om folkelig forankring, både nationalt og i lokalsamfundet. 
Jungshoved er et mønstereksempel på en sådan folkelig forankring i form af en 
lokalbefolkning, der støtter op om de mange små og store aktiviteter, som fin-
der sted på Jungshoved. Der er de borgernære aktiviteter som f.eks. affaldsind-
samling, spiseklub, sangaftener og vandreture. Og så er der det store byfornyel-
sesprojekt ”Jungshoved folder sig ud”, som har aktiveret og inddraget mange. 
6-7. juni indvies Folkeparken i Jungshoved by med en masse aktiviteter, og når 
det bliver forår og plantetid, skal det meste af boldbanerne forvandles til blom-
stereng, vådområde, egebørnehave, en udendørs scene, bålplads og æblesti. 
Læs lokalrådets information her i bladet om både det ene og det andet. Og 
apropos vores meget aktive lokalråd, som lige om lidt bliver til et lokalforum, 
men stadig med fokus på dialog i samarbejdet med kommunen.  

Jungshoved bladet er medgarant for, at denne mangfoldige folkelige forankring 
kan finde sted, idet bladet giver lokale aktører mulighed for at nå ud til alle på 
Jungshoved. Der er faste indlæg, annoncering af store og små fællesaktiviteter, 
og så fortælles der mange historier i bladet om mennesker og steder på Jungs-
hoved, både før og nu.  

Fra vor egen verden er vi glade for at kunne fortælle, at Mogens Jacobsen, tid-
ligere forstander for Bøgestrøm Skole, fremover vil være en del af redaktionen. 
Mange kender Mogens for hans fine klaverspil til sangaftenerne, spiseklubben 
m.m.    Redaktionen ønsker alle et godt og spirende forår 

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Jeg har tidligere skrevet om den mi-
stelten, der vokser på et paradisæble-
træ ved gavlen af vores hus i Stens-
trup. Den har efterhånden vokset sig 
så stor, at Hanne Rasmussen de sid-
ste to år har kunnet sælge små buket-
ter af den på julemarkedet i Jungsho-
ved Skole til fordel for bladet. I år 
gav det 300 kr. Tak for det. Det ser 
også ud til, at den har bredt sig uden 
for vores matrikel. I et levende hegn 
ved Stenstrup vokser der nu en mi-
stelten i toppen af en poppel - bragt 
hertil i form af et misteltenbær med 
en fugl. Ret fantastisk. Hvis nogle af 
bladets læsere har lyst til at forsøge 
sig med at ”så” deres egen mistelten 
på et æbletræ, deler vi gerne ud af 
bær her i marts/april måned. Kom 
forbi, eller ring 22 21 55 25. Mistel-

tenen vokser bedst 
på æbletræer, men 
kan også vokse på 
poppel, birk, tjørn 
og røn og sikkert 
også andre træer. 

*** 

2019 blev vejrmæssigt et vådt år. 
Mange gange har vi i årets løb sagt til 
hinanden, når vi mødtes: ” Ih, hvor 
det regner”, og sandt er det, at det har 
regnet meget i Danmark hele sidste 
år. I gennemsnit for hele landet blev 
det til lige lidt over 900 mm. Det var 
lige ved at være en rekord. Overra-
skende er det nok, at vi her hos os fik 
langt mindre regn end de fleste andre 
steder i hele landet. 656,8 mm blev 
der målt i Vordingborg kommune. 
Det er den 3. laveste målte nedbørs-
mængde i samtlige landets kommu-
ner. Kun på Samsø og Lolland fik de 
en smule mindre. I Holstebro kom-
mune fik de allermest - 1155,6 mm!!  
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Igen i år har vi indtil nu (29. januar) 
haft en meget mild og grøn vinter. 
Om det fortsætter sådan i februar og 
marts måned, kan vi kun gætte om. I 
mit billedarkiv fandt jeg dette billede 
fra 1. marts 2018. Der havde vinteren 
også været grøn og mild indtil de 
sidste dage af februar måned, hvor en 
snestorm lukkede det meste af Jungs-
hoved i flere dage.  

*** 

På en af de månedlige traveture på 
Jungshoved samledes vi inden turen 

ved en skovvej på Dyremarken. Kir-
sten Larsen fik øje på et gadeskilt, 
hvor bagsiden fortalte, at vi nu stod 
på Rugvænget. På den modsatte side 
ud mod vejen var skiltet malet rødt. 
Vi blev enige om, at det nok var, 
fordi kommunen havde genbrugt et 
skilt fra Rugvænget til at beskytte 
den grønne strømkasse, der stod un-
der skiltet.  

*** 

Den milde vinter har lokket mange af 
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havens forårsblomster frem. Rundt 
på Jungshoved kan man se de 10.000 
påskeliljer, som er blevet lagt i jorden 
de senere år, nu er skudt op af jorden, 
klar til at springe ud. De kender ikke 
kalenderen. Påskedag er først 12. 
april, men så lang tid kan de ikke 
vente med at springe ud og igen klæ-
de ”Blomsternes halvø” i gult. 

*** 

På gavlen af Jungshoved Skole er der 
nu blevet opsat endnu et af de kendte 
Jungshoved Infoskabe. I skabet vil 
der komme oplysninger om Jungsho-

ved By med forslag til nye og spæn-
dende vandreture med udgangspunkt 
i byen. Bag skabene står Jungshoved 
Lokalråd. Der findes foruden det nye 
i Jungshoved By nu Infoskabe i Stav-
reby, Bønsvig, Roneklint, Stenstrup 
og ved Jungshoved Kirke, og mon 
ikke der med tiden kommer flere til.  

Knud Jacobsen  

Foto :Henrik Hansen 
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Indtægter 2019  

Jungshoved Menighedsråd 20.000,00 

Jungshoved Lokalråd 10.000,00 

Jungshoved Skole 5.000,00 

Bidrag fra læsere og bladsalg 8.318,00 

Abonnenter 7.000,00 

Indtægter i alt  50.318,00 

  

Udgifter 2019  

Trykning af  fire numre af bladet ”Jungshoved” 50.436,25 

Porto til abonnenter 2.960,00 

Julehilsen til frivillige bladomdelere 2.245,75 

Netbank årlig afgift og gebyrer 657,00 

Udgifter i alt 56.299,00 

  

Overskud/underskud 5.981,00 1) 

Indestående  31.12.18 21.952,47 

Indestående 31.12.19 15.971,47 

STATUS OVER BLADETS ØKONOMI 31.12.2019 

1) Indtægterne fra bladsalg i årets sidste halvår er først indsat på kontoen efter 
31.12.2019. De udgør 3.286 kr. Det reelle underskud er derfor 2.695 kr.  
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Ved den gamle landsbysmedje i 
Stenstrup ligger der en stor rund sten 
til venstre for smedjens gavl. Det er 
en såkaldt ringsten. Den brugte sme-
den, når han skulle sætte en jernring 
på et vognhjul. Selve vognhjulet, 
som var fremstillet af træ, kom fra 
karetmageren. Den nærmeste karet-
mager boede i Smidstrup 
Hovgårde, 2 km fra Stens-
trup. Af sætte en jernring på 
et hjul var et arbejde, som 
krævede stor præcision og 
øvelse. Ringen skulle, når 
den blev smedet, have en 
omkreds, der var en lille 
smule større end hjulets 
omkreds. 

 

 

Når ringen var færdigsmedet, skulle 
den, mens den stadig var rødgløden-
de, bæres ud til træhjulet, som lå på 
ringstenen, og lempes på plads. Når 
ringen var kommet på plads, hældte 
man vand på ringen, så den hurtigt 
blev kølet ned og trak sig sammen 
omkring vognhjulet, ikke for meget, 
så ville vognhjulet blive knust, og 
ikke for lidt, så ville ringen sidde for 
løst på hjulet. Jeg gætter på, at sme-
den hver gang må have tænkt, pyh- 
ha, så lykkedes det igen!  

 

Knud Jacobsen 

Et sted på Jungshoved (34) 

Foto: Hans Nørgård 
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Jungshoved – et sving ud i naturen   
Nyt fra tur- og naturudvalget 

Travetur 

En tur gennem Tjørnehoved skov til Kragevig 

Onsdag 11. marts kl. 13 

 

Mødested: Jungshovedvej lige vest for dæmningen 

Længde: ca. 6,5 km 

Aftentur 
En tur til Naturområde Sydgården for bl.a. at lytte til 
løvfrøernes kvækken 

Fredag 22. maj kl. 21.30 

 

Mødested: P-pladsen Roneklintvej 5 

Længde: max. 2 km 

Medbring kaffe/te. Husk lommelygte.Vi afslutter turen ved bålet ved shelterpladsen. 

Jungshoved Rundt 
Sæt kryds i kalenderen 22. august, hvor der traditionen tro er travetur Jungshoved 
Rundt.  Nærmere information følger i næste blad 

Samarbejde om formidling af DR´s tv-udsendelser  
DR 1 sender i 2020 udsendelser søndag aftener med temaet:  

”Vilde vidunderlige Danmark i foråret” 

-Skoven 12.4., -Hav og kyst 19.4., -Det åbne land 26.4., -Søer og vandløb 3.5. og 
Naturen i byen 10.5. 

Mere end 60 kommuner i Danmark er med til at støtte op om temaerne. I 
Vordingborg Kommune er bibliotekar Nina Vestergård koordinator. 

Tur- og naturudvalget havde 28.1. møde med Nina og har tilbudt at medvirke med 
udstilling om vores turforslag på Jungshoved på biblioteket i juni-juli og indsende 

opslag om arrangerede ture på halvøen. Vores tanke er at give inspiration til f.eks. 
en skovtur på Jungshoved efter udsendelsen om skoven. 

Venlig hilsen  Tur- og  naturudvalget, Torben, Marianne, Bent, Kjeld, Tina og Lise 
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Så går vi igang med et nyt år. Først 
vil jeg ønske jer alle et godt nytår og 
tak for det gamle. 

 

Fredag 6. december afholdt vi vores 
årlige julefrokost. Maden var denne 
gang fra “Kokken og Jomfruen”. Der 
var nok af det hele, men ad omveje 
har jeg hørt, at folk var utilfredse. Det 
var ikke en rigtig julefrokost. Ok! Det 
er så en ommer. Jeg vil gerne bede jer 
om at sige det til os i bestyrelsen, så 
vi ikke skal høre mumlen i krogene. 
Det var en enig bestyrelse, der be-
stemte menuen. Vil vil gerne høre det 
direkte, hvis man er utilfreds. 

 

Borddækningen blev foretaget af 
bestyrelsesmedlemmer og hjælp ude-
fra. Tak for det. Henny, Erik og Lene 
havde gjort et flot stykke arbejde med 
at samle gaver ind til vores lotteri. 
Tak for det. Mogens kom og spillede 
for os. Også tak til Mogens. Igen fik 
vi “altervin“ sponsoreret af menig-
hedsrådet - tak for det. Lions Club 
kom og solgte kalendere. Det er så 

rart at se dem. En tak til Lions for 
deres bidrag til vores forening i form 
af et økonomisk tilskud. 

 

Igen i år var vi på julemarkedet, hvor 
vi solgte gløgg, æbleskiver og jule-
træer. Det var en god weekend. Tak 
til jer, som brugte en masse timer der. 

Bankospillet i januar var godt besøgt 
- 51 spillere. Dejligt. 

Når I læser dette indlæg, har vi af-
holdt fastelavnsfest på skolen 21. 
februar. 

 

I skulle alle sammen ha’ fået det nye 
program for 2020. Her kan I læse om 
forslag til ture o.s.v. 

 

Den 6. april har vi generalforsamling 
og vinterens sidste banko. Husk til-
melding til Kirsten 29 44 50 74 se-
nest 27. marts af hensyn til mad. 

 

Husk, 11. maj går turen til Orø. Til-
melding til Kirsten 29 44 50 74 se-
nest 24. april. 

 

Følg også Pensionistforenings pro-
gram på hjemmesiden JPF53.dk  

 

Med disse ord vil jeg ønske alle en 
god sommer. 

 

På bestyrelsens vegne, 

 

Tonny Vang 

PENSIONISTFORENINGEN 
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CYRANO DE BERGERAC 

 

Teatertur til skuespilhuset 

 

Fredag 7. februar kørte 52 glade og forventningsfulde gæster i bus fra Allerslev til 
Skuespilhuset i København. Fra Jungshoved havde 25 deltagere meldt sig til turen. 

 

Det var sognets altid aktive præstepar, Stina og Torben Møllenbach, som igen i år 
havde inviteret på teatertur. Denne gang til en forestilling om Cyrano de Bergerac. 
På vej i bussen blev vi opvartet på bedste vis af Stina og Torben med lækre 
sandwich, drikkevarer og søde sager og med en kort introduktion til forestillingen 
af Torben. Det blev igen en stor teateroplevelse med eminent skuespilkunst.  

Det blev også en kongelig oplevelse, da Dronning Margrethe kort før 
forestillingens start, næsten i ubemærkethed, satte sig i teaterets kongelige loge. 

 

Stor tak til Stina og Torben for et godt arrangement. 

 

Knud Jacobsen 

Pressefoto, Det Kgl. Teater © Foto: Miklos Szabo 
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Jeg bor i Bruxelles 
og jeg bor i Fuglsang 

Jeg har lige købt en ny dørmåtte. Der 
var ikke det store udvalg, men jeg 
skulle bruge en, den gamle hang i 
laser, så jeg tog den med fuglene, 
hvor der stod ”Home is where the 
heart is”. Det er den slags, folk siger, 
når de aldrig er hjemme. Bare man 
har sit hjem i hjertet, kan man være 
overalt i verden. 

For mig er det noget sludder, for det, 
at føle mig hjemme, er ikke det sam-
me som at være hjemme. Hvor 
skuldrene sænker sig automatisk, når 
jeg træder ind ad døren og hvor jeg 
tænder lysene i den rækkefølge, jeg 
altid har tændt lysene. 

Et sådant hjem har jeg i mit lille hus i 

Fuglsang. Et sådant hjem har jeg i 
min lejlighed i København, som p.t. 
er fremlejet. Og et sådant hjem har 
jeg i min lejlighed i Bruxelles. 

Det er her, jeg bor i disse år. Jeg er 
Politikens Europa-korrespondent og 
har Europa som min arbejdsplads, 
Bruxelles som min base.  

Det er en vidunderlig by, Belgien er 
et dejligt, men sammensat land. Her 
er sket meget grimt, her kan de stave 
til både pædofili og korruption og 
belgisk politik er et kludetæppe, der 
aldrig er blevet hæftet. På den anden 
side er Belgien et land fyldt med dej-
lige mennesker, venlige mennesker 
og livsnydere, der ikke rynker på 

Elisabet  Svane 
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næsen af en god kalorie. 

Her er rige byer med diamanter og 

modetøj i nord, en kort, intens kyst-
linje, der ligner et langt Vesterhav 
mod vest, og så har vi bjerge og bøl-
gende marker i syd. 

I et gammelt hus i Bruxelles boede 
Karl Marx i 1840’erne. Nu bor jeg 
her. Her falder mine skuldre ned, og 
her bliver lysene tændt i den rigtige 
rækkefølge. Her kan jeg glemme 
nøglen uden for at døren, uden at der 
sker noget ved det.  

  

Jeg rejser meget, Storbritannien er 
blevet mit andet hjemland og Brexit 
efterhånden mit mellemnavn. I no-
vember var jeg i Skotland, Paris, 
Rudkøbing og Strasbourg, hvor jeg er 
en gang om måneden, når EU-
Parlamentet flytter derned. December 
startede i London. 

Brexit er den historie, der har fyldt 
mest og vil fylde mest i den tid, jeg er 

Mit skrivehjørne 

Mette F. hos Macron. 
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hernede. I Bruxelles var de i starten 
måbende, kede af det og chokerede 
over, at briterne ville ud af EU. Nu vil 
de gerne have det overstået. De 27 
øvrige stats- og regeringschefer i EU 
er videre, og de fleste mener, at nu 
må briterne se at finde ud af, hvad de 
vil.  

Det kan de bare ikke. Ikke fordi de er 
tossede, de er bare ikke enige. Det er 
helt legitimt at ville forlade EU, det er 
bare hulens svært efter 46 år – især 
fordi den ene halvdel vil ud, den an-
den vil blive. 

EU’s indre liv har fyldt meget. Valget 
i foråret, som viste, at interessen for 
EU er stigende. Ikke for EU’s institu-
tioner, men for det politiske indhold. 
EU er en politisk kampplads, det 
handler om, hvad man vil. Ikke om 
man vil være med. Selv de mest ind-
ædte kritikere af den førte EU-politik, 
lande som Polen, Ungarn og Italien, 
kunne ikke drømme om at melde sig 
ud. De vil bare have det på deres må-
de. 

Det er det, jeg arbejder med og derfor 
tilbringer jeg mange nætter på hotel-
ler. Det passer mig fint. Jeg føler mig 
hjemme mange steder, jeg elsker at se 
nye steder og tale med nye menne-
sker, men jeg elsker også at komme 
hjem. 

  

Jeg bor i det franske område. Her i 
Bruxelles er jeg hjemme, når belgiske 
Isabelle sms’er, at der er vin på bor-
det, når Geoffroy længere oppe ad 
gaden råber hej, eller når min finske 
overbo Johanna igen takker for de 
rødbeder, jeg har syltet. 

I Fuglsang er jeg hjemme, når jeg  

hører en bil stoppe ude på vejen og 
hø-rer bildøren smække, for så ved 
jeg, at nu kommer enten Ebbe eller 
Helle ind ad døren. Så sætter vi kaffe 
over, og så går der ikke længe, før 
endnu en bil stopper. Det er så den 
anden af dem. Vi sætter endnu en kop 
på bordet. 

Hjemme er, når Anne Lene banker 
på, når Torben kommer forbi, når 
Hubert har skrevet på asfalten, at han 
har været her, og når Jytte råber hej, 
mens hun cykler forbi i en susende 
fart. Hjemme er, når jeg har været i 
vandet og stadig iført badekåbe cyk-
ler op til Britta, som har bagt boller. 

  

Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle 
have et hus ude i Jungshoved. Ja, jeg 
siger i Jungshoved, for jeg er fra Al-
lerslev, og her sagde vi i og ikke på. 
Jeg gik i klasse med Margrethe fra 
Lyngen, Lisbeth og Ivan fra Stavreby 
og Brian fra Roneklint. Om foråret 
var hele familien altid på Egehoved, 
hvor vi havde madkurven med. Kig-

Fodbold - VM 
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ger jeg i de gamle fotoalbum, var vi 
også ofte en tur nede ved kirken, når 
fastrene fra København var på besøg. 
Så sad vi der, med autobord og stole. 
kaffe og kage. 

Engang var der længere mellem Al-
lerslev og Jungshoved end der er i 
dag.  

I min mors generation var det ikke 
usædvanligt, at de kom op at slås, når 
Jungshoved-bønderne – det kaldte vi 
dem altså, undskyld! – kom til bal på 
kroen i Allerslev. Og næverne har 
sikkert ikke siddet mindre løst, når 
dem fra Allerslev kom til bal i for-
samlingshuset, som dengang kun hed 
Texas. 

Sådan gjorde vi ikke i min generation. 

Det var fredeligt, når dem fra Jungs-
hoved kom til diskotek på Allerslev 
kro, mens vi sjældnere kom i Texas. 
Det skete ikke længere så meget. I 
stedet kørte vi ned på Maderne på 
vores knallerter og drak en frygtelig 
masse øl. 

Dem fra Jungshoved var desværre 
irriterende gode til fodbold og så spil-
lede pigerne i Jungshoved fodbold. 
Mange år før piger og kvinder gjorde 
det i Allerslev. Til gengæld var vi fra 
Allerslev bedre til håndbold og jeg 
kan da stadig huske den pokal, vi hev 
med hjem fra et stævne i 1980’erne. 
Banen var så glat, at det på et tids-
punkt var mig og ikke bolden, der røg 
i mål. 

 

 

Elisabet foran sit hus i Fuglsang. 
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Mødet med en fra Jungshoved gjor-
de, at jeg endte med at få mit hus i 
Fuglsang. Da jeg boede i Køben-
havn, kørte jeg ned, så ofte jeg kun-
ne, for der er ikke noget bedre end at 
vågne der ude på marken og så bare 
ligge og vente på, at solen kommer 
op over træerne. Ligesom der ikke er 
noget bedre end at sidde eller stå, 
afhængig af årstid, ude foran mit hus 
en sen nat og lægge hovedet tilbage 
og se stjernerne og mælkevejen, som 
lige netop her, lige netop ved mit 
hus, tager sig allerbedst ud.  

Det er måske det, jeg savner aller-
mest i disse år. At kunne sætte mig 
ind i min bil og køre en tur til Fugl-
sang og lade op. Handle i Præstø 

lørdag formiddag med Helle, gå en 
tur i skoven og på stranden om efter-
middagen og tænde brændeovnen 
eller grillen om aftenen.  

Jeg prøver nogle gange at kompense-
re ved at køre ned til Ardenner-
bjergene. Så langt ud på landet, jeg 
kan komme. Det er virkelig smukt og 
jeg nyder at være der.  

 

Det er bare ikke hjemme. 

 

Tegning af Lise Jacobsen 
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LOKALE KUNSTNERE VIL UDSTILLE  
I JUNGSHOVEDS  

TRANSFORMATORTÅRNE 
 

Den lokale kunstnergruppe på Jungshoved vil i samarbejde med Lokalrådet (det 
kommende Lokalforum) udstille i de fire transformatortårne på Jungshoved. 

 

Transformatortårnene er placeret på Bønsvigvej/Dyremarken, Fuglesangsvej, 
Skovhusevej og Lundegårdsvej. 

 

Temaet vil i år være ”FN’s 17 verdensmål” og der vil være en til flere kunstnere om 
hvert tårn. 

Der vil være åbning af tårnene lørdag 9. maj 2020 fra kl. 11 -14  
- med en lille forfriskning ved hvert tårn.  
 

Spørgsmål kan rettes til Sidse Friis på sidsefriis@stavreby.dk eller 51680323 

Tegning af Sidse Friis 
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KUNSTNERE PÅ  
JUNGSHOVED (7) 

 

En samtale med maler  

Sonja Lucien 

en spirituel kunstner 

 

 

 

 

 

 

Sonja har malet hele sit voksne liv og flyttede til Stavreby sidste år - som et 
pust fra den store verden.  

”Jeg har bevæget mig gennem luften i lydløse svævebaner højt oppe i de ki-
nesiske bjerge tæt på Tibet; sejlet på mageløse Ha Long Bay i Vietnam; flydt i 
små pramme på floderne i junglen på Borneo omgivet af slanger og krokodil-
ler og med sjældne aber og fugle i trætoppene. Jeg er blevet tryllebunden af 
Ankor Wat i Cambodja og Postojnas drypstenshuler i Slovenien, og ofte for-
tabt mig i Italiens kunstskatte. Jeg har rejst med toget Rovos Rail gennem 
Sydafrika, vandret mine fødder hudløse blandt alverdens folkeslag på Man-
hattan i New York, oplevet Japans årtusinder gamle kultur. Jeg har siddet på 
Karen Blixens Afrikanske Farm og kigget op mod Ngong Hills. Alt dette og me-
re til er inspiration for min uendelige fantasi og bliver elementer i fortællin-
gerne og billederne, som kommer ud af mig.” 

De mange billeder har ført til udstillinger både her og i udlandet, fra Japan til 
USA og i hele Europa, og hun har boet alverdens steder, bl.a. i det tidligere 
Jugoslavien og i Italien. ”Jeg kan godt lide udvikling; jeg har ikke noget behov 
for, at ting skal være bestandige. Jeg har mere behov for at udvikle livet som 
det opstår.” 

”Kreativitet er at lytte til sit indre, sin 
intuition og turde følge den; at være 
åben for at livet kan udfolde sig anderle-
des end man er vant til og turde følge en 
ny retning uden at kende vejen.” 
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En bemærkelsesværdig skæbne, som tager sit udgangspunkt i en tryg og kær-
lig opvækst på landet, for Sonja er af bondeæt fra Silkeborg egnen, rødder 
hun bærer i sig. Sonja er uddannet på Grafisk Skole i Århus, Århus Kunstaka-
demi samt på Kunstakademiet i Zagreb, for som Sonja siger ” jeg vil kunne 
håndværket 100 %”, for at fantasien kan få frit løb”. Og hun fortsætter: ”der 
er mange der har talent for at tegne og male, men ikke alle har det som jeg 
som et brændende behov. Det at være kunstner er for mig ikke et valg jeg 
har truffet, det er en nødvendighed!”  

At leve med at være udøvende kunstner som grundvilkår kræver udholden-
hed, for på anerkendelsens lange vej kan det være svært at leve af sin kunst, 
især da børnene var små var det nødvendigt for Sonja og hendes daværende 
mand, skuespilleren Zlatko Buric´, at supplere med almindelig lønnet arbejde. 
Et skisma, for som Sonja siger: ” Hvis jeg ikke laver billeder får jeg det fysisk og 
mentalt dårligt, mister på en måde mit selvværd.” Frustrationen over at have 
dette brændende behov for at male uden at kunne leve af det, førte imidler-
tid til et mentalt skift for omkring tyve år siden. Sonja begyndte at vende sine 
tanker, at øve sig i at acceptere at have den ild i sig uden at kunne være 

Wings of Freedom 
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kunstner på fuldtid, en proces der resulterede i en række begivenheder der 
snart bevirkede, at Sonja blev i stand til at leve af sin kunst.  

 

Hvordan billederne bliver til 

 
”Hele mit liv har jeg malet intuitivt og uden forbehold, hvilket har skærpet 
mine åndelige evner og udviklet min egen form for spirituel kunst.” Sonja 
fortæller, at når hun maler er hun i en meditativ tilstand, ser tingene på lær-
redet og venter på at billedet vokser frem af sig selv. ”Jeg går bare i gang med 
noget, der i første omgang ser abstrakt ud. Jeg bruger derefter meget tid på 
at kikke på det og opdage hvad der dukker op; jeg henter det figurative ud af 
det abstrakte. Jeg bruger ikke meget tid på at reflektere over de færdige bille-
der, men jeg har efterhånden erfaret, at et billede altid passer til nogen, at 
det berører den enkelte, som ser noget jeg ikke selv nødvendigvis har set, 
ofte noget skelsættende.” Jeg kommenterer de smukke farver i hendes bille-
der, og hun siger: ”Farver betyder uendelig meget for mig. Jeg elsker farver 
og renheden i farverne, og jeg drømmer om at male farver vi ikke kender. Jeg 
lader farverne blande sig selv, og så opstår der nogle farvespil, som jeg ikke 
ville kunne udtænke.  

 

Min energi er bundet til billedet, og jeg skal helst blive færdig med det i sam-
me tidsperiode - fordi jeg hele tiden ændrer mig. Jeg har dog en drøm om at 
have et stort sted, hvor jeg ville kunne arbejde samtidig på et antal lærreder 
for at blive i processen. En anden drøm er at få lov til at udsmykke en kirke.”  

 

Kunstneren som katalysator 
 

”Mine visioner udspringer af begivenheder og følelser som jeg møder på li-
vets vej og genopstår gennem mine hænder som fortællinger fra Himlen og 
Jorden. Jeg kan ikke definere eller analysere min kunstverden, da jeg ikke 
forstår den helt selv! Den kreative kraft er et indre behov, som jeg bringer ud 
i den ydre verden. Det er, som at være et glashus, hvor andre får lov til kigge 
ind i en anden dimension. Jeg ved mine billeder er rigtige, de kommer et sted 
fra.” 
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Jeg bemærker, at Sonja, læst ud fra billedernes titler, bevæger sig i et både 
kristent, mytologisk og transcendentalt univers, og hun siger: ”Min billedver-
den har altid været meget symbolsk og åndelig. Jeg elsker Gud og har gjort 
det, siden jeg var barn, men jeg bryder mig ikke om religion og dogmer, jeg 
taler direkte med Gud, han eksisterer for mig helt rent.” 

 

”For mig eksisterer der flere dimensioner samtidig. Min italienske kurator har 
sagt til mig, at der er mange små scener i mine billeder, at jeg favner både 
mikro- og makrokosmos i det enkelte billede. Nogle gange venter jeg på tit-
len, spændt på hvad mit billede handler om. Jeg oplever mig selv som væren-
de et medium kunsten kan udtrykke sig igennem. Jeg er den, som materiali-
serer visionerne, jeg er ikke opfinderen.” 

 
Clairvoyante evner 
 

Sonja fortæller, at hendes spirituelle sanser er blevet skærpet gennem de 

The Pearlmaker 
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mange års arbejde som maler, hvilket har åbnet for hendes clairvoyante ev-
ner. Der har altid været mange beskeder i hendes billeder, som betragteren 
har responderet på, og en clairvoyant opfordrede hende på et tidspunkt til at 

kombinere sin kunstneriske og spirituelle side. Hun begyndte derfor at lave 
det der hedder sjælstegninger, hvor hun begynder at tegne med sine farve-
blyanter, mens der kommer ting ud af munden, hun ikke kan udtænke selv. 
Hun beskriver processen sådan: ”Mens jeg tegner en guide, som giver per-
sonlig genklang til din sjæl, kommer der clairvoyante budskaber i et flow. Jeg 
beder til, at det jeg kommunikerer er konkret, og at det kan hjælpe folk. - Jo 
mere åben, den der sidder overfor mig er, jo lettere er det naturligvis for 
mig.  Jeg møder indimellem mennesker med tydelige barrierer. Men det, at 
de vælger en session hos mig, viser de har et dybtliggende ønske om at forstå 
livet og dets hændelser. Tror man slet ikke på den åndelige verden , er det 
fint med mig, vi vælger alle vores egen vej i livet.”  

”Jeg arbejder stadigvæk på, at den lidt magiske spirituelle del ikke kan adskil-
les fra min kunstneriske identitet. Nogle kan ikke holde mine billeder ud, fordi 
der er for meget i dem, de skal forholde sig til. Det er jeg meget bevidst om, 
men jeg vil så gerne bringe folk ind til sig selv. At den enkelte via mine billeder 
får mulighed for at møde sig selv.” Et ønske jeg synes minder om Kierke-
gaards fokus på ”hin enkelte”, på hvordan den enkelte bliver synlig for sig selv 
og derved kan træde i eksistens. 

 

Og nu er Sonja så her i Stavreby, og som hun siger – ”her er så stemnings-
fuldt! Det har været fantastisk at flytte hertil. Der er en åbenhed og hjælp-
somhed, et fællesskab hvor man jo sagtens også kan være sig selv.”  

 

Sonja lever omgivet af sin kunst og har planer om at omdanne udhuset til 
atelier. I et mindre hus på grunden har hun lavet sit eget galleri “Øster Para-
dis Hus,” hvor der under efterårets “Åbne Atelier Døre” kom 150 mennesker 
fra nær og fjern og så hendes malerier. Galleriet er åbent fra marts til okto-
ber. 

 

Sonja afholder løbende malerkurser i sit hjem og modtager mennesker, der 
har brug for en clairvoyant sjælstegning. 

”Livet har bragt mig vidt omkring, ikke kun ud på rejser i verden, men også 
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ind i mit indre univers gennem mødet med mørke og lys. Jeg har lært at elske 
livet i medgang og modgang, for uden kontrasterne kan jeg ikke nyde det 
fuldt ud.” 

Tak for en spændende eftermiddag, Sonja  

Kirsten Thomsen  
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Affaldsindsamling på Jungshoved 
Søndag 26. april 10-12 

Igen i år laver vi et par korte børnefamilieruter! 
Tilbage i skolegården senest kl.12.00 sorteres og vejes 
affaldet og der bydes på kaffe/te/saft og kage.  

Vi håber, at rigtig mange vil medvirke søndag 26.4.- og resten 
af året, så vi kan have en ren halvø til glæde for mennesker, 
planter og dyr.  

 
 

Repræsentanter fra Jungshoved Pensionistforening og 
lokalrådet deltog i et evalueringsmøde 28.11.19, arrangeret 

af Vordingborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Her var et væld 
af gode ideer til forebyggelse og flere indsamlinger. ”Hold Danmark Rent” 
sponsorerer igen i år nogle ruter, som betales med 2.500-3.000 kr. pr. rute, som 
kan søges af foreninger. Vi har afleveret ønsker om to strækninger, som er særligt 
slemme i vores område: Jungshovedvej fra Neblevej til Jungshoved By og 
Egebjergvej fra Lundegård til Ambæk, og vi håber at komme i betragtning i år. 
Mere info 26. 4.  

På gensyn Jungshoved Lokalråd/Lokalforum 

Mødested: Jungshoved Skole 

I samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening arrangerer 
lokalrådet igen i år affaldsindsamling på 
halvøen Jungshoved. Vi mødes i 
skolegården, hvor der uddeles ruter, 
sække og handsker.  

LOKALRÅDET 
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LOKALRÅDET 

”Jungshoved folder sig ud”  

6.-7. juni 2020 
Kom og vær med til en festlig weekend, når Byfornyelsesprojektet indvies. 

En arbejdsgruppe er i gang med at samle programmet for dagene, og nedenstående 
er kun det foreløbige program- mere kan komme til, noget er bare ønsker, noget kan 
ændres, men festligt bliver det!  

(Foreløbig) TIDSPLAN for 6. juni 2020:  

10-12  Åbne Atelierdøre i byen 

11.30  Folkeparken åbner 

12.30 Velkomst ved Lokalrådet 

12.40 Åbningstale ved borgmester Mikael Smed 

12.45 Jungshovedviser og fællessang. MC Hansen og kor 

13.30 Afsløring af gavlmaleriet ved borgmester Mikael Smed og Jungshoveds Børn 
Landsbyhaven, ruter på Jungshoved, vejflora introduceres 

 Guidede ture i Jungshoved By 

13.45  Alle boder/aktiviteter i folkeparken og landsbyhaven er åbne. 

14.00 Børneteater Eventyrmageriet 

 Musik i landsbyhaven 

 Rollespil 

14.45 Landsbydyst 

 Petanqueturnering 

 Præmieoverrækkelse 

16.30 Folkeparkens aktiviteter lukker 

18.00 Fællesspisning/fest på skolen 

TIDSPLAN for 7. juni 2020: 

11-17  Oplev selv det skønne Jungshoved, du hørte om i går:Åbne Atelierdøre, 
aktiviteter i landsbyerne, havnene, foreninger, vandre- og cykelruter, cafeer og 
spisesteder 

Følg med i indvielsesgruppens referater her:  

https://jungshoved.net/projekt-natur-og-landskabsvaerdier-i-byfornyelsen/ 

https://jungshoved.net/projekt-natur-og-landskabsvaerdier-i-byfornyelsen/
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LOKALRÅDET 

BYFORNYELSEN PÅ VEJ MOD OPLØBET 
 

Her i de mørke måneder er der arbejdet på at forberede et stærkt opløb i 
byfornyelsesprojektet ”Jungshoved – den blomstrende halvø”. 

Mens Landsbyhaven stille venter på, at det bliver forår og plantetid, er det store 
anlægsarbejde i Folkeparken blevet forberedt til udbud. Når bladet udkommer, er det 
tid til første spadestik, og fra marts til maj omdannes det meste af boldbanerne til en 
mere vild natur med blomstereng, vådområde, egebørnehave og både små og store 
bakker. Indimellem bliver der også noget at sidde og klatre på, en udendørs scene, en 
bålplads og en æblesti, der snor sig rundt om det hele. Og boldspillet får stadig plads 
med en 8-mands fodboldbane med fodboldmål.  

Udover arbejdsgruppen om Folkeparken har flere gode lokale folk meldt sig med 
flotte bidrag, lige fra stauder over gravearbejde til opfyldningsjord. Det er vi i 
Lokalrådet meget taknemmelige over, og vi satser på, at flere dele af anlægs- og 
plantearbejdet kan udføres af frivillige. Så snart tidsplanen for jordarbejdet ligger fast, 
vil vi invitere til nogle arbejds- og plantedage, så hold øje med hjemmesiden 
www.Jungshoved.net/Byfornyelse, opslagstavlerne og din e-mail.  

Følger du ikke allerede med på Lokalrådets mailingliste, så send os dit navn på en e-
mail til lokalraadetjungshoved@gmail.com, så får du automatisk nyheder og 
invitationer fra Lokalrådet. 

Foråret bliver også travlt og spændende i de andre delprojekter:  

Landsbyhaven skal plantes mere til.  

Vi skal møde kunstneren bag gavlmaleriet på Købmandsgården. 

Informationstavler og vejvisere skal op på de nye ruter. 

Blomster bliver sået og buske plantet langs vejene. 

Og det hele skal vises frem til den store indvielsesfestival ”Jungshoved folder sig ud” 
6.-7. juni, som man kan læse om på andet sted i bladet. 

På gensyn til forår, folkepark og festival på Jungshoved! 

http://www.Jungshoved.net/Byfornyelse
mailto:lokalraadetjungshoved@gmail.com
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LOKALRÅDET 

Mere om indvielse - ” landsbyerne ind i folkeparken” 

I forbindelse med indvielsen vil det være så fint, hvis halvøens øvrige landsbyer 
vil medvirke med en lille bod om netop deres landsby om lørdagen og med en 
aktivitet om søndagen.  

Samtidig vil det være fint, hvis hver landsby vil stille med et hold, børn, unge, 
ældre på 5-6 personer til at deltage i en ufarlig landsbydyst. 

Vi ved, at der er godt sammenhold i de små byer med fællesaktiviteter ind 
imellem. Byfornyelsen i Jungshoved By er for alle borgere på halvøen. Derfor er 
tanken om at inddrage alle byer på Jungshoved 6-7. juni opstået.  

Måske har byen et galleri, en havn, et gadekær, et transformatortårn, et 
dyrehold, en spændende have, en virksomhed, et værksted eller noget 
lignende, som er værd at fortælle om lørdag og besøge søndag.  

 

Tænk over om I vil være med, og giv gerne en melding til indvielsesgruppen, Lise 
Jacobsen 24 45 31 47, mail lisejacobsen1@gmail.com  

SPONSORER SØGES: 
Der bliver mulighed for at sponsorere små 
eller store beløb til Folkeparken i Jungshoved By. 

Følg med på www.jungshoved.net 

eller ring til Jørgen B. Svendsen 

tlf. 53 80 28 56 for nærmere info. 

mailto:lisejacobsen1@gmail.com
http://www.jungshoved.net
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LOKALRÅDET 

GENERALFORSAMLING  
JUNSHOVED LOKALRÅD/LOKALFORUM 

Torsdag 12. marts  2020 kl. 19.00 på Jungshoved Skole 

 

Som beskrevet i Jungshoved bladet i december 2019, har Vordingborg kommune 
besluttet, at i 2020 skal alle de tidligere lokalråd i kommunen ændres til lokalforum. 
Det betyder, at vi skal have nedlagt det gamle Jungshoved lokalråd og have vedtaget 
nye vedtægter for det nye Jungshoved lokalforum. 

Vi har fået Bjarne Sørensen fra Stavreby til at være dirigent og dagsordenen er: 

1. Velkomst ved Jungshoved lokalråds formand 

2. Valg af dirigent og referent 

3. Redegørelse for lokalrådets arbejde i det forløbne år 

4. Fremlæggelse af regnskab 

5. Opløsning af Jungshoved lokalråd 

6. Stiftende generalforsamling og orientering om det nye Jungshoved lokalforum 

7. Indkomne forslag behandles (indsendt 3 uger før generalforsamlingen) 

8. Valg til Jungshoved lokalforum 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant  

10. Evt. 

 
Efter en lille pause og en forfriskning er der to punkter til orientering: 

Renovering af kirkegården på Jungshoved 

Gavlmaleri på Jungshoved Købmandsgård 

 

Så sæt kryds i kalenderen og støt op om det kommende nye Jungshoved lokalforum - 
og overvej om , I kunne tænke jer at stille op til bestyrelsen. 

På vegne af lokalrådet 

Lis Jespersen  
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Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af  

Landdistrikterne (LAG) Sydsjællandske afdeling 
indkalder til generalforsamling på Jungshoved Præstegård, Stavreby Strandvej 4, 
4720 Præstø 

 

Tirsdag 24. marts 2020 kl. 19.00 

 

LAG har igennem 2019 støttet projekter vedrørende start eller udvikling af mindre 
virksomheder eller projekter, der kan øge attraktiviteten og bosætning i landsbyerne; 
det har bl.a. gavnet ginproduktionen på Oremandsgård, tilbygning af en pavillon på 
Skipperkroen i Præstø og oprensning i Stavreby havn og Jungshoved Kirkehavn.   

Gå ind på www.lag-sydsjaelland.dk og se mere om LAG. 

Udover selve generalforsamlingen vil der være et foredrag af tidligere direktør for 
Institut for Fremtidsforskning, Johan Peter Paludan, der vil gøre os klogere på 
fremtiden og nye tendenser i landdistriktsudviklingen. Det bliver spændende! 

Af hensyn til traktement og lignede er tilmelding nødvendig senest 15. marts 2020 til 
rikke@dividendo mrk. LAG generalforsamling. 

Spørgsmål kan rettes til Lis Jespersen, LAG bestyrelsesmedlem,  

på tlf..6027801 

http://www.lag-sydsjaelland.dk
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ENDEGÅRDE 

(el. Enegårde) SKOLE 
 

I vores artikelserie er vi nu nået til 
Endegårde skole, som lå i det davæ-
rende Skibinge sogn. Når det er natur-
ligt at medtage Endegårde Skole i 
serien om skoler og skoleliv på 
Jungshoved, skyldes det, at Lunde-
gård og Skovhuse siden 2015 har 
været en del af Jungshoved Lokalråd. 
Desværre er der ikke meget billed- 
eller øvrigt arkivmateriale om skolen, 
der lukkede i januar/februar 1963. 

Vi er dog så heldige, at Birte Nilau-
sen, som var elev i Enegårde forskole 
fra april 1959 til juni 1962,  her kan 
fortælle om skolen og sin skolegang: 

Jeg hedder Birte Nilausen og er født i 
Lundegård i 1952. Det er også min 
mors Edel Nilausens fødehjem. Huset 
er bygget mellem 1911 og 1919 og er 
i dag Lundegårdsvej 10. Min far Poul 
Nilausen kom til Lundegård i 1938/9, 
hvor han blev smedesvend hos sme-
den i den anden ende af Lundegård. 
Mor var 15 år,  da de lærte hinanden 
at kende. 

Det er 48 år siden, jeg flyttede hjem-
mefra og dermed fra egnen, og jeg 
har ikke gået i skole med nogen af 
mine klassekammeraterne fra forsko-
len, efter vi flyttede til den nye Abild-
højskole i januar eller begyndelse af 
februar 1963.  

Umiddelbart husker jeg bedst min 
forskolelærerinde fru Gudmundsen 
og så skolevejen. Men billeder fra den 
gang og min første poesibog har hjul-

pet min hukommelse med hensyn til 
skolekammerater og skolegang. 

Min moster (født i 1911) og min mor 
(født i 1924) havde også gået i Ene-
gårde forskole, men det må delvis 
have været i den gamle skole, som lå 
helt op mod skoven (den brændte en 
nytårsnat midt i 70’erne, hvor der 
omkom mindst 2 unge, og en brand-
mand blev alvorligt skadet, da skor-
stenen væltede ned over ham). Da jeg 
gik i skole boede ”Tuborg Axel” og 
hans mor i den gamle skole, de boede 
i den lejlighed, der lå ud mod vejen. 
Mellem den nye og den gamle skole 
lå en stor have, som hørte til skolerne. 

Fru Gudmundsen boede ikke i lejlig-
heden ved siden af skolestuen, men 
kom – som jeg husker det – på cykel 
hver dag fra Bønsvig. Indtil min sko-
lestart havde hun været lærerinde på 
Femø eller Fejø i mange år. Hun blev 
mit holdepunkt i forskolen, da min 
veninde Anne blev dræbt i en trafik-
ulykke en dag i begyndelsen af januar 
1961. Jeg besøgte fru Gudmundsen 
flere gange, senest i sommeren 1971, 
hvor hun stadig boede på gården i 
Bønsvig. 

Der er mindre end en kilometer hjem-
mefra og til skolen, men jeg skulle 
både forbi: 

- En kæmpehøj, hvor der måske lå 
en skat begravet - vi gravede efter 
skatten!!! 
- farlige gæs 
- en hund der hed Bonto, og som 
ikke var til at lokke uden for ind-
kørslen, hvor den boede – selv om 
vi ihærdigt forsøgte  

 SKOLER OG SKOLELIV PÅ JUNGSHOVED (4) 
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- et besøg - måske - i huset bag de 
farlige gæs. Her boede også en 
mor og en voksen søn. Der var det 
spændende at komme. Hønsene 
sad og vippede på stolene omkring 
spisebordet, og i sofaen bag bordet 
lå skindet af en elsket hund, der 
måtte hønsene dog ikke være.  
Og så var der fru Thomsen, som 
jeg tit besøgte. De boede nabo til 
skolen i et hus, der lå helt ud til 
vejen. Man gik direkte ind i køkke-
net, der lå midt i huset, derfra til 
venstre ind i stuerne – hvor jeg 
ikke husker så meget fra, og til 

højre ud i stalden, der var spæn-
dende. På den anden side af vejen 
lå deres lade, som var bygget på et 
træskelet, der var dækket med strå 
- og så var der var altid noget at 
kigge på uden for tømrer Holgers 
værksted. 
Nogle dage besøgte jeg også 
”Tuborg Axels” mor eller fru gart-
ner Larsen. 
 

Gad vide hvor lang tid, det har taget 
at komme hjem fra skole?? Jeg hu-
sker ikke, at min mor har snakket om, 

Der var skolestier fra Hestehaven og Egebjerg. Stien fra Hestehaven gik tværs over Christine-
lunds marker, stien fra Egebjerg gik langs et levende hegn. Skolestierne og forklaringen på sko-

lens tilknytning til Enegårde ses af historisk kort fra 1929 – 1945. 
Kortet er fra perioden 1901 til 1945 fra siden Netgis.Vordingborg.dk. 
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1.klasse fra årgang 1959/1960. 

Billedet er fra 1962, hvor mine legekammerater fra Lundegård, Birgit Grundtvig og Gurli Niel-
sen datter af tømmer Holger og Ebba, også er med. Jeg sidder til venstre for Fru Gudmundsen 
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jeg kom for sent hjem. 

I april 1959 begyndte vi 11 børn, 6 
drenge og 5 piger. Vi gik i 1. klasse 
frem til juni 1960, fordi skoleåret 
blev reguleret netop de år.  

Anne Hansen kom fra starten af 
Smidstrup. Skoledistrektet gik helt 
ned til det ”nye” hus på bakken, må-
ske var det også sognegrænse til 
Jungshoved sogn. En dreng og en 
pige kom fra to forskellige huse på 
landevejen mellem Enegårde og den 
gamle Abildhøj Skole. Fra Hesteha-
ven kom Lone Gotfredsen, Per, Niels 
og en dreng mere. Lissi Nielsen kom 
fra Bøgedalsgården i Skovhuse, fra 
Lundegård kom Torben Olsen, en 
dreng fra alderdomshjemmet og mig. 
I klassen året efter kom der også en 
pige fra Egebjerg og en fra Vasen.  

Det var altså et ret stort opland, og vi 
var over 25 i klassen/klasserne, da jeg 
stoppede i juni 1962. 

Skolen bestod af et grundmuret hus, 
hvor skolestuen var et stort rum, der 
optog omkring 2/3 dele af grundpla-
nen. Der var en entre med indgang til 
lærerindens lejlighed til højre og til 
venstre ind til en forgang med knager 
til vores tøj og lave bænke langs væg-
gene. Der var også en lav bygning i 
skolegården, hvor der var lokummer 
og plads til brænde, måske også nog-
le gymnastikredskaber. Der var ingen 
gymnastiksal, men i skolegården var 
der en balancebom. Jeg husker dog 
ikke, vi lavede gymnastik derude. 

Det var ikke usædvanligt for mig 
med lokum, kakkelovn og vandpum-
pe udenfor, derhjemme havde vi først 
fået badeværelse, centralvarme og 
indlagt vand i efteråret 1958, hvor 

min lillesøster Inge blev født.  

I skolestuen var der bænke, der sad 2 
børn ved hver, der var ”gulv” i stole-
ne, støvlerne blev sat i forgangen 
eller rundt om den buldrende 
”kæmpe” runde kakkelovn om vinte-
ren. I bordet var der hul til blækhus 
og hulning, hvor skrivetøj kunne lig-
ge. Jeg kan ikke erindre, vi har skre-
vet hverken på vores egen tavle eller 
med pen og blæk, kun med blyant i 
brune hæfter. Kuglepennen kom først 
senere, og fyldepen havde jeg ikke 
fra starten af min skolegang.  

Kateteret stod på en forhøjning, så fru 
Gudmundsen kunne se ud over os 
alle sammen. Hun var en lille og 
spinkel dame. Jeg husker ikke, at hun 
straffede os, men vi har vel ikke alle 
været lige artige hele tiden. Alvorlig 
afstraffelse i min skoletid husker jeg 
kun fra det halve år, hvor jeg gik på 
Abildhøj Skole. Her lå lærerens vio-
linbue ovenpå bøgerne i et glasskab. 
Især husker jeg en gang, hvor en 
dreng blev lagt hen over det forreste 
bord – foran os alle sammen og ban-
ket med bue. Det synes jeg var gan-
ske urimeligt. Min mor fortalte, at 
hun i sin skoletid ofte havde oplevet 
det samme. Revselsesretten blev op-
hævet i 1967. 

Når vi fik hæfter med regnestykker 
tilbage, var der små klistermærker i 
nederste hjørne, hvis vi havde gjort 
det godt. Desværre har jeg ikke mine 
hæfter mere, de har ellers været gemt 
i mange år. 

Pigerne havde nogle timer for sig selv 
med fru Gudmundsen. Så skulle vi 
lave håndarbejde, det var jeg ikke 
specielt god til, men der blev sat et 
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vandfad frem på en trefod og et rent 
hvidt håndklæde, så vi havde rene 
hænder til arbejdet. Jeg erindrer der-
imod ikke, at vi vaskede hænder efter 
besøg på lokummet! Nogle af de ting, 
vi skulle bruge, var opbevaret i lejlig-
heden, dem fik vi selv lov til at hente 
- det var noget særligt. Og så blev der 
læst højt for os, mens vi syede/lavede 
korssting på et rødternet stykke stof, 
der senere blev syet til en pose. 

Jeg husker svagt, at der et par gange 
kom nogen for at overvære undervis-
ningen. Skolen hørte under Skibinge 
sogn, måske var det folk fra sognerå-
det, degnen - det var lærer Ipsen fra 
Abildhøj Skole eller præsten?? Der 
var flere mørkklædte mænd, og det 
var højtideligt og alvorligt. Jeg kendte 
sognerådsformanden hjemmefra, han 
boede i Enegårde, men jeg har ingen 
erindring om, hvilke øvrighedsperso-
ner det var. 

Hvis ikke det fremgår af min beskri-
velse, så husker jeg min tid i forsko-
len som tryg. Den gav mig nysgerrig-
hed på at vide mere, og jeg var aldrig 
ked af at skulle i skole. 

Birte Nilausen, Aabenraa, den 2. januar 2020. 

 

 

Det har uden tvivl været en tryg sko-
legang for Birte Nilausen, i en tid 
hvor forskolerne på Jungshoved sang 
på sidste vers. Det var også en bryd-
ningstid, en proces, der blev påbe-
gyndt med skoleloven af 1899, som 
afspejlede spændingsforholdet mel-
lem ideologi og praksis, mellem de 
tanker og ideer om opdragelse og 
uddannelse, som man fra politisk side 
ville indarbejde i skolesystemet, og 
forsøget på at få skolen til at fungere i 
praksis, at gøre skolen så tidssvaren-
de som mulig ved at afspejle den al-
mindelige samfundsudvikling. Årsa-
gen til den øgede tilslutning til sko-
len, også på landet, var således den 
voksende erkendelse af nødvendighe-
den af grundlæggende skolekundska-
ber, mere end det var den ideologiske 
argumentation om, hvorfor børn hav-
de nytte af en god undervisning i sko-
len. 

Med 1899-loven kom der et stort 
fokus på lærernes uddannelse og ret-
tigheder, deres løn samt statens til-
skud til skolevæsenet. Tidligere måtte 
lærerne underordne sig et lidt ydmy-
gende lønsystem (så længe det pri-
mært var en betaling i naturalier), en 
afhængighed af sognerådet i forhold 
der angik ansættelse, løn og byg-
ningsforhold samt ringe indflydelse 
på undervisningsspørgsmål. Indtil 
1895 havde lærerne nemlig ingen 
formel medarbejderindflydelse. Det 
fik de først i skoleloven af 1899, som 
bl.a. gav lærerne ret til at udtale sig 
om undervisningsspørgsmål. Det 
virkelig nye i skoleloven af 1899 var 
dog, at der blev der indført en time-
fordelingsplan. Det var industrisam-
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fundets måde at tænke tid på, der 
slog igennem i skolen. Før skulle 
børnene møde og gå hjem til bestem-
te tider alt efter årstiden. Indenfor 
denne ramme kunne læreren plan-
lægge undervisningen i »moduler« af 
helt forskellig længde. Der var ikke 
noget krav om fagdelt undervisning 
og ingen normer for, hvor lang tid 
der skulle bruges til hvert fag. Dette 
blev - i hvert fald på papiret - totalt 
ændret. Folkeskolens undervisning 
blev fagopdelt efter vejledende time-
fordelingsplaner - men det var en 
langsom revolution, som det tog 50-
60 år at gennemføre. 

Gennem århundreder havde læreren 
på landet kunnet lede undervisningen 
efter en dag- og ugerytme, der føltes 
naturlig af en landbefolkning, der i 
forvejen levede sit liv efter sådanne 
rytmer. Også årets rytmer havde sko-
legangen taget hensyn til. Det kunne 
den også efter den nye lov. Der kun-
ne være forskel på skolegangen som-
mer og vinter som før, og ugeskema-
et kunne og skulle lægges med de i 
forvejen fastlagte timer som forud-
sætning.  

Læreren var som vi har set i de fore-
gående artikler en betydningsfuld 
person i lokalsamfundet, de mandli-
ge lærere, som lærer Andersen i Ro-
neklint skole, var seminarieuddannet, 
mens lærerinderne i forskolerne som 
oftest kun havde den 1-årige forsko-
lelærerindeuddannelse, hvis overho-
vedet nogen.  

Håndgerning 
Nok havde forskolelærerinderne en 
kort uddannelse, men interessant er 
det at se, hvordan denne faggruppe 

formåede at igangsatte en proces for 
at kvalitetssikre et fag som håndger-
ning; at få faget anerkendt som et 
obligatorisk fag, fordi det blev anset 
for vigtigt for pigerne. 

Det stod generelt sløjt til i 1880-
90’erne med at undervise pigerne i 
håndgerning, dog ikke så meget her 
på Jungshoved, men nationalt blev 
der gjort store anstrengelser for at få 
en bestemmelse ind i skoleloven om, 
at håndgerning skulle være obligato-
risk for pigerne i folkeskolen. Nogle 
fremtrædende mænd og kvinder, 
bl.a. Marie Kruse og Natalie Zahle, 
som begge havde oprettet deres egne 
skoler (der stadig nyder stor søg-
ning), rettede i 1899 denne henven-
delse til kultusministeriet, som man 
kan læse i ”Håndgerningsskolen for 
lærerinder i landsbyskolen”, udgivet 
af Th. Langs Skole, Silkeborg, 1899: 

”Vi undertegnede, tillader os herved 
at henlede det høje Ministeriums 
Opmærksomhed på en sørgelig 
Mangel ved Folkeskolen på Landet. 
Haandgerning er ikke indført som 
obligatorisk Fag. Savnet heraf er 
føleligt, thi hvert Aar sendes der ud i 
Livet en stor Flok unge Piger, som 
ikke ser sig i stand til på en fyldest-
gørende Maade at sy deres Tøj eller 
at stoppe og lappe det, og som ofte 
mangler den Forstaaelse af Orden og 
Økonomi, som opnaas gennem 
Haandgerning. Dette er ikke blot til 
Skade for de enkelte Hjem, det bety-
der et stort Værditab for hele Landet.  
Vel er der indført Haandgerning ved 
en del Skoler, hvor der er faste Læ-
rerinder, men disse er forholdsvis 
kun faa, og vi tillader os derfor at 
foreslaa, at der arbejdes henimod at 
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få saadanne ansatte, hvor der er 
Trang til udvidede Lærerkræfter. 

Den nuværende Haandgerningsun-
dervisning lider stærkt ved ikke at 
være obligatorisk, dels mangler der et 
bestemt System, som skal følges, dels 
udebliver oftest de Børn, som træn-
ger haardest. Vanskeligheden ved at 
få Haandgerning indført ved de Sko-
ler, hvor der ikke kan ansættes faste 
Lærerinder, kan formentlig hæves 
ved at lade Kvinder af selve Befolk-
ningen optage Arbejdet efter at have 
gennemgaaet et solidt Kursus. 

Idet vi indtrængende anmoder det 
høje Ministerium om at optage 
Haandgerning som fast led i Skole-
undervisningen, tillader vi os at hen-
vise til Skolevæsenet i Svejts, hvor 
Haandgerning er obligatorisk og hvor 
Haandgerning er blevet indført i 
Landsbyskolerne efter den ovenfor 
foreslaaede Plan.”    

Samtidig udgav TH. Langs Seminari-
um i Silkeborg en plan for 
”Haandgerningsundervisningen i 
Landsbyskolen” og tilbød kurser i 
Haandgerning af to måneders varig-
hed. Kursustilbuddet indeholdt også 
praktiske anvisninger som denne: 
”Værelser kan lejes i Byen for 4-6 kr. 
mndl. En Elev, der kan holde sig selv 
med tør Kost og spise til Middag i 
Byen (Middagsmad kan faas på Sko-
len for 33 Øre pro Persona), vil kun-
ne leve i de to Maaneder for ca. 35 
Kr.” 

Skoleloven af 1899 kom imidlertid 
uden den ønskede paragraf om hånd-
gerning som lovbefalet fag. Dog hed-
der det i § 10, at ”hvor der i skoledi-
striktet er ansat en lærerinde, skal der 

undervises i kvindelig håndgerning”. 
Det var dog lykkedes at vække kul-
turministerens interesse, for ministe-
riet indskærper i et cirkulære af 17. 
juni 1899 ønskeligheden af, at faget 
gennemføres, samt anviser måden 
hvorpå dette efter ministeriets me-
ning bedst kan gøres, bl.a. ved at un-
dervisningen kunne varetages af en 
dertil duelig kvinde på egnen, uden at 
den pågældende behøvede nogen 
almindelig lærerindeuddannelse.  

Nationalt blev det en lang og sej 
kamp, men på lokalt plan vandt for-
slaget gehør. Her på Jungshoved blev 
lærerinderne for samtlige forskoler 
indkaldt af sognerådet 1.november 
1913. Formålet var at forpligte læ-
rerinderne i at undervise Hovedsko-
lens piger i håndgerning, der således 
blev indført som tvungent skolefag 
her på Jungshoved. Først med skole-
loven af 1937 blev håndgerning ind-
ført som et obligatorisk fag over hele 
landet. 

I bladets juninummer vil vi fortsætte 
serien med en artikel om Jungshoved 
Centralskole, den senere  Jungshoved 
Skole.♦   Kirsten Thomsen 

Litteraturliste 

 
Lejf Degnbol, ”Skoleloven 1899 og det 
»Sthyr'ske« cirkulære 6. april 1900”  
http://uddannelseshistorie.dk/images/pdfer/a-
2000-lejf-degnbol.pdf 

Bor du ikke på Jungshoved, men 
gerne vil have bladet tilsendt, ko-
ster det 175 kr. for årets 4 numre. 

Kontakt Knud Jacobsen.  
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60+ TURE MANDAGE KL. 10-12 
Vordingborg Kommune, v. Susanne Rosenild, koordinerer igen i år tilbud om korte 
ture på max. 3 km forskellige steder i kommunen. Tur- og naturudvalget bidrager 
med 4 ture, som annonceres i Sydsjællands Tidende, på vordingborg.dk/
oplevelsesture, og på plakater i kommunen.  

 

Turene på Jungshoved: 

27.4. Naturområde Sydgården 

27.7. Stodderstubben og Bønsvig strand 

17.8. Lodshuset og Svend Gønges Hule 

21.9. Jungshoved Kirke og slotsbanke 

KOMMUNALBESTYRELSESMØDE  
på Jungshoved 25. marts 2020  
kl. 18.00 
 
Afholdes i Jungshoveds Forsamlingshus, Jungshovedvej 29, 4720 Præstø  

 

Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse afholder mindst to gange om året 
deres møder udenfor Rådhusalen på Vordingborg Rådhus. 

Årets første kommunalbestyrelsesmøde udenfor Vordingborg bliver på 
Jungshoved. Mødet foregår som et almindeligt kommunalbestyrelsesmøde. 
Fremmødte har mulighed for at stille spørgsmål til politikerne i spørgetiden. 

Efterfølgende vil der blive serveret en let anretning – og der er mulighed for at få 
en uformel snak med politikerne. 

Frøen vil køre til og fra mødet, 5 kr. hver vej. Kontakt venligst Allan Capion, 
42247183. 

Hvis man er forhindret i at møde op, er der mulighed for at følge mødet live på 
Kommune TV; man kan finde et link på kommunes hjemmeside under 
”kommunalbestyrelse” eller på kommunens FB-side. 

Er der nogle spørgsmål er I velkommen til at kontakte Lokalrådets (på det 
tidspunkt Lokalforummets) formand Lis Jespersen, 6012780 
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FORENINGEN NORDEN indbyder til følgende arrangementer 

Bjørn Falck- Petersen holder foredrag om Danmark og 
Genforeningen i 1920 

"En røvet Datter, dybt begrædt, er kommen frelst tilbage" 

 

I 2020 fejrer hele Danmark, at det er 100 år siden 
sønderjyderne stemte sig hjem til Danmark, efter at have været 
under tvungent preussisk herredømme lige siden den ulyksalige 
krig i 1864. 

Tidl. lektor Bjørn Falck-Petersen, Næstved, gør rede for de historiske begivenheder 
omkring Genforeningen og belyser forudsætninger og konsekvenser. 

 

Foredrag, kaffe/te, kage/frugt:  

Medlemmer 40 kr. Gæster 50 kr. 

Bertel Haarder 

Opgør med den nordiske småstatsmentalitet! 

 

Vi byder hjertelig velkommen til den prominente, 
velkendte og eftertragtede venstre-politiker, med 
mange ministerposter bag sig, bl.a. for nordisk 
samarbejde fra 2007 – 2010. Vi glæder os til at høre 

sangskriveren Bertel Haarder, som også er ophavsmand til ”Dejlig er Norden”, 
skrevet i anledning af NORDEN’s 100-års jubilæum 

 

Foredrag, kaffe/te, dessert:50 kr. for alle 

Torsdag den 5. marts kl. 19.00 

Mandag den 23. marts kl. 19.30 
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Torsdag den 23. april  

Foreningen Norden, Præstø, satser på at fejre 
Forskningens Døgn 2020 med to relevante 
foredrag. 

Der vil blive tilbudt buffet mellem 
oplevelserne. 

 

Program følger i løbet af marts.  
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LÆSERNE SKRIVER 

HVOR VIL JEG ØNSKE 
at vores børn/børnebørn… 

kan opleve vild natur – dyr og planter...- 

kan bade i vores dejlige hav 

kan drikke vand direkte fra hanen 

kan lege i solen 

kan trække vejret 

kan spise mad 

… uden at blive syge. 

 

Hvor vil jeg håbe, at vi snart vil forstå...   

at alt hænger sammen og påvirker hinanden 

betydningen af, at vores planet kun er til låns 

at vi ikke kan være bekendt at mishandle millioner af industridyr ved at spærre dem 
inde i bure og berøve dem deres naturlige adfærd 

at vi må plante skov og dyrke grønsager i stedet for at bruge 60 % af den danske jord 
til at dyrke mad til alle de dyr, der mishandles i vores industri 

at få minutters nydelse af industrikød betyder et helt liv i lidelse for så mange dyr. 

 

Hvor vil jeg håbe, at vi vil indse, 

at det er en saga blot, at Danmark er et landbrugsland – vi er p.t. et industriland 

at de 4 elementer jord, vand, luft og ild er forudsætning for alt liv – alles liv – ikke bare 
dit og mit. 

 

Derfor er jeg med i Jungshoved Miljøgruppe. Der kommer hele tiden nye støttemed-
lemmer til miljøgruppen, og det er vi meget glade for. Sys er rigtig sød til at holde liv i 
vores hjemmeside. Tak for det! På hjemmesiden kan du altid følge med i, hvad der 
sker – mest på Jungshoved, men også ude i landet. Gå ind og kik på 
www.jungshovedmiljøgruppe.dk 

Naturvenlige hilsner, 

Ilse Hein 
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JUNGSHOVED SKOLE 

Juletræsfesten var endnu engang en stor succes med 70 deltagende børn, for-
ældre og bedsteforældre. Tak til ”Jungshoveds børn” for jeres flotte arrange-
ment.  

December bød også på et velbesøgt julemarked og diverse julekomsammener. 
Før jul fik skolen to dejlige gaver. Den ene var tilsagnet fra kommunens pulje 
til tilgængelighed om halvdelen af udgifterne til en stolelift/trappelift. Nu sat-
ser vi på at kunne lægge den anden halvdel til og få sat arbejdet i gang i for-
året. 

Den anden var endnu et positivt svar på vores ansøgning om midler til halvde-
len af udgifterne til flere vinduer, som beskrevet i sidste blad. De skiftes i for-
året. Stor tak for begge dele. 

Regnskabet for 2019 er tilfredsstillende, nogenlunde samme indtjening på 
udlejning som forrige år, samme kommunale driftstilskud og en flot donation 
fra Traktortræk samt masser af frivillige arbejdstimer har gjort det muligt at få 
lavet et større elektrikerarbejde i køkken og gymnastiksal, fået malet gymna-
stiksalen og lærerboligen, fået nye vinduer i øst- og vestlokalet, fået nye hyn-
der til alle stolene, suppleret køkkengrej m.m. alt sammen til glæde for rigtig 
mange. Tak til de hjælpende hænder. 

I november var skolen arrangør af et velbesøgt og rigtig spændende foredrag 
om netop skoler på Jungshoved v. Finn Thorshøj. Desuden har Foreningen 
Norden haft en lang række spændende foredrag, og flere følger i marts og 
april. Læs mere herom andetsteds i bladet. 

Syng sammen-aftener og spiseklub har stor søgning, og begge dele giver godt 
humør, hvorfor vi også glæder os til en trappelift, så alle kan komme op på 1. 
sal. 

I foråret byder skolen på en arbejdsdag og Åbent hus - se opslag her i bladet. 

På gensyn i vores gamle skole, pva styregruppen, 

Lise Jacobsen 
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JUNGSHOVED SKOLE 

Åbent hus i skolen 
Alle er velkomne til at kigge 
indenfor i skolen  

Lørdag 4. april kl. 10.00-14.00, hvor skolens brugere 
viser, hvad de bruger skolen til. Der vil være 
påskemarked, café m.m. 

Sæt kryds i kalenderen, og se det endelige program 
ved opslag i skolen, på hjemmesiden og i 
opslagsskabene. 

På gensyn og venlig hilsen, 

Styregruppen for Jungshoved Skole 

 

Arbejdsdag i skolen 
Det vil glæde den gamle skole at se så mange som 
muligt med spand, klud, havesaks og knofedt til 
arbejdsdag lørdag 25. april kl. 9-14.  

Vi mødes i køkkenet til opgavefordeling og 
morgenkaffe kl. 9.00 og slutter samme sted til 
smørrebrød senest kl. 14.00 

Alle er velkomne. 

Venlig hilsen Styregruppen for Jungshoved Skole, 

VELKOMMEN I SPISEKLUBBEN 
Vi glæder os til at se nye som gamle gæster. 

Sidste gang i denne sæson er, torsdag 26. marts. 

Som afslutning serveres en til lejligheden sammensat tre retters 
menu.  

Prisen er 60 kr. pr. voksen og 30 kr. pr. barn (mellem 4 og 12 år). 

På gensyn. Venlig hilsen Kurt og Knud 

Tilmelding til: Knud Jacobsen, Ambæk Mark 10, tlf. 22 21 55 25 eller pr. 

e-mail til:  knudjacobsen@gmail.com  
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SYNG SAMMEN-AFTEN: 
Kan du lide at synge sammen med andre?  

Så kom op på første sal i Jungshoved Skole, og vær med.  

Vi synger lystige viser, højskolesange, salmer, nye viser,  

årstidssange m.m. Mogens Jacobsen og Bo Pagh spiller til.  

Der er mulighed for at købe kaffe/te og kage i pausen. 

Vintersæsonens sidste aften er 

Tirsdag 10. marts kl. 19.00-21.00 

Og så synger vi med til indvielse af Byfornyelsesprojektet. 

På gensyn, alle er velkomne. 

JUNGSHOVED SKOLE 

NYT FRA BIBLIOTEKET 
For nye tilflyttere til Jungshoved vil jeg gøre opmærksom på, at der på skolen findes 
et godt og alsidigt bibliotek. Her kan man låne bøger som, når de er læst, lægges i 
den blå ølkasse indenfor biblioteksdøren. Der er et godt udlån, men det kniber nogle 
gange med at få bøgerne afleveret igen. Ofte er det de bedste bøger, der forsvinder 
og det er ærgerligt. 

Biblioteket fungerer på den måde, at I kan aflevere jeres kasserede bøger på 
biblioteket. Jeg sorterer og sætter på hylderne. De bøger, der ikke bliver brugt, går 
videre til Forsamlingshusets årlige loppemarked. 

Der er åbent i skolens åbningstid, som er fra ca. kl. 9 om morgenen til skolen låses af 
om aftenen, når alle aktiviteterne er sluttet. 

Anne Okholm, mobil: 28337676 
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Af Theis Zetner Trolle Jensen 
(opvokset i Roneklint).  

Postdoc ved Sektion for Evolutions 
Genetik, Globe Institute, Det Sund-
hedsvidenskabelige fakultet, Kø-
benhavns Universitet.  

 

Følgende skriv stammer fra mit arbej-
de som arkæolog ved Syltholm, og 
senere Ph.D studier, der tog en noget 
markant drejning, da det pludselig 
kom til at handle om gammelt DNA 
fra et gammelt “tyggegummi”. Men 
før vi går direkte til det, vil jeg skitse-
re noget af den historie, som går for-
ud. 

En forhistorisk revolution 
For ca. 11000 år siden så Danmark, 
som vi kender det i dag, ganske an-
derledes ud. I takt med at de kilometer 
tykke gletschere, der dækkede den 
nordlige halvkugle, begyndte at smel-
te grundet temperaturforandringer, 
begyndte vandstanden at stige globalt 
- i omegnen af 120 meter. Dette af-
stedkom, at kolossale områder grad-
vist blev oversvømmet, og nye typer 
af vegetation samt dyreliv kontinuer-
ligt erstattede hinanden. Landet var på 
daværende tidspunkt og flere årtusin-
de frem befolket af nomadiske grup-
per af jæger-samlere, hvis primære 
kilde til føde var, hvad der kunne ja-
ges eller indsamles i de store skove 
eller fra havene. På samme tidspunkt, 
adskillige tusinde kilometer væk, var 
den største revolution i menneskehe-
dens historie ved at udfolde sig. Plud-
selig begyndte folk i mellemøsten at 
eksperimentere med at dyrke jorden, 

og gradvis tæmme forskellige dyr. 
Disse tidlige pionerer begyndte grad-
vist at sprede sig ind i Centraleuropa, 
hvor de tog deres nye teknologier 
med sig. Men deres geografiske frem-
stød ser ud til at stoppe i Nordtysk-
land omkring 6500 år før nu (Fig. 1). 
På dette tidspunkt var Sydskandinavi-
en beboet af en gruppe af jæger-
samlere der tilhørte den såkaldte Erte-
bøllekultur. Vi ved, at de havde spora-
disk kontakt til de Nordtyske bønder i 
omkring 500 år, men det var først 
omkring 6000 før nu, at de overgav 
sig, og bondestenalderen starter. Her 
ser vi nemlig for første gang, at dome-
sticerede planter og dyr er en fast del 
af økonomien. Hvordan denne over-
gang fandt sted fra jæger-samler til 
bonde, har været diskuteret i over 100 
år, og flere forskellige teorier har væ-
ret postuleret. Var det en decideret 
migration af bønder til det sydskandi-
vaiske område, der udkonkurrerede 
eller fortrængte jæger-samlerne? Var 
jæger-samlerne selv primus motor til 
denne overgang, i og med at de aktivt 
opsøgte bønderne og herfra fik ny 
viden? Eller var det en gradvis overle-
vering af teknologi fra små grupper af 
bønder, der tid efter anden fik trans-
formeret jæger-samlerne?  

Et lille stykke af dette store puslespil 
ser ud til at have åbenbaret sig i for-
bindelse med de store udgravninger 
ved Rødbyhavn, i forbindelse med 
anlæggelsen af tunnelen, der vil for-
binde Danmark og Tyskland.   

Nålen i høstakken 
Lolland er i dag en af Danmarks la-

Syltholm og dets beboere 
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vest liggende øer. Et større område 
omkring Rødbyhavn,  kaldet Sylt-
holm, var indtil 1877 åbent vand, 
hvor kun nogle aflange sandede hol-
me (Syltholmene), var eneste beskyt-
telse imod elementernes rasen. Efter 
stormfloden i 1872, hvor adskillige 
menneskeliv gik til, blev der iværksat 
omfattende landindvinding samt dige-
byggeri for at mindske lignende situa-
tioner. Det er i dette inddæmmede 
område, at porten til Danmarks bedst 
bevarede stenalderlandskab findes.  

Selve anlægsarbejdet til tunnelbygge-
riet over Femern Bælt påvirker et 
areal på ca. 300 hektar, hvori der 
skulle forundersøges for arkæologi-
ske levn. Hele dette område kunne 
selvfølgelig ikke undersøges, men 
indtil videre har Museum Lolland-

Falster udgravet 21 nøje udvalgte 
områder (forfatteren til dette skriv 
deltog selv i lidt over 2 år, med for-
skellige ansvarsområder). Udgravnin-
gernes placering blev i første omgang 
udvalgt på baggrund af godt 2000 
boreprøver, der kunne sige noget om 
det underliggende landskab, og hvor 
der var sandsynlighed for menneske-
lig bosættelse. Vi vidste f. eks ikke, 
hvor den gamle kystlinje var begra-
vet.  

Det var dog ikke lige til at påbegynde 
udgravningerne, da grundvandet stod 
meget højt. Nogle af de første prøve-
gravninger viste sig at være helt umu-
lige, da jordmasserne skred sammen 
pga den store mængde vand. Dette 
blev så afhjulpet ved at grave vaku-
umdræn ned hele vejen rundt om på-

Fig. 1. Ertebøllekulturens udbredelse omkring 6500 før nu markeret med rød.  
De linarbåndkeramiske bønders udbredelse markeret i blå.  
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gældende udgravning for så at tilslut-
te dem til store drænpumpe maskiner 
i hvert hjørne. Efter ca. 3 måneder, 
var alt inden for pågældende areal 
nogenlunde “tørt”, og en egentlig 
udgravning kunne sættes i gang (Fig 
2). Ikke alle udgravningerne gav 
overvældende resultater, men overve-
jende var det helt fantastisk at få lov 
til at åbne så store områder op - noget 
som ikke er muligt på normale ud-
gravninger og slet ikke i sådan et mil-
jø. Nogle af udgravningerne lå i, hvad 
vi kunne se under udgravningerne, 
den forhistoriske fjord. Her var der 
ikke meget arkæologisk ud over for-
skellige stykker bearbejdet træ, som 
har drevet rundt i fjorden. Men selv-
om der ikke var mange fund, fik vi 
enormt vigtig viden omkring, hvor-
dan landskabet havde set ud. Man 
skal stadig forestille sig, at vi ledte 
efter en nål eller en håndfuld nåle i en 
høstak - på 300 hektar. 

Der var dog forskellige udgravninger, 
hvor jeg selv gravede, der på bag-

grund af vores antagelser 
om hvor kystlinjen lå, 
pludselig gav pote. Plud-
selig øgedes fund intensi-
teten, jo tættere vi kom på 
den forhistoriske kystlinje.  

 

Aktivitets området 

906-I-III - det profa-

ne.  
Dette område bestod fak-
tisk af tre sammenhæn-
gende udgravninger, der 
hver var på gennemsnitligt 
6000 m2. Hvad angik sel-
ve udgravningen, så fore-

gik den ved, at store gravemaskiner 
forsigtigt gravede tynde lag af gyttjen 
væk (gyttje er et organisk materiale, 
der akkumuleres over tid, og egentlig 
bare er mudder. Det er gyttjen, som 
har bevaret det organiske materiale så 
godt). Når fund af én eller anden art 
fremkom, blev der sat en lille pind for 
at markere starten på fundhorisonten. 
Herefter begyndte pillearbejdet, der 
foregik med graveske - der egentlig 
bare er en murer skelske.  

Det, som hurtigt stod klart, hvad an-
går det forhistoriske landskab for ca. 
6000 år siden, var, at stedet havde 
været en lavvandet lagune med et 
morads af omfangsrig rørskov. Den 
nordlige del af udgravningen bestod 
af den forhistoriske strandbred. Fordi 
det var en strandbred, havde bølgeak-
tivitet omrokeret alle fundene, og 
dette område blev derfor nedpriorite-
ret, da fundene ikke var i primært leje. 
Men det skal alligevel nævnes, at der 
her var overvældende mængder af 
fund i det sandede lag. Folkene, der 

Fig 2 Oversigt over udgravningen 906-I ved Syltholm. Hele 
feltet er rigt på organisk materiale, og store telte var nødvendi-

ge at benytte for at have ordnede udgravningsforhold til det 
skrøbelige materiale (Foto:Museum Lolland-Falster).  
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brugte stedet, har slået flint i ét væk, 
og langs hele stranden var der flere 
hundrede tusinde stykker bearbejdet 
flint. Efter at have opsamlet de første 
hundrede skive og kærneøkser, tvær-
pile, flækker og andet, blev vi nødt til 
at fokusere på det “våde” område. 
Det våde område bestod af gyttje. 

Her stod vi med et sted, som havde 
været ekstremt eftertragtet grundet de 
gode muligheder for jagt og fiskeri. 
Især fiskeriet fandt vi overvældende 
tegn på. Vi fandt over 500 såkaldte 
benspidser (Fig 3). Dette er bearbej-
dede dyreknogler, som har været 
fæstnet i mellem to lystersidegrene 
for at danne en lyster. Vi fandt også 
flere hundrede lystersidegrene - noget 
som ikke normalt bevares. Dette 
kompositinstrument har i stor stil 

været brugt til ålefiskeri. Ydermere 
fandt vi også store sammenflettede 
måtter, der har indgået i gamle fiske-
gærder, der har fungeret som man i 
dag bruger bundgarn - her bare lavet 
af flere tusinde hasselstager. Alt dette 
er ikke hverdagskost, og vidner om 
områdets ekstremt gode bevarings-
forhold. Af den store mængde kulstof 
14 dateringer vi havde fået lavet, 
samt typologisk daterende genstande, 
kunne vi se, at stedet blev intensivt 
benyttet fra 6500 til 5500 før nu. Alt-
så dækkede aktivitetsperioden over-
gangen fra Ertebølle perioden og 500 
år ind i bondestenalderen. Hvilket var 
rigtigt spændende.  

Udover tegn på jagt og fiskeri fandt 
vi en masse besynderlige fundkon-
centrationer. Efter vi havde gravet al 

Fig. 3 Dekoreret benspids (til venstre), og lystersidegren (til højre). Begge dele oprindeligt fæstnet 
på et skaft, hvor der sad to lystersidegrene og benspidsen var så placeret i midten, til ålelystring.  
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gyttjen væk, og havde blotlagt den 
senglaciale ler, lignede det næsten et 
månelandskab, med en masse små 
fordybninger. Det var i disse fordyb-
ninger at vi fandt de mest spændende 
ting.  

 

Aktivitets området 906-I-III - 

det sakrale 
Det er næsten blevet en vittighed, at 
når arkæologer ikke kan forklare no-
get, de har udgravet, så er det én eller 
anden form for kultisk aktivitet. Jeg 
selv har også tit været afholdende 
med at benytte sådanne beskrivelser. 
Ikke desto mindre så er det meget 
sandsynligt noget kultisk, der foregår 
her.  

En varm forårsdag blev jeg sat til at 
grave et lille område, hvor nogle sten 
var blevet eksponeret af gravemaski-
nen, så de stak lidt op af gyttjen. 
Uden at vide noget som helst om 
hvad der gemte sig 20 cm under over-
fladen, gravede jeg små huller med 
håndkraft. Det første, der kom frem, 
var en meget særlig økse, lavet af 
takken fra en kronhjort - en såkaldt t-
økse. Sådanne økser var der hidtil kun 
fundet 3 af øst for Storebælt, hvor-
imod de er til stede i Vestdanmark og 
i Nordtyskland. Fokus blev nu lagt på 
dette lille område. Efter en måneds 
udgravning med flere kollegaer, stod 
vi med et besynderligt lille felt. Heri 
var der over 60 kæber fra forskellige 
dyr (kronhjort, ræv, skovmår, vildkat, 
vildsvin og hund) samt flere kranier 
fra hunde, deponeret i en lille lavning 
på 10x10 meter. Der blev også fundet 
adskillige andre mærkværdige gen-
stande, såsom et rigt dekoreret hjorte-

taksskaft, dekoreret træ og over 20 
tøndersvampe - hvor én af disse også 
var dekoreret. Hele området var desu-
den omkranset af nedbankede stager 
og pæle, og hovedstore sten var slæbt 
derud og syntes at være placeret for at 
markere stedet. Det spændende, vi 
senere fandt ud af, var, da vi fik date-
ret en masse af genstandene. Her viste 
det sig, at dateringerne spændte over 
800 år, fra Ertebølletiden og flere 
hundrede år ind i bondestenalderen. 
Stedet har i hele perioden været under 
ca. 50 cm vand og altså ikke været 
synligt. Vi må derfor konkludere, at, 
der er tale om mundtlige overleverin-
ger i tid. At folk altså har været velvi-
dende om stedet, og dets betydning, 
og at det var nødvendigt at ofre en 
kæbe eller andet på præcis dette sted. 
Det er ekstremt spændende, fordi det 
afspejler en form for aktivitet helt ind 
i bondestenalderen, hvor vi generelt 
mener, at jæger-samler kulturen var 
ophørt, med alt hvad den indebar. Det 
ligner næsten en forhistorisk ønske-
brønd, hvor man ofrer et stykke af et 
dyr for at opnå noget, vi i dag ikke 
kan svare på.  

Udenfor dette felt fandt vi også tu-
sindvis af dyreknogler. Faktisk stam-
mede en stor del fra pelsede dyr, så-
som vildkatte og skovmår, hvor nogle 
blev fundet i artikuleret stand (hvor 
knoglerne stadig ligger anatomisk 
korrekt). Måske har de pelsede dyr 
været hængt på nedbankede pæle for 
at markere området. Flere blev i hvert 
fald fundet, liggende tæt op ad vælte-
de pæle. Fund fra bondestenalderen 
var også til stede i form af tusindvis af 
potteskår, samt hele kar, der var ned-
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sat i vandet. Der blev også fundet et 
par kranier af tamko, og kværnstene 
slæbt væk fra tørt land.  

Men hvem var disse mennesker? Vi 
fandt kun et par kraniefragmenter af 
menneske, hvilket ikke var nok til at 
sige særligt meget. Til gengæld fandt 
vi noget andet.  

 

Tygget birkebeg 

Ikke langt fra flere af disse depone-
ringsområder, gravede én af mine 
kollegaer et område, der ikke var 
særligt fundrigt - mest lidt flint og lidt 
keramik. Han fandt dog en lille uan-
seelig sort klump, som vi mente var 
tygget birkebeg. Andre lignende 
stykker er fundet på andre bopladser i 

Danmark. Disse har dog tandindtryk, 
hvor dette stykke ikke havde. Jeg har 
selv fundet flere af dem, da jeg var 
med til at udgrave mosebopladser i 
Skåne i 2009. På det tidspunkt var 
DNA forskningen virkelig begyndt at 
tage fart. I mit stille sind tænkte jeg, 
om sådanne “tyggegummier” kunne 
indeholde DNA. En idé jeg ikke del-
te, før jeg startede på mit PhD pro-
jekt. Her fik jeg en vejleder, som har 
arbejdet i et årti med gammelt DNA. 
Jeg foreslog ideen for ham, og selv-
om der ikke rigtigt var stor optimis-
me, gik jeg i gang. Og hvilket resul-
tat.  

Vores undersøgelser viste, at der 
gemte sig så meget gammelt DNA i 
begklumpen, at vi kunne rekonstrue-
re hele personens genom (komplette 
arvemasse). Dette er i sig selv ikke 
helt umuligt i dag, men det var første 
gang, at det blev gjort på andet end 
knogler eller tænder.  

Vi var i stand til at vise, at personen, 
der havde tygget det, var en kvinde, 
og at hun sandsynligvis havde mørk 
hud, mørkt hår og blå øjne (Fig. 4). 
Dette er nogle træk, som var ganske 
udbredte i Central og Sydeuropa hos 
individer, som er noget ældre end 
begklumpen, der blev kulstof 14 da-
teret til ca. 5700 år før nu - altså 300 
år inde i bondestenalderen. Vi lavede 
også en masse andre analyser, som 
viste, at hun netop var tættest beslæg-
tet med en gruppe af jæger-samlere, 
kaldet vestlige jæger-samlere. Her 
var der altså tale om en 100% jæger-
samler, der ikke viste tegn på at være 
opblandet med DNA fra de formode-
de indvandrende bønder.  

Foto af begklumpen af Theis Z. T. Jensen).  
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Nu har vi jo dog kun ét genom, men 
det er stadig utroligt spændende, da 
det ser ud til, at grupper af jæger-
samlere måske havde en finger med i 
projektet, der for altid transformerede 
Skandinavien med at blive bønder. 
Det er dog også muligt, at der i Dan-
mark har levet lommer af jæger-
samlere, der på én eller anden måde 
har haft indgående kontakt med bøn-
derne dog uden genetisk at blande 
sig. Fremtiden vil helt sikkert vise, 
hvad der er op og ned i denne spæn-
dende del af vores forhi-
storie.  

 

Afslutning 
Grundet min store inte-
resse primært for Ældre 
Stenalder har jeg selvsagt 
en stor interesse i egnens 
forhistorie. Jeg har indtil 
videre brugt adskillige 
timer på at lede efter old-
sager i og omkring Rone-
klint. Oftest er det flint fra 
både Ældre og Yngre 
Stenalder, og dette er der 
ikke så lidt af. Jeg har 
også fundet lidt knogler 
hist og her, som sikkert er 
jævngammelt med den 
nærliggende flint, men 
det er mere sjældent. Or-
ganisk materiale som 
knogler og tak vil primært 
være at finde ved strande-
ne eller i de gamle moser. 
Moserne er dog i dag 
oftest dyrket mark, men 
der kan godt ligge gen-
stande i pløjelaget. Det er 

også muligt, at der dukker noget op 
under drængravning, men det kræver, 
at man har øjnene med sig.  

 

Så hvis der sidder borgere derude, 
som har kendskab til f. eks fund af 
knogler eller andre bearbejdede gen-
stande fra Stenalderen, hører jeg ger-
ne fra jer, og I kan henvende jer på: 
theistrollejensen@palaeome.org 

Fig 4. Rekonstruktion af pigen der tyggede begklumpen fundet 
ved Syltholm (rekonstruktion af Tom Björklund ) 
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Fuglene i haven 
Fuglene og naturen er fælles gods, 
som vi alle har glæde af, og i vores 
haver kan vi, med små midler og 
begrænsede tiltag, skabe åndehuller 
i en stadig mere trængt natur, hvor 
alle er velkommen med mængder 
af lettilgængelig føde og vand året 
rundt. 

Med fraværet af ”rigtig vinter” må 
vi nok forvente en stor stigning af 
plagsomme insekter i 2020. For at 

imødegå insektplagen kan man med fordel forsøge at ”holde på fuglene” ved at 
fortsætte med at fodre efter vinteren og opsætte redekasser, da de hulrugende 
fugle mange steder har svært ved at finde hule træer til deres reder, fordi det 
moderne skovbrug ikke lader gamle udgåede træer stå. 

Når det gælder ynglepladser er fuglene temmelig fordringsfulde. Derfor bør du 
tænke på indflyvningshullet, når du vælger redekasser. Blåmejse, sumpmejse 
og sortmejse: 25 mm. Musvit: 30 mm. Skovspurv, gråspurv og spætmejse: 32-
35 mm. 

Præcis som vi mennesker går også fuglene op i beliggenheden. Derfor bør der 
altid være ca. 10 meter mellem redekasserne af hensyn til nabofreden, og det 
må ikke kunne regne eller blæse direkte ind i indflyvningshullet, så derfor ven-
der jeg altid hullet mod øst. 

Der findes omkring 25 fuglearter, som regelmæssigt optræder i vores haver. 
Nogle er bare på træk og derfor kun kortvarigt på besøg, men uanset havens 
størrelse, kan man altid tiltrække flere arter og give dem en håndsrækning, hvis 
man fodrer, giver vand og tilbyder ynglesteder i form af træer buske og rede-
kasser. 

Fuglene har en fantastisk variation i farver, form, bevægelse og sang, og det er 
ikke særlig svært at skabe et 
lille fugleparadis i sin have, 
hvor man med stor fornøjelse 
kan følge deres adfærd året 
rundt. Det behøver ikke at ko-
ste en formue, men de oplevel-
ser man får ud af det, er guld 
værd! 

Steen Herup 
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Barndoms-  

og ungdomserindringer 
 
Af Knud Pedersen, Greve 

Jeg hedder Knud. Jeg er født i Bøn-
svig 4. september 1937. Jeg var nr. 8 
ud af 14 børn, 10 drenge og fire pi-
ger. Da jeg var mine forældres otten-
de dreng, fik de brev fra kongen ved-
lagt 500 kr. I byen Bønsvig var der 

dengang fem gårde, tre husmandsste-
der, 10 småhuse og tre købmænd. I 
byen var der ca. 20 børn. Vi boede i 
et af de små huse. Det var hvidkalket 
og med stråtag, og det blev kaldt for 
det hvide hus, da det blev kalket to 
gange om året. I huset var der et køk-
ken med brændekomfur, hvor mor 
lavede masser af mad. Der skulle jo 
meget til at mætte så stor en familie 
som vores. Vi fik altid to retter mad, 
først vælling og så en masse kartofler 
med tilbehør. Når vi fik suppe, som 
vi ikke brød os om, bagte mor et 
franskbrød i ovnen. Det fik vi lov til 
at smage, inden vi gik i seng. For-
uden køkkenet var der i huset en stue 
med et spisebord, et skrivebord, en 
sofa og en kakkelovn, hvori der også 

1. Familie Pedersen 1950. 1 Svend. 2 Tage. 3 Poul. 4 Børge. 5 Inge, Børges kone. 6 Kaj. 7 Geert. 
8 Birgitte. 9 Henning, Børges søn.10 Mor.11 Hans Erik. 12 Far. 13 Knud.14 Inger Lise. 
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blev fyret med brænde, og et sovevæ-
relse, hvor far, mor og nogle af de 
små sov. Desuden var der et værelse, 
hvor der kunne ligge tre, sommetider 
fire børn. 

 

Vi boede ikke alle børn hjemme på en 
gang, da de ældste var kommet ud at 
tjene, efter de var blevet konfirmeret. 
Når vi lå tre i sengen, havde vi megen 
diskussion om, hvem der skulle ligge 
i fodenden og have to par sure tæer på 
hver sin side af hovedet. Vores værel-
se var meget koldt om vinteren. Ofte 
var der is på væggene og på dynen. 
Da vi blev større, lavede vi et værelse 
oppe på loftet ved siden af skorste-
nen, hvor vi fik en stor seng med en 
stor dyne, som vi kaldte for jerntæp-
pet. 

 

Vi havde ikke elektrisk lys, da jeg 
blev født, men vi klarede os med lys 

fra petroleumslamper. Senere fik vi 
indlagt strøm. Vi havde lokum ude i 
et lille hus for sig og et vaskehus, 
hvor mor tændte op under en stor 
gryde, når tøjet skulle vaskes. Det var 
et stort arbejde, da hun skulle pumpe 
alt vandet op fra brønden med hånd-
kraft. Tøjet blev skrubbet på et vaske-
bræt, skyllet i nogle store kar og 
hængt til tørre på snore. Der var også 
et lille hus til brænde og et lille rum til 
en gris. Vores grise hed altid Lasse. 
Grisen blev slagtet til jul, og så blev 
der saltet og røget. Vi havde også 
duer, høns og kyllinger. Kyllingesteg 
og jordbær var søndagsmad. Vi havde 
nogle store sten, der lå i vores indkør-
sel, dem sad vi og spiste på om som-
meren, mens vi hørte ønskekoncert 
(Giro 413) i radioen. 

 

Vi boede tæt på skov og strand. Her 
legede vi meget. Om sommeren gik 
vi i vandet hver dag, så var vi blevet 

Marius Pedersen som murerarbejdsmand 
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vasket! Om foråret fangede vi en mas-
se rejer. Vi havde lavet et net, som vi 
stak ned under tangtotterne, tog nettet 
op, rystede tangen og puttede rejerne i 
et glas. Når vi kom hjem, kogte vi 
rejerne. Det var en herlig spise. Havde 
vi fanget mange, solgte vi dem. Vi 
fangede også tit rødspætter og ål; når 
det var lavvandet, kunne vi fange dem 
med de bare næver. Om vinteren sam-
lede vi brænde i skoven, sprang stang-
spring over grøfterne, faldt sommeti-

der i og blev våde. Så var vores mor 
godt sur, når vi kom hjem og skulle 
have tørt tøj på. Vi havde jo ikke så 
meget skiftetøj. Når vi skulle vaskes 
om vinteren, forgik det inde i stuen. 
Mor fyldte en stor balje med varmt 
vand, og så skiftedes vi til at komme i 

bad. Når vi skulle klippes, kom vi 
over til Karl, Lis Birgits far. Han hav-
de en saks, som han brugte til at klip-
pe kreaturerne med. Den blev vi også 
klippet med. Det var slet ikke sjovt, da 
den nev meget. 

Far var murerarbejdsmand og kørte 
hjemmefra tidligt om morgenen. 
Sommetider skulle han cykle mange 
timer, inden han nåede frem. Det var 
hårdt arbejde at være murerarbejds-
mand dengang. Far måtte bære mur-

sten og mørtel i spande 
på ryggen, så han hav-
de tit store sår på ryg-
gen og var godt træt, 
når han kom hjem. Når 
han havde spist, skulle 
han altid sove en times 
tid, inden han skulle til 
møder. Far sad i en 
masse bestyrelser: sog-
nerådet, sygekassen 
(kasserer), socialdemo-
kratiet (formand), fag-
foreningen (kasserer), 
brugsen og menigheds-
rådet. Han kunne godt 
lide at spille kort, det 
gjorde de i de fleste 
foreninger, når mødet 
var slut, så han kom 
altid sent hjem.  

Mor sørgede for alt det 
derhjemme. Trak cyk-

len ud til far, pumpede den, smurte 
madpakke til ham, sørgede for, at vi 
børn kom i skole og læste lektier med 
os. 

Vi gik i skole i forskolen på Dyremar-
ken, der var ca. to km til skolen, og vi 
havde ingen cykler. Lærerinden på 

Jungshoved sogneråd 1950-54 (Præstø Lokalhistoriske Arkiv) 
Bagerste række fra venstre: 

1. A. Feldberg, kommunekasserer  2. Helge Petersen, skovfoged 3. 
Niels Peter Gundersen, Bøgede 4. Marius Petersen, Bønsvig 5. 

Svend Aage Jensen, Bønsvig Strand 
 

Forreste række fra venstre: 
1. Rasmus Petersen, Roneklint 2. Signe Frederiksen, Stenstrup 

3. Carl Caspersen, Roneklint  
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skolen hed frøken Jensen. Hun lærte 
os at læse, skrive, synge og regne. 
Når hun var syg, kom præsten. Så 
lærte vi næsten alle salmerne i sang-
bogen, og religion havde vi også. 
Han var meget streng med, at vi skul-
le kunne det hele uden ad. Vi sad tit 
efter, til vi havde lært det hele. Det 
var mest os drenge, der sad efter. Så 
fik vi travlt med at komme hjem, så 
de andre ikke var kommet hjem før 
os. Vi gik i forskolen i tre år, herefter 
kom vi ud til centralskolen i Jungsho-
ved. Der havde vi flere fag, også lidt 
engelsk, men læreren kunne ikke ret 
meget engelsk selv. Vi gik på central-
skolen i fire år. Læreren var streng. 
Han spillede violin, og vi fik tit nogle 
rap over fingrene med violinbuen. 
Når vi kom ind i klassen, skulle vi stå 
ret og være stille. Mødte vi læreren 
eller præsten på gaden, skulle vi buk-

ke for dem. I 7. klasse gik vi til præst. 

Når vi kom hjem fra skolen, havde vi 
en masse gøremål, såsom at save 
brænde, være med i haven, luge roer 
sammen med mor o.s.v. Når det blev 
forår, fik vi et par korte bukser, og så 
gik vi ellers barbenet, til det blev ef-
terår. Der var ikke råd til nye sko 
eller nyt tøj. Vi fik det, vores – overs. 
Så sagde han gerne: ”Æd unger”. En 
gang om måneden kom der en slag-
termester fra Vordingborg i bil for at 
købe køer og grise af byens bønder. 
Det var den første bil, vi så i Bønsvig. 

I byen boede der en husmand, der var 
noget af en særling. Ham drillede vi 
meget. Om aftenen tog vi nogle kork-
propper og gned på hans ruder, så det 
peb og hylede inde i huset. Så kom 
han ud og løb efter os. Sommetider 
kom han hjem til vores far og sladre-

Mor sørgede for alt det derhjemme.  



56 

 

de, så fik vi en røvfuld. Der var ikke 
noget, der hed fjernsyn dengang. Så 
vi spillede kort, ludo og matador. Vi 
læste også Jan- og Flemmingbøgerne. 
Vi børn havde hvert vores sted, hvor 
vi holdt til, når mor skulle føde. Jeg 
kom hos Gregor Molters på Tågeholt. 
Det var et dejligt sted, hvor vi fik 
masser at spise, 

 

Under krigen kan jeg huske, at der 
boede to ældre tyske mænd nede i 
lodshuset i Bønsvig skoven. De skulle 
kontrollere, at der ikke kom fremme-
de skibe gennem Bøgestrømmen. Når 
de kom op til købmanden for at hand-
le, stillede de deres geværer udenfor. 
De gik også rundt i byen og bankede 
på, hvis man ikke havde rullet mørk-
lægningsgardinerne for. De var meget 
flinke begge to.  

 

Efter at jeg var blevet konfirmeret, 

kom jeg i lære hos en købmand i 
Askov ved Tappernøje. Jeg var den 
eneste af os søskende, der fik lov til at 
komme i lære. Jeg ville ikke ud at 
tjene bønder, da jeg ikke kunne lide 
lugten af kreaturer. Hos købmanden i 

Askov var vi foruden købmanden 
selv to lærlinge. Jeg skulle stå i lære 
her i fire år. Vi solgte næsten alt i den 
forretning - foruden kolonialvarer 
også foderstoffer, brændsel, benzin, 
tjære og tøj. Jeg boede og spiste hos 
købmanden. Vi blev vækket kl. 7 og 
arbejdede til kl. 18. Om vinteren gik 
jeg i ugens første fire dage på han-
delsskole i Præstø. Jeg skulle med 
toget fra Askov kl. 18 og var hjemme 
igen kl. 22. Jeg gik tre år på skolen og 
var oppe til eksamen, som jeg bestod. 
Købmanden var streng, men han hav-
de en sød kone. Jeg havde ikke så 
meget tøj, så hver lørdag cyklede jeg 
de 25 km hjem til mor og far, hvor 
mor vaskede mit tøj. Da jeg blev ud-
lært, rejste jeg til Bissinge på Møn, 
hvor jeg fik plads i Brugsen. Det var 
to dejlige år, hvor jeg fik råd til at 
købe mig en knallert. Mens jeg var i 
Bissinge var jeg med til at spille dille-
tant. Jeg havde en rolle som postbud. 

Den gang vidste jeg ikke, at det skulle 
blive mit arbejde senere i livet.  

Det var ikke så meget ferie, man hav-
de, da jeg var ung. Engang var jeg 
sammen med min bror, Geert, på fe-

Knud som postbud i dilettantforestilling 
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rie i Jylland. Vi havde hver lejet en 
knallert. Vi skulle besøge vores fami-
lie i Thy. Det var en længere tur, så vi 
boede på hoteller på vejen derop, det 
betalte Geert for. Det regnede hver 
dag, så vi var godt våde, da vi nåede 
Thy. Vi havde ikke meldt vores an-
komst, så da vi bankede på hos vores 
faster Signe, der havde en købmands-
forretning, ville hun ikke lukke op. 
Hun troede, at det var Jehovas Vid-
ner, men ind kom vi da. De næste 
dage tog vi rundt og besøgte andre af 
fars familie. Alle steder blev vi godt 
beværtet. 

 

Efter de to år i Bissinge skulle 
jeg ind og være soldat på Ka-
rup Flyveplads i Jylland. Da 
jeg kom hjem fra militæret i 
1958, blev jeg ansat i Jungs-
hoved Brugsforening i no-
vember og december måned. 

 

Afslutning/ resume: I 1959 
startede Knud som kommis i 
Klippinge Brugsforening på 
Stevns. I byen mødte han Lil-
li, som var i huset i samme by. 
De blev senere forlovet, og i 
1962 blev de gift i Hårlev kir-
ke på Stevns. I mellemtiden 
havde Knud, som nu var ble-
vet 23 år, fået arbejde som 
postbud i Greve. Lilli og 
Knud har tre børn, Kim, Tina 
og Marlene og fire børnebørn. 
Knud gik på pension som 
postbud, da han var fyldt 61 
år. I dag nyder Lilli og Knud 
livet som pensionister.  

 

Inger og Marius Pedersens 14 børn 
var: Børge, Ejner, Geert, Poul, Kay, 
Ruth, Hans Erik, Bent, Tage, Knud, 
Svend, Birgitte og Hans Erik. 

I dag er der kun tre ud af den store 
søskendeflok, der lever. Det er for-
uden Knud på 82 år, Svend på 81 år 
og Birgitte på 77 år. ♦ 

Knud som postbud i  Greve 

Bor du ikke på Jungshoved, men gerne 
vil have bladet tilsendt, koster det 175 
kr. for årets 4 numre. Kontakt Knud 
Jacobsen.  



58 

 

KIRKE OG MENIGHEDSRÅD 

Kirkelige handlinger 
I 2019 blev 11 døbt, og 9 blev enten 
begravet eller bisat fra Jungshoved 
Kirke; desuden blev 5 unge konfir-
meret og 4 par blev viet.  

Der blev afholdt 41 gudstjenester, og 
i alt var der i årets løb 58 kirkelige 
handlinger med sammenlagt godt 
2.000 kirkegængere. Herudover del-
tog godt 400 personer i årets 8 kultu-
relle og sociale arrangementer. 

Der er selvsagt stor variation i antallet 
af kirkegængere til de enkelte kirkeli-
ge handlinger; men i lighed med de 
seneste år har Jungshoved Kirke såle-
des i 2019 også været i brug mere end 
én gang pr. uge, og kirken har i gen-
nemsnit været fyldt ca. en tredjedel 
op. 

Økonomi 
De samlede udgifter løb op i godt 1.1 
mio. kr. til løn til kirkens ansatte - 

bortset fra løn og pension til præsten 
– samt til drift og vedligeholdelse af 
kirken, kirkegården, graverboligen og 
Rejsestalden. 

I år er bl.a. vinduer i kirken, graver-
boligen og Rejsestalden blevet malet. 

Når alle sogne har aflagt regnskab, og 
disse er revideret, vil de senere på året 
være tilgængelige på www.sogn.dk. 

Kirkegården 
Menighedsrådet har i 2019 fortsat 
arbejdet med at indrette og tilpasse 
kirkegården til de fremtidige behov. I 
samarbejde med Landskabsarkitekt 
Anne Stausholm er der udarbejdet en 
Udviklingsplan, som har været drøftet 
med interesserede under et møde i 
Rejsestalden. 

Udviklingsplanen er fremsendt til 
Stege-Vordingborg Provsti med hen-
blik på kommentarer/godkendelse, og 
menighedsrådet planlægger at frem-

2019: Årets gang i Jungshoved Kirke 
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KIRKE OG MENIGHEDSRÅD 

lægge planen igen på et møde her i 
løbet af foråret, hvor alle interessere-
de er velkomne. Udviklingsplanen 
kan ses på www.sogn.dk under 
Jungshoved Kirke. 

Turisme 
Udover de godt 2.500 kirkegængere, 
der årligt kommer i kirken eller del-
tager i menighedsrådets arrangemen-
ter, er der de mange turister, der læg-
ger vejen forbi kirken, hvilket vores 
gæstebog vidner om. 

Jungshoved Kirke er fortsat medlem 
af Vejkirkeordningen med angivelse 
af at være Cykelvenlig Vejkirke. 

Da der kommer flere og flere uden-
landske turister til kirken, har menig-
hedsrådet i år fået oversat pjecen: 
”Jungshoved Kirke – Slotsbanken og 
Noret” til både tysk og engelsk. Dis-
se pjecer uddeles gratis sammen med 
hæftet ”Jungshoved Kirke set i kirke-
historisk lys”. Alle pjecer findes i 
våbenhuset, sammen med den sene-
ste udgave af Bladet Jungshoved. 

Menighedsråd eller sognepræsten 
giver meget gerne en rundvisning i 
kirken; dette kan arrangeres ved at 
kontakte sognepræst Torben Møllen-
bach. 

Planer for 2020 
Menighedsrådet ønsker at fortsætte 
med at gøre Jungshoved Kirke syn-
lig, vedkommende og rummelig for 
såvel den lokale menighed som for 
udefrakommende og turister, og vi 
ønsker at udnytte kirkens historie, 
udsmykning og beliggenhed til at 

tiltrække besøgende - også uden for 
de normale kirkelige handlinger. 
Sammen med konsulenter fra Kirke-
fondet arbejder menighedsrådet på, 
hvordan besøgende kan få lidt mere 
med hjem end blot en pjece eller 
nogle billeder på mobiltelefonen. Fx 
kunne vi godt tænke os at fremhæve 
historien og de unikke ting i Jungs-
hoved Kirke på en måde, hvor de 
sættes i samspil med de religiøse 
fortællinger. 

Vi planlægger ligeledes at fortsætte 
samarbejdet med Lokalrådet, Pensio-
nistforeningen og Jungshoveds Børn 
om fælles arrangementer. 

Desuden vil arbejdet med at gen-
nemføre Udviklingsplanen for kirke-
gården så småt gå i gang i løbet af 
det kommende år. 

Endelig skal der være valg til menig-
hedsrådet i november måned. Der vil 
senere i år blive afholdt informati-
onsmøde om valget. Medlemmer af 
Folkekirken, der er interesseret i at 
stille op til valget, kan kontakte me-
nighedsrådet. 

Indsamlinger i  

Jungshoved Kirke 
I Jungshoved Kirke blev der i 2019 
indsamlet i alt 3.268,- kr., som er 
blevet tildelt følgende: 

Julekurven v/fr. Bettina Ellegård 
Jensen Rødegårdsvej 37, 4720 
Præstø: 

1.978,- Kr. fra Forårs- og Sommer-
indsamlingerne samt indsamlinger 
ifm. arrangementer. 
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KIRKE OG MENIGHEDSRÅD 

Danske Sømands- og Udlandskirker: 

500,- Kr. fra Efterårsindsamlingerne 

Børnesagens Fællesråd: 

790,- Kr. fra Juleindsamlingen 

Jungshoved Menighedsråd vil gerne 
takke alle, der har bidraget til indsam-
lingerne. ♦ 

Menighedsrådsvalg 2020 
Den 12. maj kl. 19.00 vil der være orienteringsmøde om forløbet af valget. 

 

Aftenens dagsorden 

• Velkomst ved menighedsrådets formand 

• Valg af dirigent 

• Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og 
orientering om det kommende menighedsråds opgaver 

• Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg 
ved menighedsrådet og debat 

• Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års 
budget 

• Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling 
samt orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg 

• Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til 
menighedsrådet 

• Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som 
kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september. 

 

Den 15. september kl. 19.00 vil der være valgforsamling. Noter gerne 
datoen, således at du kan være med. 

Nærmere om aftenens indhold vil blive beskrevet i næste nummer af bladet 
Jungshoved. 

Menighedsrådet serverer kaffe og kage ved begge møder. 

Alle medlemmer af folkekirken er velkomne. 
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Holdet, der har gået til præst her vin-
teren over, er sammensat af elever 
dels fra Allerslev sogn og dels fra 
Jungshoved sogn, og endelig er der 
også elever fra Præstø, som jeg skal 
konfirmere i Præstø Kirke 19. april.  

 

Herunder kan man se navnene på de 
konfirmander, som bliver konfirme-
ret her i Jungshoved og Allerslev. 

 

Jungshoved Kirke 3. maj, kl. 10.30 

 

Juliane Bahne Gautier Andersen  

Telma Nagmagteg Karen Ørum Hall-
berg  

Emil Adsetts Edberg Hansen 

Tonni Bregneberg Larsen 

Maya Stangbye Madsen 

Katrine Kallestrup Nørgaard 

 

Allerslev Kirke 10. maj, kl. 10.30 

 

Julius Stauner Gundersen 

Johannes Faurby Jensen 

Mads Søndergaard Lundgren 

Marius Vestergaard 

Jonathan Ploumann Wesselhoff 

 

 

 

Tilmelding til konfirmandforberedel-
se 

Her til foråret kan man melde sig til 
konfirmandforberedelse digitalt med 
NemID og nøglekort, og til konfir-
mation i foråret 2021. 

Konfirmandtilmeldinger skal således 
ikke længere registreres manuelt. 
Fremover bliver tilmeldingerne sam-
let i personregistreringssystemet Per-
son, hvor den videre sagsbehandling 
også foregår.  

Det nye system sikrer, at begge for-
ældremyndighedsindehavere giver 
samtykke til, at barnet må gå til kon-
firmationsforberedelse og blive kon-
firmeret.  

 

Yderligere oplysninger: Sognepræst 
Torben Møllenbach 

KIRKE OG MENIGHEDSRÅD 

KONFIRMATION FORÅRET 2020 
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Foto: Tage Klee 

Kommende arrangementer 

Teatertur fandt sted 7. februar - (se side11) 
Hvis man gerne vil have besked om vores teaterture, så kan man få en mail via 
vores nyhedsbrev. Er man interesseret i at stå på den nyhedsliste, kan man 
ringe eller maile til os. Her fortælles ikke kun om teaterture, men også om ar-
rangementer i øvrigt i og ved Allerslev og Jungshoved kirker. 

Stina og Torben Møllenbach 

Tlf: 55996017 

mail: Torm@km.dk  

 

Sangaften i Jungshoved Kirke, søndag 5. april, kl. 19.00 
Syng "Påskeblomst, hvad vil du her" - og mange andre! Jungshoved Menig-
hedsråd inviterer igen i år til ønske-sangaften i Jungshoved Kirke, hvor man 
har mulighed for at komme i påske- og forårsstemning ved at synge et udvalg 
af påskesalmer og forårssange i et blandet mix. Under ledelse af Bodil Agerbo 
og Bent Pedersen. 

Undervejs vil der blive serveret et lettere traktement. 
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Kommende arrangementer 

Mellem løgn og overlevelse  
foredrag med Birgithe Kosovic 

Rejsestalden ved Jungshoved Kirke, onsdag 

22. april kl. 19.00  
Med udgangspunkt i sit politisk-personlige romanportræt 
"Den inderste fare" fortæller Birgithe Kosovic om Erik 
Scavenius. Hvem var han, hvad kan vi mene om ham, og 
hvad ville han sige til os i dag, hvis han kunne? Foredra-
get henvender sig både til litterært og politisk-historisk 
interesserede. 

 

Alsangsaften i Allerslev Kirke, søndag 26. april, kl. 19.30  
Vi har denne aften ladet os inspirere af de mange alsangsarrangementer, der 
fandt sted over hele landet under besættelsen. Denne aften vil vi synge en blan-
ding af salmer og fædrelandssange, som blev sunget dengang, og undervejs vil 
kirkens præst, Torben Møllenbach, fortælle om alsangens historie og om de 
salmer og sange, der blev sunget dengang.  

Alle er velkomne og menighedsrådet er vært ved et mindre traktement bagefter.  

 

Anne Franks Dagbog – en oplæsnings- og koncertaften, 

Allerslev Kirke, onsdag 6. maj 2020, kl. 19.30  
Medvirkende: Nis Bank-Mikkelsen, skue-
spiller og oplæser, Jens Schou: Klarinet, An-
ders Singh Vesterdahl: Harmonika 

ANNE FRANKS DAGBOG er en af de 
mest læste bøger i verden, og et af de vigtig-
ste vidnesbyrd om udslettelsen af Europas 
jøder under 2. verdenskrig. Den stemme, der 
møder læseren i dagbogen, er en livlig, klar-
synet og selvstændig ung pige med egne pro-
blemer, længsler, drømme og håb. I koncer-
tens udvalgte tekstafsnit, møder vi en både 

jublende og fortvivlet Anne.  

Tilsvarende har de valgte musikstykker – koraler af J.S.Bach og traditionelle 
klezmernumre - både jubelen og fortvivlelsen i sig!  

Alle er velkomne ved koncerten, hvor der er gratis adgang, og menighedsrådet 
er vært ved et traktement efter koncerten. 

Photo: Mogens Engelund  
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Fra Jungshoved Kirke til Allerslev Kirke,  

2. pinsedag, mandag 1. juni  
- en dag ud i naturen fra Jungshoved Kirke til Allerslev Kirke 

 

Ligesom sidste sommer vil vi også i år invitere alle interesserede til at deltage i 
en mellemting mellem kirkebesøg og en gåtur ud i naturen. 

Vi begynder med morgensang i Jungshoved Kirke kl. 9.00, hvorefter vi går 
over i Rejsestalden til en kop morgenkaffe/te. Herefter går vi ud mod Rekken-
deskoven og holder en kort andagt midt i skoven og ender til sidst i Allerslev 
Kirke. Dagen slutter med frokost i Præstegården. Deltagelse er gratis, og det er 
ikke nødvendigt at tilmelde sig. Har man brug for det, vil "Frøen" i dagens 
anledning være en slags ledsagevogn for dem, for hvem turen måtte forekom-
me lidt lang. 

 

Efterårets sognetur 
Allerede nu kan man glæde sig til efterårets sognetur, som i år arrangeres af 
Allerslev Menighedsråd. Selve tidsplanen og datoen er endnu ikke helt på 
plads, men menighedsrådet har bestemt sig for, at turen i år skal gå til Sønder-
jylland i anledningen af genforeningen i 1920. 

Mere information kan man få her i næste nummer af Jungshovedbladet. 

Allerslev og Jungshoved Menighedsråd  

 

Man kan læse mere om kirkernes arrangementer i menighedsrådets arrang-
mentsfolder. 

Foto :Henrik Hansen 

Kommende arrangementer 
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Fødsel: Jordemoderen sender automa-
tisk besked om en fødsel til sognepræ-
sten i det sogn, hvor man bor. Sognepræ-
sten registrerer fødslen, og moderen får 
besked i sin e-boks. Er moderen gift, regi-
streres manden samtidig som faderen. 

Er forældrene ikke gift, skal faderen via 
borger.dk afgive en Omsorgs- og ansvars-
erklæring. Den skal være indtastet inden 
for 14 dage efter fødslen. Er det ikke sket, 
bliver faderskabet afgjort af statsforvalt-
ningen. 

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 folkeregi-
ster, og man får besked i sin e-Boks.  

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 udfyl-
der herefter en prøvelsesattest, som 
sendes til den pågældende sognepræst. 

Dødsfald: Besked om dødsfald retter 
man til sognepræsten oftest via en bede-
mand. Bisættelse og begravelse aftaler 

man med præsten. Desuden er der mu-
lighed 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 papirblan-
ketter ud, som man så udfylder.  

Yderligere vejledning kan man få hos 
sognepræsten. 

 

Henvendelse i øvrigt til sognepræst Tor-
ben Møllenbach, Rekkendevej 39, Allers-
lev, 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 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
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Adresser og telefonnumre 

Præst 

Torben Møllenbach 

Allerslev Præstegård 

Træffetid: Alle dage efter aftale. Tlf.: 
55996017 og på mail: torm@km.dk. 

Mandag: Fridag for præst og personale, 
og kirken er lukket for kirkelige 
handlinger. 

-Graver  

Poul Hansen 

55 99 90 99 

Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

-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 

-Menighedsrådsformand 

Eli Frandsen  

55 99 91 99  

e-mail: elifrandsen@yahoo.dk  

-Kirkeværge Bent Pedersen 

24 80 08 32 

 

www.jungshovedkirke.dk 

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. 

 

Delebussen ”Frøen” kører til 
gudstjenesterne kl.10.30 i Jungshoved 
Kirke for de, som ønsker  det.  

Tilmelding er nødvendig på: 

Tlf: 24 80 08 32, gerne på sms, senest på 
dagen inden kl. 09.00. Afgang fra hjemmet 
ca. 9.45, og tilbagekørsel ca. 12.15 (efter 
kaffen). Pris for deltagelse i kørslen er kr. 
0,00. 

Jungshoved Menighedsråd 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
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GUDSTEJENESTER 

    Jungshoved Allerslev 

1. marts 1. s. i fasten 10.30 9.00 

8. marts 2. s. i fasten Ingen 10.30 

15. marts 3. s. i fasten Ingen 9.00 

17. marts   19.00 Workshop guds-

tjeneste 

  

22. marts Midfaste 10.30 Konfirmandernes 

gudstj. 

Ingen 

29. marts Mariæ Bebudel-

sesdag 

9.00 Jesper Bo Blom-

gren 

Ingen 

5. april Palmesøndag Ingen 10.30 

9. april Skærtorsdag 9.00 10.30 

10. april Langfredag 10.30 Ingen 

12. april Påskedag 10.30 9.00 

13. april 2. påskedag Ingen 10.30 

19. april 1. s. efter påske Ingen Ingen 

26. april 2. s. efter påske Ingen 19.00 Alsangs-

gudstjeneste 

3. maj 3. s. efter påske 10.30 Konfirmation Ingen 

8. maj Bededag Ingen 10.30 

10. maj 4. s. efter påske Ingen 10.30 Konfirmation 

17. maj 5. s. efter påske 9.00 Ingen 

21. maj Kr. Himmelfart Ingen 10.30 

24. maj 6. s. efter påske 10.30 9.00 

31. maj Pinsedag 9.00 10.30 

1. juni 2. Pinsedag Kirkevandring, se inde i bladet 

7. juni Trinitatis 14.30 Ingen 

14. juni 1. s. efter trinitatis 9.00 Ingen 

21. juni 2. s. efter trinitatis Ingen 10.30 

23. juni Sankthans 20.00  

28. juni 3. s. efter trinitatis 10.30 9.00 
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Jungshovedkalender 
Mandag 2. mar. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset 

Torsdag 5. mar. 
Kl. 19.00. Foredrag om Danmark og Genforeningen. NOR-
DEN. Skolen 

Fredag 6. mar. Kl. 18.00. Fritidsfiskernes generalforsamling. Skolen 

Tirsdag 10. mar. Kl. 19.00-21.00. Syng sammen-aften. Skolen 

Onsdag 11. mar. 
Kl. 13.00. Travetur. Mødested: Jungshovedvej lige vest for 
dæmningen 

Torsdag 12. mar. Kl. 19.00. Lokalrådets generalforsamling. Skolen 

Mandag 23. mar. 
Kl. 19.30. Foredrag med Bertel Haarder. For. NORDEN. Sko-
len 

Tirsdag 24. mar. 
Kl. 19.00. LAG Sydsjællands generalforsamling. Jungshoved 
Præstegård 

Onsdag 25. mar. 
Kl. 18.00. Kommunalbestyrelsesmøde på Jungshoved. Forsam-
lingshuset 

Torsdag 26. mar. Kl. 17.45-19.00. Spiseklub. Skolen 

Lørdag 4. apr. Kl. 10.00-14.00. Åbent hus i Skolen 

Søndag 5. apr. Kl. 19.00. Sangaften i Jungshoved Kirke 

Mandag 6. apr. 
Kl. 16.00-19.00. Pensionistforeningens generalforsamling. For-
samlingshuset 

Mandag 6. april Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset 

Onsdag 22. apr. Kl. 19.00. Foredrag med Birgithe Kosovic. Rejsestalden 

Torsdag 23. apr. Forskningens døgn. Foreningen NORDEN. Skolen 

Lørdag 25. apr. Kl. 9.00-14.00. Arbejdsdag i Skolen 

Søndag 26. apr. 
Kl. 10.00-12.00. Affaldsindsamling på Jungshoved. Start Sko-
len 

Søndag 26. apr. Kl. 19.30. Alsangsaften i Allerslev Kirke 

Mandag 27. apr. Kl. 10.00-12.00. 60+ travetur. Naturområde Sydgården 

Onsdag 6. maj 
Kl. 19.30. Oplæsnings-/koncertaften, Anne Franks Dagbog, 
Allerslev Kirke 

Mandag 11. maj Kl. 8.45. Pensionistforeningens udflugt til Orø 

Tirsdag 12. maj 
Kl. 19.00. Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg. Rejsestal-
den 

Fredag 22. maj Kl. 21.30. Aftentur. Mødested: P-pladsen ved Roneklintvej 5 

Onsdag 27. maj Kl. 11.00. Pensionistforeningens tur til Bakken 

Mandag 1. jun. Kl. 9.00. Vandretur fra Jungshoved Kirke til Allerslev Kirke 

Lørdag 6. jun. 
Kl. 10.00 - ? Indvielse af Byfornyelsesprojekt i Jungshoved By 
(se i bladet) 

Søndag 7. jun. Kl. 11.00-17.00 Oplev Jungshoved (se mere inde i bladet) 


