
 
 

VANDRETUR TIL KIRKEN OG 

STAVREBY      6,6 km / 9,2 km 
 

Start turen ved at gå mod syd ad Mislehøjvej.  

Gå forbi vejen Duevangen og gør et ophold 

ved gravhøjen Mislehøj, hvor der er en 

oplysningstavle, der fortæller om stedet.  

Fortsæt turen til Jungshovedgården, hvor der 

drejes til venstre mod Jungshoved kirke. 

 

Turen i det åbne land til kirken byder på 

dyrkede marker, 

frodige grøftekanter 

og vide udsigter. 

I luften ses rovfugle 

som høge, falke, 

musvåger.  

Desuden ses masser af småfugle 

som f.eks. lærker og stære. 

Gå ned til Jungshoved Kirke, 

som ligger på det smukkest tænkelige sted. 

Gå gennem kirkegården og evt. ind i kirken, 

som er fra 1250 og nyligt istandsat. Se bl.a. 

Thorvaldsens altertavle og døbefont. Læs 

mere om kirken på www.jungshoved.net  og i 

kirkens folder.  

Fortsæt turen til roehavnen, hvor der indtil 

1937 blev udskibet roer til sukkerfabrikken i 

Stege. Gå gennem lågen og gå turen rundt om 

slotsbanken.  

Her lå Jungshoved 

slot indtil 1714. I 

dag afgræsser får 

området.  

Stedet er et yndet 

skovturssted, og her fejres Skt. Hans aften 

med bål.  

Blandt buskene på voldterrænet findes slåen, 

som blomstrer med sine hvide blomster i 

foråret og har flotte dybblå bær om efteråret. 

 

Gå en tur op på bakken og nyd udsigterne 

over noret mod Gammel Oremandsgård, mod  

Kragevig og Bøgestrømmen med Nyord og 

Møn. På bakken findes oplysningstavler, der 

fortæller om stedet. 

På vandet ses blishøns, ænder, svaner, måger 

m.fl. 

 

Efter besøget på den gamle slotsbanke går 

turen tilbage til landevejen og til højre mod 

Stavreby. Kystvejen byder på en fantastisk 

udsigt, dyrkede marker og enge. Her kommer 

du forbi en række statshusmandsbrug fra 

omkring 1920. 

Snart er du i Stavreby. Ved byens gadekær 

med borde og bænke kan frokosten eller 

kaffen nydes. I informationsskabet kan du 

læse mere om landsbyen Stavreby. 

Vil du gå en kort tur, går vejen ad Duevangen 

tilbage til Jungshoved By. Ellers fortsættes 

gennem landsbyen med en smut ned til den 

idylliske havn, inden turen går videre ad vejen 

Over Lyngen forbi Nygård. På begge sider af 

vejen voksede 

tidligere lyng, som 

forsvandt ved et stort 

tørvegraveri 1930-

erne og -40 erne.  

 

Fortsæt ad Bøged Strandvej forbi Lynggård, 

en stor svinefarm. Drej til venstre ad 

Skovvangsvej tilbage til Jungshoved By.  

God tur. 

 
                                                                                         
Tekst og tegninger Lise Jacobsen 

 

 

http://www.jungshoved.net/
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Turen er udarbejdet af Jungshoved Lokalråds Tur- og naturudvalg. Start ved  

Og følg den grønne rute mod Jungshoved Kirke. God tur.           Tekst og tegninger Lise Jacobsen 


