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Flagermuseffekten 

Vi har lært, at et vingeslag 

fra en sommerfugl på den ene side af kloden 

kan forårsage storm på den anden, ……… 

(Pia Tafdrup/ Information 2020) 

 

Jeg tror ikke, at nogen havde forestillet sig, at en Coronavirus fra et dyremarked i 
den kinesiske storby, Wuhan, 7979,17 km herfra hvor jeg skriver, kunne brede sig 
til hele verden. Men det skete. 

Mens foråret så småt var ved at folde sig ud i Danmark, besluttede regeringen 11. 
marts, efter råd fra sundhedsmyndighederne, at lukke store dele af Danmark ned. 
Dronning Margrethe og statsminister Mette Frederiksen fortalte os, hvordan vi skul-
le passe på os selv og andre, og refrænet, ”Vi er alle i samme båd”, fra en revyvise 
fra tiden under 2. verdenskrig, fik igen betydning. 

Livet på Jungshoved blev også helt anderledes, end vi havde forstillet os, da vi ud-
sendte bladet i marts. ALLE arrangementer blev aflyst eller udsat og Jungshoved 
Skole lukkede midlertidigt. Hvad der aldrig nogen sinde tidligere var sket, så lukke-
de Jungshoved Kirke også, og forårets konfirmation blev udsat.  

Heldigvis er det skrevne ord ikke blevet ramt af virus, og derfor kan vi med manges 
hjælp bringe et blad fyldt med spændende artikler og indlæg.  

Redaktionen ønsker alle en god sommer, og forhåbentlig kan vi snart mødes igen.  

AURORA – efter morgenrødens 

gudinde  

http://www.jungshovedkirke.dk/
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En af de ting, vi har lært under Coro-
nakrisen, er at holde afstand, når vi 
mødes.  

*** 

Vordingborg Kommune har i 2017-
2019 gennemført en undersøgelse af 
forekomsten af flagermus i kommu-
nen.  

Med op mod 12 af Danmarks 17 arter 
på de bedste lokaliteter er naturen i 
Vordingborg Kommune af national 
betydning for sjældne og truede fla-
germus. Særligt områderne omkring 
Jungshoved Nor og Præstø Fjord er 
deciderede hotspots for flagermus. 

Læs mere om de forskellige arter, 
deres spændende levevis og fore-
komst i kommunen. Måske lever der 
en sjælden art i nærheden af dig? Du 
kan læse meget mere på linket: 
https://vordingborg.dk/borger/miljoe-
og-natur/natur/rapporter-om-naturen-i
-vordingborgkommune Vordingborg 
kommune 

April var en af mest regnfattige må-
neder, vi har oplevet, men d. 23 marts 
var det så vådt ved den gamle slots-
banke, at man tydeligt kunne se vand 
i de to voldgrave, der havde omgivet 
slottet. Og så var der spor af hesteho-
ve helt oppe på toppen af Slotsban-
ken.  

 

 

 

 

 

Havde Svend Gønge eller svensken 
igen været på besøg?  

*** 
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Henrik Gurskov, Stavreby, har for-
søgt at opmuntre sit barnebarn med 
en fin tegning.  

*** 

Igen i år har Sofus opsat de 20 fugle-
bænke på deres faste pladser rundt på 
Jungshoved. Det skete, inden det 
blev påske. Nogle af bænkene træn-
ger til lidt maling i år. Har du tid og 
lyst til at male en el. flere bænke, så 
ring til mig på tlf. 22215525. Jeg har 
både maling og pensler til arbejdet.  

*** 

Jeg har skrevet det før, men jeg ved, 
at det glæder så mange, når kommu-
nen passer vores fine gamle popler 
med beskæring. Denne gang var det 
på Stavreby Strandvej.  

*** 

Vinteren har været grøn og mild. 
Men årene har lært os alle, at intet er 
givet. Så derfor har vores skraldebi-
ler kørt med dette budskab helt hen 
til slutningen af april.  

*** 
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Det fine gamle fyrtårn ved batterierne 
i Roneklint, som af uforklarlige årsa-
ger brændte ned i dec. 2018, er nu 
blevet genopført af Vordingborg 
Kommune. Mon ikke at fyrtårnet, 
næst efter kirken, er det mest yndede 
fotomotiv af bygninger på Jungsho-
ved.  

*** 

D. 2. marts blev de første spadestik 
taget til den nye folkepark i Jungsho-
ved By. Omkring 50 børn og voksne 
var mødt op, da borgmester Mikael 
Smed, Torben Stade fra arbejdsgrup-
pen bag folkeparken og flere børn fra 
Jungshoveds Børn tog de første spa-
destik.  

*** 

Vi er ikke forvænt med bakker på 
Jungshoved. Men i den nye folkepark 
på det nedlagte stadion i Jungshoved 
By er der nu kommet en bakke med 
en højde på 3,5 meter. Når parken er 

færdig og indviet, vil den blive til en 
dejlig legebakke, og når der er sne på 
den, vil den blive til en perfekt kælke-
bakke. Bakken består af overskuds-
jord fra det nye boligområde ved An-
tonibakken i Præstø. For 15.000 år 
siden var det isen, der transporterede 
jorden til Præstø. Nu er det lastbiler, 
der har flyttet jorden til Jungshoved. 
Jørgen B. Svendsen fra lokalrådet 
lavede et hurtigt regnestykke, da jeg 
spurgte ham om, hvor mange lastbil-
læs, der var blevet kørt fra Præstø til 
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Bor du ikke på Jungshoved, men gerne 
vil have bladet tilsendt, koster det 175 
kr. for årets 4 numre. Kontakt Knud 
Jacobsen.  

Jungshoved. Bakken består af 1600 
kubikmeter jord med en vægtfylde på 
ca. 1,5.  Hvis en lastbil kan rumme 
30 tons, bliver regnestykket : 
1600x1,5 =2400:30=80 Altså var der 
blevet kørt ca. 80 lastbillæs til bak-
ken.  

Knud Jacobsen 

 

 

Der er jo ikke så meget nyt at skrive 
om denne gang. Som I alle, ved måt-
te vi aflyse vores generalforsamling 
og vinterens sidste bankospil. I skri-
vende stund ved vi ikke, hvornår vi 
kan afholde den, men I vil selvfølge-
lig få besked personligt! Der vil ikke 
være de store ting på generalforsam-
lingen. 

 

Vores tur til Orø er blevet flyttet til 
2021 men stadig d. 11 maj. Det vil 
derfor være med ny tilmelding. Mere 
om det i vores program 2021. 

 

Turen til Bakken er blevet flyttet til 
den 9. september. Det har alle 16 
deltagere godtaget, så vi håber bare at 
den bliver gennemført. 

 

Turen til Polen blev aflyst pga mang-
lende tilslutning. Ærgerligt, men vi 
må “ op på hesten igen “ og se frem-
ad. 

 

Tøjstativet skulle også have været 
her, men hun kommer så igen d. 27. 
oktober. Husk at alle kan komme og 
handle med hende. Ikke kun pensio-
nistforeningens medlemmer! 

 

Fredag d. 18. september har vi høst-
fest. Indtil videre følger vi vores pro-
gram for resten af året. Se vores pro-
gram. Med håbet om, at I må komme 
godt igennem denne svære tid, vil jeg 
og resten af bestyrelsen ønske jer alle 
en god sommer. 

 

På bestyrelses vegne 

 

Tonny Vang 

PENSIONISTFORENINGEN 

Coronavirus 

 

Beskyt dig selv og andre 
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I sidste nummer bragte vi en arti-
kel af Knud Pedersen om hans 
barndom i Bønsvig. Desværre var 
det hele ikke kommet med. På s. 
55 manglede det, der er markeret 
med rødt. Vi beklager! 
 
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 større 
brødre var vokset ud af. Legetøj hav-
de vi ikke meget af, så vi lavede slan-
gebøsser af hyldegrene og gamle 
cykelslanger, og så skød vi med sten 
efter fugle og porcelænsklokkerne på 
lysmasterne. Om vinteren gik vi til 
dans i forsamlingshuset. Mor mente, 
at vi havde godt af lidt ekstra opdra-

gelse. Til afdansningsballet var vi 
klædt pænt på og med fint kæmmet 
hår med margarine i, så sad det flot. 

Julen i mit barndomshjem var altid 
festlig. Vi fik flæskesteg, andesteg og 
risalamande med mandelgave. Det 
var ikke de store gaver, vi fik. Gaver-
ne til mor og far lavede vi i sløjdti-
merne på skolen. Vi var også til to 
store juletræer, et i skolen og et i for-
samlingshuset. 

Når vi fik sommerferie, kom vi på 
ferie hos mors familie. Jeg var hos 
min morbror og tante, som havde et 
lille husmandssted. Morbror kørte 
mælk med hest og vogn fra gårdene 
til mejeriet og samlede også æg ind i 
sognet. Når vi samlede æg ind, tog 
det en hel dag. Vi lagde æggene i 
bakker i nogle kasser og kørte dem 
på stationen og fik sendt dem med 
toget. Når vi kom hjem, fik vi lov til 
at ride på hestene uden saddel. Mor-
bror var meget flink, men det var 
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vores tante ikke. Hun gad ikke lave 
mad, så det var mest rugbrød og 
grød, vi fik at spise. Når vi kom hjem 
fra ferie, skulle vi hjælpe bønderne 
med at høste. De kørte med selvbin-
der, og vi samlede negene i hove. 

Der kom mælkemand hver dag, slag-
ter en gang om ugen og bager to gan-
ge om ugen til Bønsvig. Da vi var de 

sidste på bagerens rute, fik vi lov til 
at spise det wienerbrød, han havde til 
overs. Så sagde han gerne: ”Æd un-
ger”. En gang om måneden kom der 
en slagtermester fra Vordingborg i 
bil for at købe køer og grise af byens 
bønder. Det var den første bil, vi så i 
Bønsvig. ♦ 

Knud Pedersen 

Natascha Vineke på 11 år har tegnet denne fine tegning 
til bladet. 

”Lækker lemonade til at slukke tørsten med på de varme dage” har 

hun kaldt sin tegning. Vi siger tusind tak til Natascha for den flotte 

tegninger. Hvis der er andre børn på Jungshoved, der har lyst til at 

sende bladet en lille tegning, vil vi blive glade for det.  

Send den til knudjacobsen@gmail.com 
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Jungshoved Skole 

 
Tirsdag 18. marts 1924 blev en stor 
festdag på Jungshoved, for da blev 
sognets nye hovedskole indviet. 
(Undervisningen var dog begyndt 
allerede 23.11. 1923). Det var sogne-
rådet, der på et borgermøde i 1912 
havde orienteret om den planlagte 
skole, som ville have fem klassetrin i 
stedet for forskolernes to.  Den nye 
hovedskole skulle have to lærere, to 
lærerboliger og to klasselokaler, og 
skolen skulle være for alle kommu-
nens skolesøgende børn over 10 år, 
men børnene skulle fortsat kun gå i 
skole hver anden dag. De mindste 
børn skulle undervises på forskolerne 
i Stenstrup, Roneklint og Stavreby.  

Der var meget delte meninger om 
den centralisering, som sognerådet 
foreslog. Lærer Andersen fra Rone-
klint Skole mente, at mange børn fik 
for lang en skolevej, helt op til en 

fjerdingvej (¼ af en mil=1.883 me-
ter), og det stred mod en anordning 
fra 1814 om skolebørns skolevej. 
Han anførte også, at det kunne være 
uheldigt at ansætte to lærere ved 
samme skole og udtalte: ”At Lærer-
gerningen var opslidende og kunde 
let gøre Udøverne nervøse, saa det 
gensidige Forhold blev uheldigt. 
Han ville tilraade, at Første- og An-
denlæreren kom til at bo hver for 
sig”. Lærer Døssing fra Stenstrup 
skole anbefalede derimod forslaget, 
som han fandt ”i høj Grad betime-
ligt”. Bygningen af den nye hoved-
skole lod dog vente på sig, idet sog-
nerådet var indstillet på først at gen-
nemføre hele planen, når lærerembe-
det ved Roneklint Skole på Fugl-
sangvej en gang blev ledigt. Det blev 
det i 1920, da lærer Andersen valgte 
at gå pension. De første lærere på 
den nye skole blev lærer Nørskov fra 

SKOLER OG SKOLELIV PÅ JUNGSHOVED  (5) 
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Stavreby (førstelærer) og lærer Døs-
sing fra Stenstrup. 

Holger Andersen fortalte i Jungsho-
vedbladet 3/2012 om Jungshoved 
Skole, som han startede på i 1934:  

Drengene sad i højre side og pigerne 
i venstre side i klasselokalet med an-
sigterne op mod lærer, kateder og 
tavle. På skolen fik de nu undervis-
ning i nye fag bl.a. gymnastik. Uhel-
digvis var der efter få år gået svamp i 
gulvet i den nye gymnastiksal, hvilket 
betød, at man skulle færdes med stor 
forsigtighed i den og kun hoppe og 
springe på bestemte steder. Om efter-
middagen, når drengene havde fået 
fri, var der nogle dage syskole for 
pigerne, husker Holger. Skoleåret gik 
den gang fra 1. april til 31. marts. 
Hvert skoleår blev afsluttet med en 
lille eksamen eller overhøring. Til 
stede ved overhøringen var præsten 
og skolekommissionen. Efter overhø-
ringen fik hver elev sin karakter. Her-
efter cyklede alle eleverne ned til 
slotsbanken med slikposer, som de 
havde købt i brugsen. 

 

Skolen udvides og ombygges 

 
Som nævnt var der gået svamp i 
gymnastiksalens gulv, hvilket kræve-

de hurtig udbedring. Samtidig var der 
kommet krav om nye fag og længere 
undervisningstid. Jungshoved Sogne-
råd indkaldte derfor 8. september 
1937 til et nyt borgermøde i Jungsho-
ved Forsamlingshus. 

”Socialdemokraten” refererede fra 
mødet, om de nye krav om at skolen 
nu også skulle give undervisning i 
gymnastik, håndgerning og sløjd. 
Samtidig burde man forøge det ugent-
lige timetal fra 18 til 24. Sogneråds-
formanden fremlagde planerne for 
sognets skolevæsen, herunder en til-
bygning til den nuværende skole, der 
ville kunne skaffe de nødvendige lo-
kaler. Planen bestod i bygning af en 
ny gymnastiksal med nyt omklæd-
ningsrum og brusebad. Den gamle 
gymnastiksal skulle udgraves, så man 
i kælderen kunne indrette vaskerum 
og opstille et centralfyr. I stueetagen 
skulle der indrettes klasselokaler, bib-
liotek, mødelokale til sognerådet og 
kommunekontor. På den nye 1. sal 
skulle der til venstre indrettes et sløjd-
lokale, i midten et skolekøkken og til 
højre et lokale der kunne benyttes til 
håndarbejde. Byggeudgifterne var 
budgetteret til 50.000 kr.  

Der gik et par år. I 1939 var byggeriet 
i gang. Holger Andersen husker, at 
murerne 1. september 1939 var i gang 
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med at bygge det nye læ- og cykel-
skur ud mod Mislehøjvej. Det var 
den dag Hitlers tropper gik ind i Po-
len. Holgers forældre boede i deres 
nye hus på det modsatte hjørne, og 
de åbnede et vindue, så murerne også 
kunne følge med i radioens nyheds-
udsendelser og høre om den begi-
venhed, der blev starten på Anden 
Verdenskrig. I 1940 kunne man ind-
vie den nye skole, der i store træk 
ligner skolen som vi kender den i 
dag. 

 

Malene Madsen: Min tid på 

Jungshoved Skole 
Midt i Corona tiden fik jeg opgaven 
at skrive om hvordan det var at gå på 
Jungshoved Skole. Jeg bor i Køben-
havn nu, men oprindeligt flyttede 
min familie fra København til Jungs-

hoved, og min mor bor stadig i 
Jungshoved. Jeg startede i børneha-
veklassen sammen med klassekam-
merater jeg skulle dele mit liv med 
frem til 9. klasse. Vi gik i Jungsho-
ved Skole i perioden fra 1985 til 
1989.  

 

Vores børnehaveklasse bestod af 
pigerne, Stine Vang, Dorthe Petersen 
(Petrea), Mette Møller Pedersen og 
Undertegnede Malene Madsen, dren-
gene var Mikkel Jacobsen, Thor-
bjørn Hansen, Christian Larsen, Ole 
Henriksen og Dennis Jørgensen. I 
børnehaveklassen havde vi en reol til 
alle vores skoletasker. Børnehave-
klasseværelset lå oppe på 1. sal ved 
siden af fælleskøkkenet. Lokalet var 
stort og der var både mulighed for at 
sidde ved et stort ovalt bord, eller 
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lege med alt legetøjet eller lege i pu-
dehjørnet.  

 

Vores skolegård var indrammet af et 
stort indtørret hvidt træ, der lå foran 
halvtaget til cyklerne. Træet udgjorde 
sammen med gyngestativet med to 
gynger og sandkassen den ene del af 
skolegården. Den anden del af skole-
gården ser stort set ud som i dag. Bag 
den grønne port i enden holdt Fru 
Larsens bil. Fru Larsen var en meget 
stram dame, hun underviste med sik-
ker jernhånd i matematik. Fru Anne-
grethe Lund havde jeg i dansk. Efter 
skole gik jeg til blokfløjte sammen 
med Thorbjørn Hansen og Line Pe-
tersen. Jeg var virkelig ikke god til 
det, men for at spille klaver – som jeg 
egentlig gerne ville - skulle jeg lære 
noderne ved at spille blokfløjte. Jeg 
lærte desværre ingen af delene, men 
tusind tak til søde Linnet, og hendes 
endeløse tålmodighed og hjertelig-
hed. 

 

I frikvartererne legede vi ”en mand 
om bord, den der kommer sidst skal 
være”, ”Drengene efter pigerne” eller 
omvendt – hvor den tre-foldede låge 
dannede en fin lille fangeplads. Man 
kunne løbe hen og befri, men det 
krævede jo sit ikke at blive taget. 

En gang imellem cyklede gamle Gert 
forbi og lavede pistolhånd, så storme-
de vi alle hen til hegnet og lavede 
pistolhænder og råbte bang-bang! 

Gymnastiktimerne var en skøn akti-
vitet, særligt når alle redskaberne var 
ude og jorden var giftig, og vi kravle-
de og klatrede rundt. Bagefter var der 

fællesbad – oh yes! Drengene sad på 
den ene side og pigerne på den anden 
side. Det var der ikke det fjerneste 
underlige i, fordi det var nu den måde 
tingene fungerede på. Jeg kan huske 
da jeg år senere gik til springgymna-
stik hos Kirsten og Ole, der sad jeg tit 
efter timerne og tog overtøj på, på 
”drengenes bænk”. Det føltes, som 
en lille indiskretion.  

I frikvarterne fik vi læst ”Hobbitten” 
højt til frokost, kan jeg huske, og der 
var tid til fantasi og leg – at lytte til 
eventyrene og føre eventyrerne med 
ud i legene. Det var en rigtig dejlig 
tid. 

Vi var den ene af de to sidste klasser 
på Jungshoved Skole. Da vi gik i 3. 
klasse, var der kun to elever tilbage i 
2. klasse, nemlig Louise Jensen og 
Matin Petersen.  Jeg tror aldrig jeg 
har haft mere differentieret undervis-
ning end det sidste år.   

 

Jeg husker tiden i Jungshoved Skole, 
som en nem og nogenlunde ubekym-
ret tid, omend jeg altid bekymrede 
mig vanvittigt om min bedste ven, 
om han havde haft en god dag i sko-
len, eller om nogen havde drillet 
ham, for at se hvad der skete, når han 
blev vred. Børn kan være frygtelig 
grusomme, også selvom der ikke var 
tale om ondskab, men sjov og balla-
de.  Det leder mig til slutningen af 
dette mini memoire om Jungshoved 
Skole. Det bedste Jungshoved Skole 
har givet mig er en god ballast til 
livet og en ven for livet, og dét er 
ikke så skidt endda.   
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Jungshoved Skole set i lyset 

af dansk skolehistorie 

 
I begyndelsen af 1930’erne blev kir-
kens overordnede tilsyn med skolen 
fjernet, og den lokale præst var ikke 
længere født formand for skolekom-
missionen. Præsten havde herefter 
udelukkende fagligt tilsyn med kri-
stendomsundervisningen. I 1937 
udjævnede en ny folkeskolelov en 
del af forskellene mellem land- og 
byskolerne med krav om, at der skul-
le udbydes samme fag i de to skole-
systemer. Det stillede store krav til 
landsbyskolernes fysiske rammer, at 
der nu skulle undervises i fag som 
husgerning, naturhistorie og fysik, og 
det satte yderligere fart i en tendens 
til at bygge store veludstyrede cen-
tralskoler, som afløsning for de små 
lokale skolebygninger. I skoleloven 
af 1937 blev det også anbefalet, at 
der kunne gives specialundervisning 
i landsbyskolerne, hvor forholdene 
tillod det, og det afspejler periodens 
opmærksomhed på og interesse for 
de elever, der ikke kunne følge med i 
den normale undervisning. 1920erne 
var der stor opmærksomhed på den 
såkaldte reformpædagogik, der satte 
barnets egne aktiviteter og ikke kun 
lærestoffet i centrum. Reformpæda-
gogikken inspirerede især yngre læ-
rere, men som nævnt i tidligere artik-
ler i serien var reformpædagogikken 
en lang proces, der først i 60’erne og 
70’erne fandt sin form. I 20’erne og 
30’erne var disciplinen på mange 
skoler fortsat stram, og lærerne måtte 
revse børnene med spanskrør. Lus-
singer og andre straffe var formelt 

forbudt, men var udbredt. Autoritet 
og intimitet kom dog ofte til debat, 
og i 1920’erne udstedtes det såkaldte 
Berøringscirkulære, hvor det blev 
fastslået, at lærere ikke måtte have 
unødig fysisk kontakt med eleverne 
– for at komme beskyldninger om 
upassende opførsel i forkøbet.  

Fagligt set kunne der stadig være 
store forskelle på skolegangen og det 
faglige udbytte i by og på land, bl.a. 
fordi der på landet ofte kun var gan-
ske få lærere pr. skole, og dermed 
ingen faglærere. Men af generelle 
udviklingslinjer kan nævnes, at gym-
nastik blev obligatorisk for både pi-
ger og drenge, og undervisningen 
indeholdt nu både klassiske krops-
øvelser, boldspil og lege. Sløjd blev 
opfattet som et pædagogisk og 
kropsligt udviklende fag, som mange 
lærere interesserede sig for. 

Udbygningen af Jungshoved Skole 
implementerede således fint den nye 
skolestruktur, som var nedfældet i 
1937 skoleloven, med oprettelsen af 
den eksamensfri mellemskole (fri 
mellem eller den praktiske mellem-
skole) der skulle fungere parallelt 
med eksamensmellemskolen. Den 
nye mellemskole styrkede nemlig 
fagene gymnastik, sløjd og håndger-
ning.  

I de næste år skete der visse ændrin-
ger i skolevæsenet på Jungshoved. 
Forskolerne i Stenstrup og på Over 
Lyngen blev nedlagt i 1956, og alle 
sognets 1. og 2. klasser blev samlet i 
Roneklint Forskole på Dyremarken. 
Der blev indført en skolebusordning 
for de elever, der boede langt fra 
skolen. Undervisningen forgik klas-
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seopdelt for 1. og 2. klasse på alle 
hverdage, hvor eleverne enten mødte 
i skole om formiddagen eller om 
eftermiddagen. Der var kun ansat en 
forskolelærerinde til at stå for den 
samlede undervisning i forskolen. På 
centralskolen i Jungshoved, hvor 4.-
7. kl. blev undervist, blev der nu an-
sat 3 lærere. Alle klasser gik i skole 
på alle hverdage og modtog nu un-
dervisning i en større fagrække. 

Der skulle gå mere end 20 år, før en 
ny skolereform i 1958 så dagens lys. 
I første omgang var det mest landets 
samlede skolestruktur, der stod for 
ændringerne. Den nye lov lagde op 
til, at land- og byskolerene nu skulle 
ligestilles, og at mellemskolen skulle 
afskaffes. Skolernes syv første klas-
setrin skulle være for alle elever. 
Herefter kunne eleverne enten forla-
de skolen eller vælge at fortsætte i en 
boglig treårig realafdeling eller i en 
praktisk orienteret 8. og 9.klasse. 
Allerede i 6. klasse skulle eleverne 
normalt deles i en bolig eller almen 
klasse. I 1960-61 blev skoleloven fra 
-58 fulgt op med en ny betænkning, 
den såkaldte Blå Betænkning, der 
gav råd, anvisninger og læseplaner 
for folkeskolen. Børnene var kom-
met mere i centrum, og der skulle 
tages udgangspunkt i børnenes be-
hov og forudsætninger, der også ind-
befattede sociale kompetencer til at 
leve sammen med andre og at kunne 
tage hensyn. Skolen skulle dygtiggø-
re eleverne til at gå ud i samfunds- 
og erhvervslivet, og skolen skulle 
fremme børnenes muligheder for at 
vokse op som gode og lykkelige 
mennesker, hed det. Der blev åbnet 
op for nye og varierede undervis-

nings- og arbejdsformer bl.a. blev 
gruppearbejde en mulig arbejdsform. 
Som noget nyt og væsentligt blev der 
med den nye reform åbnet op for, at 
alle børn på land og i by, hvis de 
havde lyst og evner til at gennemføre 
en længere skolegang, nu skulle have 
muligheden for det. 

Man kan forestille sig, at skoleloven 
fra 1958 og Den blå Betænkning har 
været en kæmpe udfordring for lan-
dets små landkommuner. I hele Dan-
mark betød loven, at der skulle byg-
ges nye skoler for at opfylde de nye 
krav. De fleste landkommuner slog 
sig sammen med andre landkommu-
ner om at opføre en centralskole, 
som rummede alle de nye faglokaler, 
som loven foreskrev, så man nu kun-
ne tilbyde en skolegang med en 
overbygning med 1. 2. og 3. real og 
8. - 9. klasse. For Jungshoved var det 
naturligt at søge et samarbejde med 
Præstø bykommune, som på det tids-
punkt havde skolen på Klosternak-
ken. Her gik en del børn fra Jungsho-
ved i forvejen, da skolen her havde 
både mellemskole- og realklasser. 
Skolen på Klosternakken kunne ikke 
rumme alle børn fra oplandet, så 
løsningen blev en nyopført forbunds-
skole, Abildhøjskolen, opført på 
grænsen mellem Skibinge kommune 
og Præstø kommune og foruden de 
to kommuner som deltagere var også 
Allerslev, Beldringe og Jungshoved 
sognekommuner med. Den nye 
Abildhøjskole blev indviet i 1963, og 
fra nu af gik alle børn fra Jungsho-
ved efter 5.klasse på den nye Abild-
højskole. I 1966 blev Jungshoved en 
del af den nye Præstø kommune, og 
kort herefter blev forskolen i Rone-
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klint nedlagt og Jungshoved Central-
skole omdannet til forskole med klas-
ser fra 1.-3. klasse. Fra 1982 blev der 
oprettet børnehaveklasse på Jungsho-
ved Skole.  

I 1988 besluttede et flertal i Præstø 
byråd at lukke Jungshoved Skole. 
Lovgivningen gav borgerne på 
Jungshoved mulighed for at kræve en 
folkeafstemning om lukning af sko-
len.   

Hvis mindst 60% af de stemmeberet-
tigede på Jungshoved stemte ja til at 
skolen skulle opretholdes, så kunne 
byrådet ikke lukke den i indeværende 
valgperiode. 23. februar 1988 skulle 
der stemmes om skolens fremtid. 
Med et stort forarbejde med under-
skriftindsamling, læserbreve, konkur-
rencer, plakater og valgfest i JIF´S 
klubhus endte afstemningen med 395 
JA til at skolen skulle bevares mod 
41 NEJ stemmer og 4 ugyldige stem-

mer. Desværre var børnetallet så lavt 
efter 1989, at skolen alligevel blev 
lukket.  

Heldigvis var Præstø kommune ven-
lig stemt over for et ønske fra mange 
borgere og foreninger på Jungshoved, 
om at bevare bygningen som et for-
eningshus og kulturhus, som vi ken-
der den i dag. Det bringer vi mere om 
på et senere tidspunkt.♦ 

 

Hermed slutter artikelserien om sko-
ler og skoleliv på Jungshoved. En 
periode fra 1721- 1989. Tak til alle, 
der har bidraget med spændende 
artikler om deres skoletid på Jungs-
hoved. Også tak til Præstø Lokalhi-
storiske Arkiv og til alle dem, der har 
hjulpet os med store og små oplysnin-
ger om skolerne og skolelivet på 
Jungshoved. 

 

Knud Jacobsen og Kirsten Thomsen 

 

Byrådsmedlem Janne Gotfredsen skriver 

resultatet på skoletavlen. 

Foto fra arkiv.dk 
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Jungshovedborgere følger spændt optællingen ved afstemningen om luknin-

gen af Jungshoved Skole i 1988  

Foto fra arkiv.dk 

Fest og glæde efter afstemnin-

gen ved de lokales sejr i spørgs-

målet om Jungshoved Skoles 

fortsatte status som skole.  

På billedet fra venstre Anders 

Mørch, Bent Straagaard, Bendt 

Nielsen, Jørgen Hein m.fl.   

Årstal 1988 

Dateret ud fra pressestempel på 

bagsiden - 23-02-1988. 

 

Fotograf John Hansen 
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NYT FRA JUNGSHOVED SKOLE 

Det er blevet april, foråret viser sig 
fra den skønneste side, påskeliljer 
blomstrer overalt på halvøen, der er 
anemoner i skoven, følfod i grøfter-
ne, hyld og tjørn er sprunget ud, og 
snart bliver skoven grøn. Alt i natu-
ren kommer, som det plejer. Men alt 
andet er slet ikke, som det plejer. Der 
er udbrud af den meget smitsomme 
coronavirus i hele verden, og derfor 
er alt, undtagen de livsvigtige sund-
hedsinstitutioner, i Danmark lukket 
ned. Også på Jungshoved er alting 
forandret. Folk bliver, så vidt det er 
muligt, hjemme. Her er så stille. 

Da vi onsdag aften 11. marts fik 
statsministerens budskab om nedluk-
ning for at begrænse smitte og be-
lastningen af vores sundhedssektor, 
fik vi også på skolen travlt. Normalt 
har vi travlt på den gode måde. Der 
skal sættes stole op til arrangementer, 
bages kager, købes ind, afvikles mø-
der, sangaftener, foredrag, spiseklub, 
dyrkes motion og ikke mindst sam-
vær.  

Nu skulle vi i gang med at aflyse. 
Der blev ringet rundt til dem, der 
skulle på skolen allerede torsdag 12. 
marts, sendt mails ud, sat sedler på 
dørene, ringet til arrangører osv. Alle 
modtog lukningen af skolen med 
forståelse, og senere på dagen fik vi 
også bud fra kommunen om, at der 
skulle være aflåst i egnshusene de 
næste 14 dage. Denne periode blev 
forlænget til efter påske, og nye af-

lysninger kom til årets sidste spise-
klub med tre retters menu måtte afly-
ses. Mange generalforsamlinger måt-
te aflyses. Vi skulle have holdt åbent 
hus 4. april med masser af planlagte 
aktiviteter. Alle tingene til påskemar-
kedet var allerede lavet, og alle andre 
medvirkende var klar. Det er første 
gang nogensinde, at vi har aflyst et 
åbent hus-arrangement, ikke engang 
en snestorm for år tilbage kunne for-
hindre os, men i år er det anderledes. 
Vi vender stærkt tilbage med åbent 
hus til næste år. 

Pensionistgymnasterne ville gerne 
have sagt tak for i år til vores altid 
søde og dygtige træner Lykke. Hun 
måtte nøjes med en tilsendt buket, 
som hun blev meget glad for. Vi 
glæder os til gensyn til oktober. Mon 

Den nye stolelift 
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ikke andre hold har det ligeså, - det 
blev så brat en afslutning. 

Vi havde glædet os til at vise den nye 
trappelift frem. Den blev sat op 11. 
marts, og madhold 1 nåede lige at 
afprøve den. Det gik så fint, og den 
skal vi nok få glæde af, når vi åbner 
igen. Vi siger tusind tak til Vording-
borg Kommune og Lions Club for 
deres bidrag, som gjorde det muligt 
for os at få den. 

Vinduerne er sat i, og mureren fik 
god plads til at lave efterreparationer-
ne. Det er blevet så fint med de nye 
vinduer.  

Men vi er heldige, vi fik næsten hele 
sæsonen med før nedlukning, vi har 
flest lejere efter juni, og i skrivende 
stund har vi kun fået aflyst fire leje-

mål i skole og lærerbolig. Der kan 
komme flere til, men vi klarer os.  

I manglen på samvær med alle de 
folk, vi plejer at mødes med, må vi 
skrive, ringe eller komme mere i ha-
ven og naturen. Det er glædeligt at 
se, hvor godt det går i den kommen-
de folkepark. Den skal vi nok blive 
glade for, når vi igen kan mødes. 

Det er svært at planlægge i disse ti-
der, men vi satser på en arbejdsdag til 
eftersommeren, affaldsindsamling 
19. september, en masse glade delta-
gere til alverdens aktiviteter til efter-
året og til igen at byde velkommen til 
lejerne, nye som gamle. 

Pas godt på jer selv og alle andre til 
vi ses igen. ♦ Lise Jacobsen 

NYT FRA JUNGSHOVED SKOLE 
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Anlægsarbejdet i Folkeparken skrider 
fint frem, og mange frivillige er her 
op til 1. maj i gang med det sidste 
plantearbejde – godt hjulpet af lidt 
længe ventet regnvejr.  

 

Så parken tegner til at være klar til 
indvielse i juni – bortset fra det store 
mastesejl, der skal overdække sam-

lingspladsen. Sejlet er blevet forsin-
ket af Corona hos producenten, men 
kommer forhåbentlig op, før somme-
ren for alvor er over os. 

Den store indvielsesfest ”Jungshoved 
folder sig ud” (som man kan læse om 
i marts bladet) er nu udskudt til 12.-
13. september, hvor vi forhåbentlig 
må forsamles alle sammen. Så er 
græsset i Folkeparken også mere klar 
til alle gæsterne. Bortset fra datoen er 
planen for festen uændret, og plan-
lægningsgruppen glæder sig til at se 
jer alle til en fin eftersommerfest med 
borgmesterbesøg, taler, musik, teater, 
landsbyboder, åbne gallerier og akti-
viteter i landsbyerne. 

 

Sidse Friis fra Stavreby har lavet den 
fine grafik, som I også vil se på pla-
kater, Facebook og hjemmeside, må-
ske også på postkort og t-shirts – det 
hører I mere om. 

 

På den oprindelige festdato 6. juni 
markeres færdiggørelsen af Folkepar-
ken ved et beskedent arrangement for 
frivillige og naboer – så få eller man-
ge, som vi nu må forsamles til den 
tid.  

 

LOKALRÅDET 

Grafik: Sidse Friis 

BYFORNYELSEN KUN LET RAMT AF CORONA 
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Landsbyhaven ser godt ud takket 
være arbejdsgruppens kærlige pleje. 
Og her i forårssolen har der også væ-
ret mulighed for at afprøve de nye 
havemøbler, der passer godt med 
ideen med Landsbyhaven: et sted til 
ro og fællesskab. 

Med hjælp fra kommunens Billed-
kunstråd er der udpeget en kunstner 
til gavlmaleriet på Købmandsgårdens 
vestgavl. Det er Mia Sloth Møller, 
som mange vil kende fra fine murma-
lerier i Stege og andre steder. Gavl-
malerigruppen har måttet revidere 
arbejdsplanen flere gange, da Corona
-retningslinjerne lukkede skolen og 
forhindrede de planlagte workshops. 
Men sammen med Mia har de nu 

fundet en vej og regner med, at selve 
maleriet kan gå i gang i juni.  

Rutegruppen er klar med rutebeskri-
velser og skiltning, som gerne skulle 
være sat op, når bladet udkommer. 

Alt i alt ser det altså ud til, at projektet 
slipper helskindet gennem Corona-
krisen, men vi må vente med for al-
vor at fejre det til eftersommeren. 

Man kan stadig følge med i alle detal-
jerne på hjemmesiden jungsho-
ved.net/byfornyelse.  

LOKALRÅDET 
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LOKALRÅDET 

 
ORIENTERING FRA LOKALRÅDET 

 
 
Da 2020 startede, havde vi en masse planer og arrangementer på plads for for-
året 2020. Men sådan blev det jo desværre ikke - coronakrisen satte en stopper 

for næsten det dele. 

Generalforsamlingen, hvor det gamle lokalråd skulle opløses, og et nyt Lokalfo-
rum skulle oprettes, kommunalbestyrelsesmødet på Jungshoved, LAG Sydsjæl-
lands generalforsamling, festen for Byfornyelsesprojektet og meget mere blev 

udskudt på ubestemt tid. 

Og i skrivende stund ved vi ikke, hvornår statsministeren åbner op for, hvornår vi 
kan mødes mere en 10 personer. Det ved vi mere om, når I læser dette blad, og 
lokalrådet lover, at så snart det er lovligt, vil vi indkalde til alle de udskudte mø-

der og arrangementer. 

Så hold godt øje med lokalrådets hjemmeside og mail, følg de sociale medier og 

se opslag rundt omkring i opslagstavlerne. 

Og pas godt på jer selv, indtil vi ses igen. 

 

Lis Jespersen, 

Formand Jungshoved Lokalråd 
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LOKALRÅDET 

KØREPLAN FOR FRØEN UNDER CORONA 
I april og maj måned har Frøen kørt mandag, onsdag og fredag. Kun eftermid-

dagsturen (fra Jungshoved 13.30 og fra Præstø 15.15). 

I forbindelse med kørslen har der været følgende forholdsregler for at undgå 

”trængsel”: 

Kun 2 personer pr. tur 

Mere end 2 personer kan accepteres, hvis alle er fra samme husstand 

Er der mere end 2 personer, kan chaufføren vælge at køre mere end en tur 

Mindre partier varer, herunder apotekervarer, kan medbringes 

Da vi ikke kender Corona forholdsreglerne endnu, vil vi benytte Jungshoved.net 
(delebus, sådan kommer du med), Facebook (Jungshoved, Stavreby, Bønsvig 
og Præstø-siderne) og mail fra Lokalrådet til at orientere om den aktuelle køre-

plan. 

Er du ikke på maillisten, kan du tilslutte 
dig ved at sende navn og e-mail til føl-
gende mailadresse:  

lokalraadetjungshoved@gmail.com 

HUSK, at du stadig selv kan låne Frøen 
til private ture. Se nærmere på Jungs-

hoved.net, delebus, bliv låner af Frøen. 

Såfremt der måtte være spørgsmål til 
ovenstående, kan du kontakte Allan 

42247183 eller Jørgen 53802856. 

mailto:lokalraadetjungshoved@gmail.com
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BLOMSTERNES HALVØ 
 
Blomsterløg påvirkes heldigvis ikke af coronasmittefare, og de mange tusind 

påskeliljer, krokus og skillaer, plantet af frivillige på Jungshoved, har spredt 

masser af glæde i et ellers meget utrygt forår.  

Mon ikke vi kan finde ud af at tilplante blomsterkummer igen i år? 

Der er bevilget penge til planter, og vi finder helt sikkert sponsorer til gode 

præmier til vinderne af blomsterkumme konkurrencen. 

Jeg skriver ud til alle jer, der har deltaget tidligere, og nye med lyst til at for-

skønne halvøen er mere end velkomne. Meld dig til med sms/mail til Lise  

Tlf. 24 45 31 47/  lisejacobsen1@gmail.com  

Uddeling af planter bliver: 

Tirsdag 26. Maj KL.14.00  på Jungshoved Skole  

Afslutning og præmieoverrækkelse 

bliver: 

Torsdag 27. august kl.15.00 på 

Jungshoved Skole 

Med ønsket om en blomstrende 

sommer på Jungshoved 

Venlig hilsen, Lise  

Stenstrup gadekær april 2020 Lissi på vej til planteopgaver i 2019  

LOKALRÅDET 

mailto:lisejacobsen1@gmail.com
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AFFALDSINDSAMLING  
PÅ JUNGSHOVED 

 
Lokalrådets affaldsindsamling på Jungshoved søndag 26. april blev 
udsat til september på grund af coronasituationen. Nærmere følger i næste 

blad. Indtil da glæder vi os over, at mange private samler affald op, mens de 

går eller cykler ture. Og dejligt vil det være, om der ingenting er at finde. 

På gensyn, Lise, Jungshoved Lokalråd 

 

LOKALRÅDET 

KUNST OG TRANSFORMATORTÅRNENE 
 

Måske har I lagt mærke til, at der er fuld gang i den - i de fire transformator-
tårne på Jungshoved. 

Fire lokale kunstnere vil hver især udsmykke et tårn, foreløbig for det næste 
halve år. 

De fire er: 

Sonja Lucien - tårnet i Bønsvig 

Lise Ettrup Wolsing - tårnet på Fuglsangvej 

Morten Er - tårnet i Skovhuse 

Tage Klee - tårnet i Lundegård 

 

Der vil blive afholdt en lille reception ved hvert tårn på åbningsdagen - som vi 
ikke kender endnu. 

Kig forbi, og få en snak med de arbejdende kunstnere. 

Jørgen, Gerda og Lis  Transformatorudvalget  
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I bladets december nummer fortalte Peter 
og Kristina Sølvtofte om deres skildpadde, 
E.T.́ s hjemkomst, efter at den havde været 
forsvundet i mange år. 

Fortsættelsen på skildpadde-

hjemkomsten 
I august 2019 blev vores skildpadde, E.T. 
a.k.a. Houdini, observeret og fanget ude 
ved Over Lyngen, efter flere års udflugt. Vi 
fik den hjem og har siden holdt godt øje 
med dens færden, så den ikke kunne stikke 
af igen. I efteråret lagde vi den i dvale i en 
papkasse fyldt med hø i vores stald, og her 
i påsken, hvor solen skinnede dejligt, be-
gyndte den at røre på sig. Den fik derefter 
midlertidig residens i det ene drivhus, hvor 
der var dejligt varmt samt fast bund og 
glasvægge, så den ikke kunne tage en svip-
tur til. 

I den periode, hvor den har ligget i dvale, 
var der en læser af Jungshoved bladet, som 
havde rettet henvendelse til redaktør Knud, 
fordi han havde læst om den hjemvendte 
skildpadde og lige ville høre, om det måske 
var den samme skildpadde, som han havde 
set og taget billede af i sin have i forsom-

meren 2019 i Bønsvig*. Redaktør Knud 
sender billedet videre til os - og ja! det 
kunne sagtens være vores løsslupne skild-
padde, som havde turneret Jungshoved 
tyndt. Farven og størrelsen på skjoldet så 
meget ens ud. Så skildpadder er ikke dovne 
og langsomme, som eventyrene fortæller. 
Nej; virkelighedens skildpadder er aktive og 
vandrende.  

I år har vi bygget et stort bur/bed til skild-
padden, hvor der er buske, blomster, 
ukrudt, store flade sten, og det er sikret 
efter alle kunstens regler, så vi kan få glæde 
af den i egen have. Den har trods alt være 
min følgesvend, siden jeg var seks år, og 
den var en skildpaddeunge. Men hvis I 
møder en lysegrøn skildpadde på jeres 
færden rundt på Jungshoved, så kan det 
være vores på endnu en sviptur... det har 
den nemlig fået for vane. 

Kristina og Peter Sølvtofte 

 

*I februar 2019 sendte Henning Plambeck 
mig dette foto af en skildpadde, der havde 
besøgt hans have i Bønsvig Strand i juni 
2019. Og spørgsmålet var, om det kunne 
være samme skildpadde, som var blevet 
fanget på Over Lyngen i august 2019. Det 
er en afstand på omkring 2,5 km. 

Skildpadden fra Bønsvig Strand 

E.T. 

LÆSERNE SKRIVER 
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Foreningen Norden Præstø og Sct. Georgs Gildet i Præstø takker alle, som har 

lagt dåseringe på bænken i Jungshoved Skole og på lågen til Gøngegård. 

 

Indtil nedlukningen var der samlet 5,3 kg. dåseringe, som nu er kommet videre. 
Det er imponerende, og vi håber, at der er mange små poser i hjemmene, som 
kan afleveres, når skolen åbner igen. Det er sandelig “mange bække små,” som 

hjælper de benamputerede i Thailand. 

  

Med venlig hilsen 

Torben & Linnet Dinesen 
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LÆSERNE SKRIVER 

  

 

Corona krisen og besøg i skovene 

 

Som nogle af Jer måske ved, bor jeg lige op ad Bønsvigskoven. Ejeren af sko-
ven og mit hus, Ole Falck, gav en gang kommunen lov til at lave to parkererings-

pladser lige ved indgang til skoven. Og det er der sådan set ingen problemer i.  

Men i disse Corona tider har rigtig mange mennesker ønsket at komme i skoven 
- især i det fantastiske vejr vi har haft, men det har givet det problem, at der har 
holdt op til 9 biler på den smalle vej - og på et tidspunkt var der et selskab på 18 
personer. En anden gang var der en bil, der holdt i min indkørsel, således at jeg 
ikke kunne komme ud i 3 timer. Dette drøftede jeg med politiet, der opfordrede 
mig til at sige til folk, at de skulle holde oppe ved hovedvejen og at sætte en sort 

sæk over P-skiltet. Hvis der blev problemer skulle jeg bare ringe. 

 

Dette blev gjort - og jeg må bare sige, at folk tager sådanne henstillinger meget 
forskelligt. Fra "ja, selvfølgelig" til "hold kæft din sure kælling".  Jeg synes, det er 
fantastisk, at vi har så mange dejlige steder på Jungshoved - men vil gerne op-

fordre alle til at tænke sig om, også når de skal i skoven. 

 

De bedste hilsner 

Lis Jespersen, Bønsvig 
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Foto :Henrik Hansen 

Foto :Knud Jacobsen 

Skovene på Jungshoved i en coronatid 
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På Jungshoved er I specialister i at stå 
sammen. Det er et område, der er 
kendt for et stærkt sammenhold, med 
mange lokale aktiviteter og et stort 
socialt fællesskab. I har med stor 
energi og opfindsomhed for længst 
bevist, at I er gode til at hjælpe hinan-
den og finde nye løsninger, når det er 
nødvendigt. I værner om jeres lokal-
samfund og om hinanden. Og det er 
der brug for nu. 

 

Overalt i verden står vi netop nu i en 
helt ekstraordinær situation. Vores 
hverdag er vendt på hovedet, en stor 
del af vores samfund er lukket ned og 
meget af det, der tidligere var en na-

turlig del af vores hverdag, er nu 
pludselig ikke længere muligt. 

 

Det er en ny hverdag og den kræver 
noget ekstra. Af os alle. Der er derfor 
brug for, at vi stiller op for hinanden 
på en ny måde – Vi skal vise fleksibi-
litet, ansvarlighed og samfundssind, 
både når det handler om at holde af-
stand og tage hensyn, og når det gæl-
der om at hjælpe til, hvor det er nød-
vendigt. F.eks. i forhold til de ældre 
og særligt udsatte, der f.eks. er syge i 
forvejen. Vi skal passe godt på os 
selv – og dermed på hinanden. 

 

SAMMENHOLD – HVER FOR SIG 
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Heldigvis går det godt. Langt de fle-
ste er gode til at holde afstand, og 
generelt har vi i vores politikreds 
endnu ikke haft alvorlige problemer, 
når f.eks. mange får lyst til at samle 
sig i det fri, nu hvor det er blevet for-
år. Sådan skal det gerne fortsætte, og 
det er vigtigt, at vi står sammen også 
i den kommende tid og hjælper hin-
anden med at undgå store forsamlin-
ger. Også selvom solen skinner, og vi 
måske er ved at være lidt trætte af de 
stramme Corona-restriktioner. 

 

Politiet fører løbende tilsyn overalt i 
kredsen. Det gælder også på Jungs-
hoved, hvor vi blandt andet har været 
forbi ved Roneklint, Jungshoved by 
og de store sommerhusområder i 
Bøged og Bønsvig. Heldigvis har vi 
indtil nu ikke set større problemer, og 
vi har som altid sat stor pris på den 
løbende dialog og det tætte samarbej-
de, som vi i lang tid har haft med jer i 
Jungshoved og omegn. 

 

Til sidst vil jeg særligt rose de unge. 
Vi ved godt, at de sociale aktiviteter, 
sport, uddannelse og fester med ven-
nerne fylder meget i de fleste unges 

liv, og det er uden tvivl ikke nemt, at 
det meste er lukket ned nu. Det er 
næppe sjovt at være isoleret, når man 
er vant til at være sammen med ven-
nerne en stor del af døgnets 24 timer. 
Men det er desværre nødvendigt, og i 
politiet synes vi, at I gør det rigtig 
godt. Det skal I have en ”thumbs up” 
for! 

 

Husk at vi i lokalpolitiet altid står klar 
til at hjælpe og stiller gerne op til en 
dialog, hvis der er noget i dit lokal-
område, der bekymrer dig. Du er 
altid velkommen til at kontakte mig 
på telefon: 41 32 68 16 eller på mail 
VLO001@politi.dk. 

Med venlig hilsen 

 

Pa., Vibeke Lui Nielsen 

Kontaktbetjent for Jungshoved 
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Hjertestarterkursus på skolen 

12 deltagere fik opdateret deres færdigheder i første-
hjælp og hjertestart lørdag 29. februar. Steve Marti-
nussen var en rigtig dygtig instruktør, og alle følte 
sig bedre rustet, da de gik hjem. Der er i øjeblikket 
to apps vedrørende hjertestarter, som i løbet af for-
året bliver samlet til én, ca. maj måned. Den skulle 
gøre det lettere at finde hjerteløbere, altså frivillige 
borgere med kursus, som vil hente og hjælpe ved 
akut behov. Når den nye app er i gang, vil vi opfor-
dre alle med kursus til at melde sig. Hjertestarteren 
på Jungshoved Skole er tilmeldt hjertestarter.dk med 
navne og tlf. numre på frivillige udbringere. Det 
skulle så være muligt for alarmcentralen at ringe en 

hjælper op. Med den nye app bliver tilgangen bedre, så den ser vi frem til. Og-
så hjertestarterne i Stavreby og Roneklint Sommerhusområde er registreret på 
hjertestarter.dk 

Desværre måtte vi sige nej til fire deltagere denne gang, da der kun kunne være 
12 deltagere på holdet. Der kan ikke deltage flere, hvis alle skal kunne prøve 

på en dukke og få hjælp af in-
struktøren. De 12 kursister 
kom fra Skovhuse, Roneklint, 
Bønsvig, Bøged, Stavreby, 
Jungshoved By. Vi vil ansøge 
om endnu et kursus, som de 
fire på venteliste vil få tilbudt 
som de første, hvis det lykkes 
at skaffe midlerne. 

Desuden er der et ønske om at 
få en hjertestarter i område 
Lundegård, - også dette vil vi 
prøve at søge om. 

Tak til Steve, - det er dejligt, at vi har en sådan kapacitet på Jungshoved. 

Pva Lokalrådet, Lise Jacobsen 



33 

 

Livet på  

Jungshoved Kirkehavn 
Måske har du også bemærket, at det 
summer af aktivitet ved Jungshoved 
Kirkehavn? Der er en ny, smuk og 
sikker bro, som er taget i brug af sej-
lerne, og som også glæder de mange 
gæster, der har havnen som udflugts-
mål, når thermos kaffen skal drikkes 
med flot udsigt.  

De besøgende på havnen vil, foruden 
den nye træbro, lægge mærke til af-
slappede lystsejlere og lystfiskere, 
der måske nyder en øl i det gode vejr. 
Men det er ikke altid ren afslapning – 
der gøres et stort arbejde for at holde 
havnen indbydende at besøge. Her 
fortælles om det store engagement og 
den store indsats der gør, at Sydhav-
nen nu står i så flot stand, og at Nord-
havnen forhåbentlig snart kommer til 

at få et lige så flot bolværk. 

Men først lidt baggrundsviden om 
havnen.  

Som de fleste læsere sikkert ved, så 
ligger Jungshoved Kirkehavn bedå-
rende smukt. ”Perlen ved Jungshoved 
Nor er uden tvivl landskabet omkring 
den ensomt beliggende Jungshoved 
Kirke”. Sådan lyder introduktionen 
til den officielle fredning af området 
rundt om Jungshoved Kirkehavn. En 
anden anerkendelse af stedets ekstra-
ordinære kvalitet er den stjerne, som 
Michelins turguide har tildelt lokali-
teten.  

Men havnen er ikke skabt blot til lyst. 
Den har også været brugt til fragt af 
roer. Jungshovedbladet 2011:1 omta-
ler, at der blev udskibet sukkerroer til 
Stege Sukkerfabrik fra havnen indtil 
1936. Dengang var det hårdt fysisk 

Foto :Hans Kurt Hansen 
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arbejde for dem, som benyttede hav-
nen. I dag bruges havnen til lystsej-
lads, fisketure og udflugter til søs. 
Rigtig mange gæster kommer også 
for at gå en tur på volden, nyde den 
medbragte madkurv, eller for at hol-
de et pitstop på en cykel-, bil- eller 
motorcykeltur. Havnen bliver også 
anløbet af postbåden Røret fra Ny-
ord, som har stor succes med sejlruter 
i farvandene heromkring. 

Havnen er en privat, og dermed ikke 
en offentlig havn. De tilstødende are-
aler tilhører Nysø Gods. Med henblik 
på at vedligeholde havnen for interes-
serede bådejere er der dannet en pri-
vat forening, som lejer arealerne af 
Nysø. Foreningen har forpligtet sig til 
at overholde fredningsbestemmelser-
ne, som skal sikre de uberørte områ-
der for fremtidige generationer. Det 
betyder, at havnen ikke udvikler sig 
til en marina med en bred vifte af 
faciliteter såsom iskiosk, minigolf 
mv, men begrænses til en spartansk 
havn målt med nutidens målestok. Til 
gengæld er det en smuk havn med 
stor aktivitet til glæde for alle med-
lemmer og besøgende. I udlandet er 
mange havne omringet af et jernhegn 
og låst af. I Danmark har vi tradition 
for, at man kan gå sig en tur på hav-
nen, og det værner vi om. Det skal 
være et dejligt sted for alle at færdes, 
selvom tyveri af bådmotorer og andet 
en gang i mellem gør det fristende at 
låse af for adgangen. 

Tilbage til arbejdet der har gjort, at 
Sydhavnen nu står i så fin stand: 
Havnen har haft en periode, hvor 
vedligeholdelsen ikke har holdt trit 
med slitagen, og det betød, at bådbro-
en var så slidt, at minkfamilier flytte-

de ind, og at den var farlig at færdes 
på for børn og andre. Den kombine-
rede indsats fra aktive medlemmer, 
hjælp fra Nysø Gods og udsigt til 
fondsstøtte har gjort, at vinden nu er 
vendt – om man så må sige – og at vi 
nu er i en gunstig genopretningsperi-
ode. Det bør også nævnes, at vi har 
modtaget hjælp fra Stavreby Havn, 
som har udlånt sit ramslag og hjælp-
somme operatører til at banke nye 
pæle på plads. 

Vores tilgang er at gøre så meget som 
muligt selv for at holde udgifterne 
nede, og dermed prisen for en havne-
plads så lav som muligt. 

Mange varme hænder har hjulpet til, 
men det bør fremhæves, at Sydhav-
nens bolværk er renoveret af to helt 
ekstraordinært aktive medlemmer. 
Under den nye træbro er der lagt sten 
støbt ind i beton med jernarmering. 
Det har været et meget omfattende 
arbejde, som kun har været muligt på 
grund af den ekstraordinære frivillige 
indsats.  Materialerne er finansieret af 
foreningens opsparede midler. Arbej-
det er foregået hen over vinteren – 
også når det har været møgvejr – og 
broen er nu i fineste stand. Der mang-
ler kun enkelte detaljer, før den er 
helt færdig. 

Et eksempel på en af de løbende op-
gaver, som også skal passes, er ma-
ling, udsætning og vedligehold af 
farvandsafmærkninger. Farvandsaf-
mærkninger er særlig vigtige i relati-
on til Jungshoved Kirkehavn, som 
ligger for enden af en relativ smal og 
bugtet sejlrende. Et andet område, 
der kræver vedligehold, er bolværk 
og broer. Alle, der har stået med en 
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dejlig rund sten ved stranden, ved, 
hvor meget vand kan slide og slibe, 
og naturens kræfter tærer på havnens 
broer. 

Næste opgave bliver Nordhavnen, 
som vi håber også at renovere. 

Til dette arbejde har vi ansøgt om 
penge fra offentlige fonde. Vording-
borg Kommune har bevilget 156.250 
kr. under betingelse af, at EUs kasse 
ved navn LAG vil bevilge et tilsva-
rende beløb. Bestyrelsen for LAG 
har indstillet vores projekt til godken-
delse, og for tiden afventer vi den 
endelige godkendelse i Erhvervssty-
relsen.  

Det er en forudsætning for disse an-
søgninger, at Lokalrådet anbefaler 
planen. Det har været tilfældet, og vi 
er taknemlige for Lokalrådets støtte. 
Vi håber naturligvis på, at alt falder 
på plads, og at vi i løbet af efteråret 
kan komme i gang med renovering af 
Nordhavnen. 

Marts og april har budt på smukt 
vejr, og mange sejlentusiaster har 
brugt anledningen til at klargøre bå-
de, der har været på land vinteren 
over. I løbet af april kom mange både 
i vandet. Store både blev løftet med 
en stor mobilkran, mindre både blev 

kørt til slæbestedet på jollevogne. 
Det var en særligt charmerende entré, 
da en skudefuld forventningsfulde 
børn fik en lille køretur i en båd truk-
ket til slæbestedet af en Ferguson 
traktor. 

Nu skal der sejles og fiskes, og i den 
forbindelse er det glædeligt at se, at 
fiskebestanden er for opadgående. 
Forleden blev der taget en pæn laks 
ikke langt fra havnen. Den gunstige 
udvikling i lystfiskeriet er måske 
også en konsekvens af arbejdet lige 
på den anden side af vandet mod 
vest, hvor vandløbene på Oremands-
gaards enge er genoprettede, hvilket 
har forbedret gydebetingelse for fx 
aborre. I alle tilfælde er det dejligt at 
se flere fiskere og at høre om flere 
fisk. 

Jeg håber, at ovenstående har illustre-
ret, at ikke alene er Jungshoved Kir-
kehavn en af Danmarks smukkeste 
havne, men at den også er begunsti-
get af en gruppe aktive medlemmer, 
der glæder sig til at se dig på broen.  

Tekst og foto: Helge Fosgaard  
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KOMMER POSTBÅDEN 
RØRET TIL JUNGSHOVED 
TIL SOMMER? 
 

Trafikken mellen Nyord og Jungsho-
ved er postbådens vigtigste. 

Nyord-postbåden Røret sejler i øje-
blikket rundt i samme uvisheds far-
vand som alle andre turistvirksomhe-
der, der er lukket ned på grund af co-
ronapandemien. Måske er vi alle lidt 
klogere på mulighederne for at betje-
ne publikum efter 10. maj, når rege-
ringen har meldt ud med en bebudet 
detaljeret plan for genåbningen af 
samfundet. Behovet for at komme på 
udflugt er næppe blevet mindre end 
ellers, efter at så mange mennesker 
har måttet holde sig for sig selv i må-
nedsvis. Og netop nu i maj, når Røret 
er sat i stand og synet og godkendt af 
Søfartsstyrelsen, “tørster” skibet efter 
at snurre gennem søerne med glade 
mennesker på udflugt. 

Spekulationerne kan gå på, om Røret 
må sejle med grupper op til otte men-
nesker, der sammen med de to besæt-
ningsmedlemmer tæller for 10 perso-

ner. Normalt har Røret tilladelse til at 
medtage 12 passagerer, altså ialt 14 
personer om bord. Afstandskravet på 
to meter mellem en gruppes deltagere 
kan ikke opfyldes, med mindre der 
kun medtages fire passagerer, som 
sidder i hver sit hjørne af lastrummet. 
Hvis det krav skal opfyldes, kommer 
kun få til at sejle med Røret til som-
mer. Det må undersøges, om grupper 
af mennesker, der alligevel omgås tæt 
i det daglige, f.eks. i familien, må 
transporteres på skibet.  

Røret havde i 2019 en ganske god 
sæson med en indtjening fra rutesej-
ladserne på ca. 40.000 kr.; på udlej-
ning til gruppers tursejlads ca. 25.000 
kr., hvortil kommer medlemskontin-
genter på ca. 20.000 kr. 

Til den trafik bidrog folk og grupper 
fra Jungshoved med omkring halvde-
len. Jungshoved Kirkehavn (især) og 
Stavreby Havn er altså tilsammen 
Rørets største destination, større end 
Stege og Kalvehave, ved siden af 
Nyord Havn, som Røret jo altid sejler 
ud fra. Hvis man kigger ned i de to 
havne på Jungshoved, vil man se, 
hvordan havneforeningerne begge 
steder har gjort et stort arbejde med at 
forbedre moler og anløbspladser med 
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nye bolværker. Forbedringer, som 
postbåden Røret vil få stor gavn af og 
ikke kan vente med at anløbe, som 
kvittering og tak for den flotte ind-
sats. 

Ganske morsomt kom rundture fra 
Nyord havn ud til øen Lindholm to 
eftermiddage om ugen til at tegne sig 
for 10% af samtlige passagerer i 
2019. Folk var vilde med at se den ø 
på tæt hold, som den tidligere rege-
ring ville indrette til opholdssted for 
tidligere straffede og udviste asylsø-
gere, der ikke i praksis kunne udvi-
ses. Tidligere minister Inger Støjberg 
har udtalt, at Lindholm kommer op 
som forslag igen, hvis regeringsmag-
ten skulle skifte tilbage til de borger-
lige partier. Så måske kan vi fortsat 
spøge med Lindholm som 
“Danmarks Alcazar” eller Guantána-
mo (på Cuba) eller Chateau d’If (ud 
for Marseille). 

Som tallene viser, vil Røret gå glip af 
indtægter på ca. 65.000 kr, hvis ski-
bet slet ikke får mulighed for at sejle 
med gæster. 65.000 kr. er den sum, 
som i snit dækker de årlige driftsud-
gifter. Om Røret som 
“kulturbevarende forening” har mu-
lighed for at få erstatning for tabt 
indtjening, kan vi først vide, når sæ-
sonens økonomiske realiteter forelig-
ger. 

Røret er i år i den heldige økonomi-
ske situation, at en skipper- og enke-
kasse, som sidste år nedlagde sig 
selv, donerede sit bankindestående på 
56.000 kr. til Støtteforeningen Rørets 
Venner. Vi har dermed en økono-
misk buffer, som kan redde skibet i 
2020, men som vi selvfølgelig hellere 

ser brugt på vedligeholdelse og beva-
ring af Røret. Rørets planlagte sejlads 
ses i oversigten herunder: 

Sejlplan torsdage og søndage 2020 

Kl. 9.30: Afg. Nyord - Jungshoved K 

Kl. 10.30: Afg. Jungshoved K - Nyord 

Kl. 11.30: Torsdag afg. Nyord – Kalve-
have/Camping Mønbro - Søndag til 

Stavreby  

Kl. 12/12.15: Torsdag afg. Kalvehave/
Camping Mønbro – søndag kl. 12.30 

fra Stavreby  

Kl. 14-14.45: Rundtur ud på Stege 

Bugt (Lindholm) fra Nyord havn  

Kl. 15: Afg. Nyord - Jungshoved K 

Kl. 16: Afg. Jungshoved K - Nyord 

Kl. 17: Torsdag afg. Nyord -Kalvehave/

Camping M - søndag til Stavreby 

Kl. 17.30: Torsdag Afg. Kalvehave/
Camping M - eller søndag kl. 18: Stav-

reby til Nyord  

OBS: På grund af frafald af passagerer 
på en del eftermiddagssejladser kræves 
booking forud på sms 20 87 51 38 til ef-

termiddagsture, for at de gennemføres. 

Taksterne vil være de samme som i 
2019: 60 kr. for en overfart, 20 kr. for en 
cykel, børn 1/2 pris. 1500 kr. + diesel for 
leje 1/2 dag, 3000 kr. + diesel for en hel 
dag. Bestillinger til sms 20 87 51 38 eller 
tlf. (samme nr.) eller mail perwer-

ge@nyord.nu  
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’En vision’ 

Ved Gert Rønne, Ambæk Mark 5 

 

Mit indtryk er, at vi på Jungshoved 
værdsætter at bo her, og at naturen 
fylder en hel del i vores bevidsthed. I 
følge Vordingborg Kommune er der i 
hele kommunen pt 45%, der vægter 
naturen højt. Det tal kan forventes at 
øges i takt med, at flere bliver enga-
gerede i vores natur, klima og miljø.  

 

Lokale ildsjæles indsats for naturen 
på Jungshoved: 

Engagementet i naturen og miljøet 
har vi oplevet meget stort gennem de 
25 år, vi har boet på Jungshoved, og 
jeg synes, initiativerne har haft ekstra 
fart på de seneste år. Ildsjæle på halv-
øen gør en eksemplarisk aktiv indsats 
for vores natur, klima og miljø til 
gavn for os alle.  

Der er sat udsigtsfuglebænke op, la-
vet vandre- og cykelruter, opstillet 
informationstavler, samlet affald, sat 
fuglekasser op i skovene, opsat shel-
ters samt gjort et arbejde for at vise, at 
Jungshoved er ’Blomsternes halvø’. 
Se mere om initiativerne på: jungsho-
ved.net 

Desuden er der Lokalrådets miljøud-
valgs og Jungshoved Miljøgruppes 
økologiske catering, og Muldiverset i 
Stavreby med forretning og spisested. 
(Jungshovedbladet dec. 2019) 

Derudover er følgende naturprojekter 
blevet en realitet: 

- Urørt Skov i Bønsvighoved Skov 
med støtte fra Naturpakken med det 
formål at styrke biodiversiteten 
(Jungshovedbladet juni 2019 s. 49 - 
53) 

- Naturgenopretningsprojekt i Ræve-
holms mose med det formål at gen-
skabe levesteder for sjældne planter 
med støtte fra Naturfonden. 
(Jungshovedbladet juni 2017 s. 47 – 
49) 

-  Naturgenopretningsprojektet med 
det formål at lave tiltag for løvfrø, 
spidssnudet frø, markfirben og flager-
mus (Sydgården og Bøndernes Ege-
hoved) med støtte fra Naturfonden 
(Jungshovedbladet juni 2017 s. 49 -
51). Dette projekt er absolut af-
hængigt af, at vandet ikke er forure-
net. 

- Nyetablering af 5 tdr. land løvskov 
uden brug af pesticider på Dyremar-
ken 13 på økologisk drevene marker. 
Den har fået navnet Rådyrskoven. 
(Jungshovedbladet juni – 2019 s. 48).  

 

Tilmelding/opbakning 
til en vision om et 
giftfrit Jungshoved: 
Endnu en måde at bakke op omkring 
de mange indsatser for naturen her på 
Jungshoved er, at så mange som mu-
ligt får registreret deres haver/
landsteder som ’Giftfri have’. Jo flere 
tilmeldte, jo mere signalerer vi til 
kommunen, nye borgere og andre, at 
vi tager natur og miljø alvorligt og 
tager vare på vores dejlige område. 

Et giftfrit Jungshoved 
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Jeg opfordrer også alle sommerhus-
ejerne i Roneklint og Bønsvig til at 
tilmelde sig. De er også en del af os. 

 

Du kan tilkendegive din opbakning 
om giftfrihed og gøre det synligt ved 
at tilmelde dig giftfri have/
landejendom under Danmark Natur-
fredningsforening (DN). Du behøver 
ikke at være medlem af DN for at 
registrere dig. Kend størrelsen på dit 
areal, før du går i gang.  

1) Gå ind på dn.dk. Det er Danmarks 
Naturfredningsforenings hjemme-
side. 

2) Scrol ned nederst på forsiden og 
under ”Om os” klik på projekter og 
kampagner. 

3) Find ’Giftfri Have’ og klik der. 

4) Klik på det gule felt med skriften 
’Tilmeld have’. 

Følg vejledningen Husk at sætte flue-
ben ved: Vis have på offentligt kort. 

Det vil lette overblikket og sende 
andre et tydeligt signal om, at Jungs-
hoved er et sted, det tager miljøet 
alvorligt. 

Et bedre miljø på 
Jungshoved med EU: 
Vi på Junghoved er så heldige, at en 
del af halvøen er Natura 2000 områ-
de. Sådanne områder er et netværk af 

beskyttede naturområder i EU. Om-
råderne skal bevare og beskytte na-
turtyper samt vilde dyre og plantear-
ter, som er sjældne, truede og karak-
teristiske for EU- landene. Natura 
2000 området her hos os dækker ha-
vet og kysten mellem Præstø Fjord 
og Grønsund. Det består i sin nordli-

Kilde: Tilmeldte pr 30.04.20 til ’Giftfri Have’ 

på Jungshoved. 

Se yderligere detaljer på DN’s hjemmeside/

Det offentlige kort. 
Kilde: Præstø Fjord Vildtreservat/Ramsar: 

Miljøministeriet, Naturstyrelsen. 

Kilde: Basis kort Storestrøms Amt 2006 
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ge del også af et EF fuglebeskyttel-
sesområde (Ramsarområde) samt et 
EF habitatområde. Habitatområdet 
ligger på vores nordlige kystlinje og 
strækker sig et stykke ind i landet. Se 
på kortene på forrige side.. 

 

Planer for et renere og 
mere naturvenligt 
Jungshoved:   
Der er på hele Jungshoved udpeget 
økologiske forbindelser og naturkorri-
dorer. Naturkorridorer er sprednings-
veje for vilde dyr, planter og svampe 
og kan fungere som selvstændige 
levesteder eller blot som passager for 
arter. Ved at lokalisere hvor der er høj 
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koncentration af eksisterende natur-
områder, kan der erkendes en grøn 
struktur i landskabet. Du kan læse 
mere om de ”økologiske forbindel-
ser” under dokumentationen’, som er 
lavet til Vordingborg Kommune un-
der kommuneplan 2018. 

Der ligger desuden planer for, og for-
undersøgelser er gjort for at gøre no-
get ekstra for at få fjordgedden og 
havaborren op gennem Tubæk Å og 
Ambæk Å. Dette projekt er desværre 
foreløbigt lagt lidt på køl.  

Endelig har jeg kendskab til, at der 
arbejdes på at skabe mere økologisk 
landbrug på Jungshoved, men at de pt 
mangler flere, der tilkendegiver deres 
interesse, idet man ønsker at komme 
op på 300 - 400 HA. Læs mere om 
projektet i Jungshovedbladet juni 
2019 og/eller kontakt lokalrådets for-
mand Lis Jespersen, som er koordina-
tor på projektet.  

 

Mulighed for mere natur omkring 
Ambæk: 

For nylig blev der offentliggjort en 
aftale mellem Danmarks Naturfred-
ningsforening (DN) og Landbrug & 
Fødevarer om udtagning af 100.000 
hektarer lavbundsjorder for at mod-
virke klimaforandringer, samt for at 
forbedre vores natur, klima og miljø 
generelt. For Vordingborg Kommune 
betyder det, at ca. 1.500 ha lavbunds-
arealer skal tages ud af landbrugs-
mæssig drift indenfor de kommende 
år. Der er ingen kendt tidsplan. Lokalt 
har DN været på forkant og udpeget 
50 HA omkring Ambæk. Arealet vil 

supplere områder, hvor der i forvejen 
er udpeget vigtige naturværdier, og 
som ligger midt mellem fredede om-
råder og frivillige genopretningspro-
jekter. 

Mindre gift med stats-
lige og kommunale til-
tag: 
Det er blevet forbudt at sælge 
Roundup til private i Danmark. 

Det er i øjeblikket til behandling i 
folketinget, at der ikke må sprøjtes på 
arealer, der falder under naturbeskyt-
telseslovens paragraf 3. Der er f.eks. 
tale om 1) moser, strandenge over 
2500m2, 2) søer over 100m2, 3) visse 
udpegede vandløb, 4) Naturtyper 
mindre end 2500m2 der støder til 
andre typer natur, 5) fredsskov. Reg-
lerne gælder både i det åbne land og 
skoven. Den type områder er der en 
del af hos os. Se mere på Miljøporta-
len, www.arealinfo.dk. Her kan du 
specifikt se nærmere på, hvilke områ-
der der pt er registreret på Jungshoved 
- f.eks. omkring din egen ejendom. 

Vores kommune er en af de 27 kom-
muner i landet, som har meldt sig til 
som giftfri kommune. 

Miljøudvalget under lokalrådet på 
Jungshoved: 

Jeg er lige trådt ind i miljøudvalget 
under lokalrådet. Her og andre steder 
møder jeg flere og flere, som deler 
den samme vision om et giftfrit 
Jungshoved. Det kan du bl.a. ved 
selvsyn se på oversigtskortet på DN´s 
hjemmeside. 
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Det, som gav mig det sidste skub til 
at gå ind i arbejdet, er de unge men-
nesker. De bekymrer sig i stigende 
grad om konsekvenserne af den må-
de, vi indtil nu har behandlet vores 
planet.  

De unge er heldigvis ikke de eneste, 
der tager miljøet alvorligt. Det blev 
tydeligt ved det seneste folketings-
valg, som ligefrem blev kaldt et 
’miljøvalg’.  

Vi kan alle gøre noget lokalt for at 
støtte miljøet globalt. Lad biodi-
versiteten vokse omkring dig og 

fortæl andre om det ved f.eks. at til-
melde dig ’Giftfri have’♦ 

 

Kilde: Jungshoved områdebeskrivelse/Vordingborg Kommune 
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CORONA VERS 
Corona - Du har lagt verden for din fod, 

Corona - det meste er nu noget rod. 

Og alle de planer, vi havde udtænkt førend du kom, 

og alle de vaner, dem må vi en gang til lægge om. 

Corona - vi er i pandemiens vold, 

Corona - det kræver alles sammenhold, 

Vi drømmer, - at du - vil miste al din magt en dag. 

Corona - tag nu og skrub a'. 

 

Corona - Det er din skyld jeg sidder her, 

Corona - Det er din skyld min hjertenskær 

som før blev omfavnet med varme kys og kærlige kram, 

må nøj's med et billed på Twitter eller på Instagram. 

Corona - Du viser os, at alt kan ske. 

Corona - At intet kan vi forudse, 

Vi drømmer, - at du- vil miste al din magt en 
dag. 

Corona - tag nu og skrub a'. 

 

Melodi : Ramona 

 
Teksten er skrevet af spillemand  

og tusindkunstner Fin Alfred Larsen 

www .finalfred.dk  

Fra Morten Larsen, Forsamlingshuset og Strandjægerne har vi modtaget: 

LÆSERNE SKRIVER 
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LÆSERNE SKRIVER 

Mit navn er Carsten Alliverti Honoré 
(også kaldet Hubert), født på Frede-
riksberg i KBH. Mine forældre var fra 
hhv. Præstø (mor) og Fredericia (far).  
I hele mit liv har Præstø fyldt meget i 
ferier og weekends, så jeg er egentlig 
en ægte Ingemann, hvor min morfar 
B.S, blandt andet har lagt navn til kul-
tur, Bio og mødestedet i Adelgade af 
samme navn, som han byggede i 
1937. 

Hvordan er jeg så havnet på Jungsho-
ved, nærmere betegnet i Kohaven på 
Bakkestien i Roneklint? I min ung-
dom var Jungshoved, og er stadig, et 
smukt område med en dejlig natur. 
Det var også en fodboldklub, som vi 
fra Præstø ”bare” bankede i fodbold, 
med få undtagelser…… . Ud over det 
var vi ofte til fest i Texas, og måtte 
”luske” af, når vi kom for tæt på de 
lokale piger. Det var en skøn tid. 

For 20 år siden sagde min kone Jette, 
at nu ville hun og hendes tvillingesø-

ster Hanne købe et 
sommerhus i Koha-
ven, og jeg tænkte åh 
nej, endnu et sted der 
skal slås græs og pas-
ses. Kohaven havde 
jeg besøgt hos Hen-
rik Tabur, hvor vi 
stod på vandski og 
drak bajere. Nævnes 
bør også de 
”berømte” traktor 
fester hos Karen og 
Niels Chr. på Strand-
gården, hvor vi spiste 

og drak øller. Vi var en glad flok m/k, 
som kørte ud til fyret på Batterierne 
på Niels Chr. gamle traktor i løbet af 
aftenen og nød de dejlige sommerafte-
ner. Dejligt minde og ren Morten 
Korch. 

Men det skulle vise sig, at det blev en 
rigtig god beslutning, og vi holder 
rigtig meget af at bo her fast på Bak-
kestien lige ud til mark og skov, med 
200 m til vores lille, dejlige strand 
med badebro ud til Faxe Bugt. Natu-
ren her byder på rådyr, harer, fasaner 
og masser af fugle, bl.a. en ugle, som 
jeg ”taler” med hver aften. Vores na-
bo i dag er søster Hanne og hendes 
mand, indtil for nylig havde vi også 
deres far Verner (død 4. 3. 90 år gam-
mel) på Mosestien. I Kohaven bor 
kun rare folk, og vi har glæde af man-
ge af dem, når der er brug for hjælp. 

I Præstø, hvor jeg naturligvis stadig 
kommer meget, boede vi på Hesteha-
vevej, hvor der er stille og roligt, men 
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alligevel hviler man endnu mere i sig 
selv i Kohaven. Vi har haft båd ”på 
svaj”, og sejlet i fjorden og over til 
Feddet. Men nu er det cykel og moti-
on rundt på ”min faste rute” fra Koha-
ven til Ambæk, videre til Jungshoved 
Kirke, Stavreby, Bøget Strand og 
Bøget og hjem. Jeg er så heldig at 
have mange venner rundt omkring, 
og på turen gør jeg ofte et ”pitstop” 
hos KBH. Poul, som bor i Bønsvig 
Str. På vejen ned til Bøgestrøm Skole 
ligger der en gammel grusgrav, tror 
jeg, der er formet som et amfiteater, 
hvor man kunne holde koncerter og 
andre events. Man har lov til at drøm-
me…… . Lige inden jeg er hjemme, 
går turen altid forbi Elisabet Svane i 
Fuglsang, hvor der skrives besked på 
asfalten, når hun er hjemme på ferie, 
da hun jo bor i Bruxelles. 

Som allerede omtalt, er der jo smukt 
og dejligt på Jungshoved, og jeg er så 
heldig at være én af de mange, som 
kører Frøen. Her møder man også 
mange søde mennesker, og det er en 
rigtig god idé, som de lokale har 
mrgen glæde af. Vi har et aktivt lokal-
råd, et super godt blad, masser af akti-
viteter,  bl.a. på den gamle skole. På 
min cykelrute møder jeg de mange 
fuglebænke, som Sofus o.a. sørger 
for, hvor jeg ofte holder pause lige 
efter Bønsvig Str. med udsigt til den 
smukke Bøgestrøm, ofte spisende et 
dejligt æble, som jeg har "fundet" på 
vejen. 

Jungshoved, og specielt Kohaven, vil 
altid have en stor plads i mit hjerte. 
Tænk at være så heldig at bo her.♦ 
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Mit navn er Claus Blindbæk, jeg er 
50+ og bor i Stenstrup sammen med 
min kone, Helle, på et nedlagt land-
brug. 

Jeg er opvokset i nabosognet, Allers-
lev, i landsbyen Ammendrup, og har 
gået i Allerslev gamle Skole, der 
brændte i 1977. Så kom vi alle til 
Jungshoved skole på første sal, hvor 
vi tog 3. klasse hos fru Blådal, inden 
vi skulle i 4.klasse på Abildhøjskolen. 

Jeg er altid kommet på Jungshoved. 
Jeg spillede fodbold i Allerslev som 
dreng, og vi skulle jo møde Jungsho-
ved en gang i mellem. Med mine for-
ældre er jeg tit kommet på Bøndernes 
Egehoved og på Maderne. Vores 

gamle nabo i Ammendrup, Eskild 
Hansen, havde en lille jolle i havnen 
ved Jungshoved Kirke, sommetider 
var jeg som matros ude at sejle med 
ham på Bøgestrømmen. 

 

I året 1990 blev jeg udlært som meka-
niker i Tappernøje, men jeg fandt hur-
tigt ud af, at jeg ikke ville arbejde som 
mekaniker, så nye græsgange skulle 
undersøges. Jeg fandt et 3-mandssjak, 
som kørte til Kbh., hvor de byggede 
på den nye idrætspark. Det vi kender i 
dag. Jeg havde det mål, at hvis jeg 
kunne klare at køre til Kbh. hver dag i 
3 måneder, så kunne jeg nok klare det 
altid. 

 

Jeg har haft forskellige jobs i de sidste 
30 år, og alle har været i Kbh. Det er 
blevet til rigtigt mange kilometer og 
til rigtigt megen transporttid, men hvis 
der ikke er for megen trafik, så er man 
i Kbh. på en times tid. Det er til at 
overkomme. 

Efter en lang dag i storbyen med 
stress og jag og alt for megen larm og 
støj, så er det dejligt at komme hjem 
til Jungshoved til freden og roen. Her 
kan jeg tage min cykel og trille rundt 
på denne naturperle, og det eneste, jeg 
skal tænke på, er, om jeg skal til højre 
eller venstre for enden af vejen i T-
krydset. Jeg kan også tage vores tre 
hunde og gå en lang tur med dem og 
hilse på vores naboer og dem, der 
kører forbi mig. 

JEG BOR PÅ JUNGSHOVED,  
men arbejder i København og omegn. 

Vi bygger høje terrasser i Ørestaden.  
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Her i vores lille landsby holder vi 
sommerfest og juletræstænding. Det 
er så hyggeligt. Vi hjælper hinanden 
med at passe katte og lufte hunde. 
Har naboen en vindskede på huset, 
der skal males, og naboens børn ikke 
er helt nye, så hjælper man - selvføl-
gelig gør man det! 

 

Helle og jeg har deltaget i gåturen, 
Jungshoved Rundt, som Lise og 
Knud Jacobsen er med til at arrange-
re. Vi har været med alle gange, hvor 
vi har haft venner og gamle eftersko-
lekammerater med, ja, selv en helt fra 
Ghana har vi haft med. Alle har de 
været overvældet over, hvor smuk 
Jungshoved er. 

Det er nu 18 år siden, jeg blev bosat 
på Jungshoved, så jeg er stadig en af 

de nye, selvom jeg er kommet her 
altid. Når man falder i snak med folk 
ude fra, og de spørger, hvor man 
kommer fra, og man siger Jungsho-
ved, så siger de, at det er godt nok 
langt væk. Men det kan jo også tage 
en time at komme fra Rødovre til 
Tårnby på Amager! 

 

Her er så dejlig på vores Jungshoved, 
åbne marker, højt til himlen, kort sagt 
- Jungshoved er balsam for sjælen. 

Og, jo, i morgen kl. 5 kører jeg til 
Kbh. igen! 

 

Venlig hilsen 

Claus Blindbæk, Stenstrup.   

Vi laver vejkasser ved indgangen til  

Frederiksberg Have  
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Jungshoved – et sving ud i naturen        

Vil du med på travetur Jungshoved rundt? 

Lørdag 22. august 2020 kl. 10.00 fra Jungshoved Kirke til ca. kl. 16.00 samme 

sted. 

Menighedsrådet serverer morgenkaffe til deltagerne i Rejsestalden ved siden af 
kirken fra kl. 9.30 og venter med kaffe og kage samme sted, når vi kommer tilba-

ge. 

Jungshoved Rundt er blevet en tradition. Som tidligere år nøjes vi med at gå sog-
net rundt, og turen bliver ca. 22 km. Der vil blive pauser undervejs til afslapning, 

mad og drikke, måske et havbad og til at nyde de smukke udsigter.  

Alle er velkomne. Medbring mad og drikke. Tag tøj og sko på, der passer til vejret.  

Der vil blive sørget for servering af frugt, kaffe/te og kage undervejs.  

Pris pr. deltager: 25 kr. til at dække udgifter til servering. 

 

På kortet nedenfor kan du se ruten - og ikke mindst pausestederne!  

Se mere på www.jungshoved.net under menupunkt vandreture. Her kan du også 

læse mere om området, turen går igennem. 

I tilfælde af heldagsregn aflyses 

turen, og du vil blive kontaktet. 

Meld dig til på mail lisejacob-
sen1@gmail.com  eller på sms 24 

45 31 47 senest 19. august. Tak. 

Husk navn, adresse og tlf. num-

mer ved tilmelding, tak. 

På vegne af Menighedsråd og Lokalråd, på 

gensyn 

Bent Pedersen og Lise Jacobsen 



49 

 

 Ny udstilling i Værket  
i Stavreby 

I skrivende stund er en ny lille udstilling ved at tage form i det gamle vandværk  

i Stavreby.  

Denne gang bliver det en samling ’vandede vittigheder’, som stammer fra min far Erik 
Benckes (1910-1994) store produktion af små sjove tegninger, der blev bragt i aviser 
og blade i årene op til 1994. De udvalgte vittigheder vil alle have en eller anden relati-

on til vand.  

Udstillingen åbner i maj og vil være åben et par måneder. 

Elsa Bencke,  

Stavreby Strandvej 24 A 
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Min basketball historie 

Det hele startede tilbage i første klasse 
i folkeskolen, 
hvor vi spille-
de en del i 
frikvartererne. 
Jeg havde på 
det tidspunkt 
to klassekam-
merater, der 
spillede ba-
sketball. Noah 
(min klasse-
kammerat) fik 
så endelig 

lokket mig med til en baskettræning, 
som på daværende tidpunkt foregik 
på Klosternakken, den nuværende 
Præstø Privatskole.  

Efter første træning blev jeg bare hug 
på sporten. Det var noget helt andet, 
end hvad jeg var vant til. Som andre 7
-årige drenge spillede vi fodbold. 
Men der var mere fart over feltet i 
basket, og der skete noget hele tiden. 
Man skulle hele tiden være vågen og 
oppe på tæerne. I modsætning til fod-

bold, hvor man ofte blev fanget i bare 
at ”kigge” på.    

Min karriere startede som 7-årig i 
Jungshoved Idrætsforening. Mine 
første trænere var Nikolaj Reichel og 
Anders Skjønaa. Jeg vil gerne takke 
disse 2 herrer for at lægge et rigtig 
godt basketballfundament ind hos 
mig  i en tidlig alder. Lært mig at spil-
le på den ”rigtige måde”: altid sætte 
holdet før sig selv. 

Jeg endte så med at skifte fra Jungs-
hoved IF, da jeg blev U14 spiller.  
Basket var stille og roligt begyndt at 
lukke ned i foreningen i min alders-
gruppe pga. manglende spillere.  

Jeg startede op i Næstved Basketklub. 
Det var i starten meget overvældende 
for  mig. Jeg kom fra Jungshoved IF, 
hvor der kun var måske 6 eller 8 spil-
lere, og til tider var der faktisk kun 
Nikolaj og mig til træning. I Næstved 
kunne vi nemt være op til 20 spillere. 
Det var svært at finde min plads på 
holdet i starten. De andre spillere hav-
de spillet sammen de seneste år; men 
jeg faldt dog hurtigt til. Man kunne 
mærke med det samme, at man var 
kommet til en klub med noget mere 
spiller- og trænererfaring. Træningen 
var anderledes på den måde, at der 
var lidt mere fokus på det fundamen-
tale såsom skud og driblinger. Dette 
var noget, jeg også havde arbejdet 
meget med, da jeg spillede i Jungsho-
ved IF.  

Inden jeg startede i Næstved, havde 
min mor (Solveig Madsen) ringet op 
til træneren og sagt, at jeg ville kom-
me og træne med. På det tidspunkt 
lød Jon, min træner igennem hele mit 

 
Navn: Jeppe Højriis Willemoes Madsen 

Fødselsdag: 06-08-1998 

Alder: 21 

Basket erfaring: 14 år 

Klubber: Jungshoved IF, Næstved Ba-
sketball, EVN, Isfeld (Canada), Team 

fog Næstved. 
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forløb med Næstved Basketball, ikke 
ligefrem begejstret. Der kom hele 
tiden spillere, som bare ville prøve 
spillet, og han troede selvfølgelig, at 
jeg var endnu et af disse tilfælde. 
Dette var dog ikke tilfældet med mig. 
Jeg er blevet hængende. Jon har væ-
ret min træner, lige siden jeg startede, 
og han har taget mig under sine vin-
ger både på og udenfor basketbanen. 
Jeg spillede så i Næstved, indtil jeg 
skulle på efterskole i 10. klasse. 

Valget faldt på EVN (Efterskolen 
ved Nyborg), og det var primært, 
fordi de uden tvivl har den bedste 
basketlinje i landet.  Med tidligere 
basket- liga- trænere Geof Kortila og 
Craig Pedersen. Geof var tidligere 
cheftræner for Team FOG Næstved i 
fem gode år, hvor det endte med, at 
han hev klubbens første bronzeme-
dalje hjem til den sydsjællandske 
klub. Craig var cheftræner i klubben 
Svendborg Rabbits, hvor han endte 
med at være coache i hele 12 år. I 
denne periode blev det til et dansk 
mesterskab og 3 pokal- titler. 

På EVN var der 3 hold, et A-hold og 
to B- hold. Jeg var lige fra starten 
med på A- holdet, hvilket var fedt, da 
jeg nok var den mindste på holdet på 
det tidspunkt. På efterskolen spillede 
vi landsdækkende U17, hvilket be-
tød, at vi skulle rejse rundt i hele 
Danmark for at spille mod forskellige 
klubber og efterskoler. Vi trænede 
fem dage om ugen, mandag til fredag 
inddelt i de forskellige hold. Træ-
ningspassene var som regel halvan-
den time lange, og det vekslede mel-
lem, om det var Geof eller Craig der 
trænede os. I weekenderne havde vi 

ingen træning men sommetider kamp 
om søndagen.  

Det bedste under opholdet på EVN 
var helt klart det sammenhold, jeg 
var med til at skabe på de 10 måne-
der. Vi var sammen 24 timer i døg-
net. Mine baskethøjdepunkter var der 
også masser af. Vi vandt blandt andet 
pokalturneringen samt  sølv i slutspil-
let samme sæson. Den største ople-
velse var dog uden tvivl, da vi kvali-
ficerede os til Efterskolernes VM. 
Det gjorde vi ved at slå et meget an-
erkendt gymnasium ved navn Falko-
nergården. Verdensmesterskaberne 
tilbage i 2015 blev afholdt i den syd-
lige del af Frankrig. Det var en ople-
velse, man kun får en gang i livet. Vi 
sluttede som nr. 8, hvilket var dårli-
gere, end hvad vi havde regnet med, 
da vi kvalificerede os. Vores 2 nøgle-
spillere blev skadet tidligt i tunerin-
gen.  

Efter efterskolen var jeg meget i 
tvivl, om, hvad mit næste skridt i 
livet skulle være. Mine første overve-
jelser faldt på at flytte til Århus og gå 
på gymnasiet derovre. Samtidig ville 
jeg så være tilknyttet et sportsakade-
mi, kaldet Elite Sports Akademi Aar-
hus og bedre kendt som ESAA. Dette 
blev dog ikke til noget, da jeg ikke 
fik en af de 4 pladser, der blev stillet 
til rådighed. Herefter snakkede jeg 
med min træner Craig. Han er fra 
Canada, og han spurgte mig, om et år 
på high school kunne være noget for 
mig. Med det samme vidste jeg, det 
var noget, jeg ville, og så blev det sat 

i værk.  

Midt August 2016, rejste jeg til vest-
kysten af Canada, til Vancouver Is-
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land, som ligger i British Columbia. 
Her skulle jeg bo hos en værtsfamilie, 
og jeg kunne vitterligt ikke have øn-
sket mig en bedre familie end den, 
jeg boede hos. De var en stor del af 
min fantastiske oplevelse. High 
schoolen, jeg gik på, hed Mark Isfeld. 
Starten var lidt svær, da det var en 
kæmpe omvæltning, og så startede 
basketsæsonen ikke før lidt inde i 
skoleåret. Da basketsæsonen så for 
alvor startede, var der ingen proble-
mer.  

Jeg havde individuel træning hver 
morgen før skole, i ca. 1 time, og om 
aftenen havde vi så holdtræning i 2 
timer. Basketballsystemet i Canada er 
meget anderledes end i Danmark. I 
Danmark er det meget klubbaseret, 
hvorimod man i Canada spiller for 
den skole, man går på. Derfor er der 
heller ikke rækker i Canada. Man 
spiller oftest turneringer over week-
enden (fredag, lørdag, søndag) og 
møder forskellige hold fra hele pro-
vinsen (British Columbia). Vi havde 
et fantastisk hold i det år, jeg var der. 
Vi gik faktisk ubesejret gennem den 
regulære sæson, hvilket betød, at vi 
vandt samtlige turneringer, vi var 
med til. Jeg og flere af mine hold-
kammerater kom som regel på turne-
ringshold, Player of the turnament, 
som det blev kaldt. Dette hold består 

af de 5 spillere, der spillede allerbedst 
igennem turneringen. I slutningen af 
sæsonen løb vi desværre ind i, at en 
af vores bærende spillere fik kyssesy-
ge. Det betød, at han ikke måtte spille 
slutspil sammen med os, og vi fik 
desværre ikke den afslutning på sæ-
sonen, vi havde ønsket efter et helt 
fejlfrit år.  

Efter jeg var hjemvendt fra Canada, 
startede jeg på handelsskolen i Næst-
ved, begyndte at spille basket i Næst-
ved og flyttede samtidig sammen 
med en kammerat. At bo i Næstved 
gjorde det hele lidt nemmere i forhold 
til transport osv. Det første år i Dan-
mark spillede jeg for Næstved Ba-
sketball, hvor vi som seniorhold spil-
lede i 3.div. Det var dejligt at være 
tilbage i vante omgivelser og spille 
med de ”gamle” drenge igen. Sæso-
nen gik forrygende, men vi kunne 
godt mærke, vi ikke havde spillet 
sammen i 2 år.  Det tog lidt tid at fin-
de hinanden på banen igen. Sæsonen 
endte med, at vi tabte finalen til et 
Falcon (Frederiksberg) hold, fyldt 
med tidligere ligaspillere, som både 
havde noget størrelse og mere erfa-
ring end os.  

Den følgende sæson blev jeg så 
spurgt, om jeg havde lyst til at spille 
med hos Team Fog. Den beslutning 
tog ikke mange sekunder at tage. De 
havde set mit spil i 3. division og var 
yderst imponerede. Jeg trænede og 
spillede nu både liga og 2. division. 

 Desværre var der ikke meget spille-
tid denne sæson på Team Fog- hol-
det. Det  havde jeg dog heller ikke 
regnet med, da det var mit første år, 
og jeg stadig kun var 19 år. Jeg ud-
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viklede mig dog vildt meget af at 
træne med spillere på et højere ni-
veau, end jeg var vant til. Og så hver 
eneste dag. Det følgende år var jeg 
igen en del af Team Fog-
mandskabet. Dette år blev det dog til 
meget mere spilletid både i kampene 
men også til træning. Jeg var med i 
10-mandsrotationen, hvilket betød, at 
når der blev spillet 5 mod 5 til træ-
ning, var jeg en del af det. Vi sluttede 
denne sæson af med at vinde bronze i 
en tæt kamp mod Randers Cimbria. 
Samme sæson spillede jeg også med 
på det andet hold, hvor jeg fik fuld 
spilletid. Der spillede vi så godt i 2. 
division, at vi fik lov til at rykke op i 
1. division, som er rækken lige under 
basketligaen.  

Den sæson, som lige har været, var 
min tredje med Team Fog, samtidig 
med at jeg spillede 1.division. Jeg har 
igennem 3 år trænet med både liga-
holdet og med divisionsholdet. Det er 
blevet til en del træning - fysik, tek-
nik og taktik; samtidig med at jeg har 
gået i skole. Jeg afsluttede skolen 
sidste sommer, og dette er mit første 
år, hvor jeg ikke har skole ved siden 
af. Nu arbejder jeg i stedet for. Mit 
arbejde kan jeg tilrettelægge sådan, at 
jeg har mulighed for at kunne deltage 
i en del af formiddagstræningen. For-
middagstræningen er som regel indi-
viduelt arbejde såsom skud, driblin-
ger osv. Senere på dagen har vi så 
vores holdtræning, hvor alle er til 
stede. Det har været en turbulent sæ-
son. Der har været en del udskiftnin-
ger i truppen, hvilket aldrig er fedt. 
Man danner hurtigt et tæt forhold til 
ens holdkammerater, når man ser 
dem hver dag. Jeg bor også i et hus 

sammen med flere af dem fra holdet. 
På grund af udskiftningerne har vi 
også svært ved at finde hinanden som 
hold. I slutningen af året valgte en af 
vores amerikanske spillere at tage 
hjem af flere årsager. Dette åbnede 
en kæmpe dør op for mig og min 
udvikling. Det resulterede nemlig i, at 
jeg kom med i startkæden, og sam-
men begyndte vi at finde formen. 
Men det blev der desværre sat en 
stopper for, Corona. Corona-
pandemien betød, at ligaen valgte at 
aflyse resten af sæsonen, og derfor 
kan jeg ikke andet end at se frem til 
næste sæson. Jeg føler mig sikker på, 
at vi nok skal bygge videre på den 
gode afslutning fra denne sæson, 
selvom der også kommer nye spillere 
til truppen.  

Jeg vil gerne slutte af med at takke 
min familie og nærmeste for at have 
støttet mig hele vejen igennem min 
basketrejse, som forhåbentligt kom-
mer til at fortsætte mange år endnu.  

Derudover vil jeg også gerne takke 
alle mine tidligere og nuværende 
trænere for at gøre mig til den basket-
ballspiller, jeg er blevet til i dag. Alle 
disse har ikke kun hjulpet til med at 
udvikle mig som basketballspiller, 

men også som 
person. og det 
er jeg af hele 
mit hjerte tak-
nemlig for. ♦ 

 

Billede fra min 

debut med Team 

Fog for et par år 

tilbage 
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Her i coronaens tid, har vi inviteret fire 
skribenter til at skrive et indlæg til bla-
det, om den alvorlige krise hele ver-
den befinder sig i. De fire skribenter 
er: Ninna Nygaard, historiefortæller, 
Bønsvig, George Blecher, forfatter, 
bosat i New York, men med feriehus i 
Roneklint Torben Møllenbach, sogne-
præst, Jungshoved-Allerslev. M.C. 
Hansen, sanger, musiker og sangskri-

ver, Stenstrup. 

 

Ninna Nygaard 

Ingen Varmisser i Swabadoo-

land 
Coronaheksen 

For snart fem år siden 
holdt vi en stor 100-
års fødselsdagsfest i 
Bønsvig, i Halmhu-
sets have. Der var 
masser af menne-
sker, musik, taler, 
sange, festligheder 
og kram. Jeg fortalte 

en historie om de kær-
lige små beboere i 

Swabadooland, ikke langt herfra, som altid 
giver hinanden Varmisser. De har hver en sæk 
med Varmisser som de har med overalt, og 
når de møder hinanden, giver de en Varmis. 
Det føles så godt at få en Varmis, at man bliver 

blød som smør, og ganske lykkelig indeni. 

I historien kommer der en heks med store gule 
fødder til Swabadooland. – Og det er her histo-
rien kommer til at ligne foråret 2020, hvor lyk-
ken blev forstyrret af en anden heks – Corona-

heksen! 

En heks der ganske uden fortilfælde sender 

næsten hele Danmark hjem. Og Mette, vores 
dygtige statsminister siger ”Nu skal vi være 
stærke og vise samfundssind, ved at holde 

afstand”. Punktum! 

 

Heksen flytter ind! 

De fleste af os fik et chok! – at hverdagen 
pludselig kan falde fra hinanden – at man ikke 
skal i skole, at arbejdet lukker ned, at man ikke 

længere kan invitere gæster! 

 - Og spørgsmålene er mange! Hvor længe 
skal vi blive hjemme? Hvem kan jeg se? Mit 
barnebarn? Min mor? Hvordan skal vi få pen-

ge? Osv. 

Det ligner lidt det der sker i Swabadooland. For 
her flytter heksen uset ind i udkanten af sko-
ven, et sted hvor ikke mange kommer – Indtil 
en dag hvor en lille Swabadoo får forvildet sig 
meget langt ud i skoven, og pludselig står 
foran heksens hus. Den lille Swabadoo, som 
er faret vild, tager imod heksens hjælp – hun 
vasker hans fødder, og giver ham varm grød. 
Og han tilbyder hende, på trods af hendes 
mistænkeligt store gule fødder, en Varmis! 
Men Heksen har set sig sur på de glade 
Swabbadooer, som går og giver Varmisser til 
Gud og hvermand!  Hun tager ikke imod varm-
issen, men advarer den lille Swabadoo, mens 

han sidder med fødderne i hendes fodbad.  

”Man skal ikke bare gå rundt og forære alle 
sine Varmisser bort – tænk hvis man løber tør! 
Tænk hvis man pludselig ikke har flere Varmis-

ser!” 

Den lille Swabadoo bliver bange – hvilken 
ulykke hvis man løb tør – Ingen Varmisser! 
Han holder godt fast i sækken med Varmisser, 
mens han går tilbage til de andre Swabbadoo-
er. Da han møder den første Swabadoo, lige 
ved hans hus, giver han ikke, som han plejer 
en Varmis, men skynder sig ind til sig selv og 
lukker døren. Igennem det lille runde vindue 

Ninna Nygaard 
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ser han sin nabo-Swabadoo stå måbende 
tilbage. Han åbner vinduet på klem og hvisker 
med nervøs stemme den foruroligende ny-
hed. ” – Vi er måske ved at løbe tør for Varm-

isser!!! ” 

Rygtet spredes i Swabadooland 

Rygtet spredes hurtigt i Swabadooland! Vi er 
måske ved at løbe tør for Varmisser! Og alle 
Swabbadooer begynder at tænke sig rigtigt 
godt om, før de giver en Varmis bort. Om 
aftenen sidder de i deres huse og tæller 
Varmisser – De opdager, at de ikke alle sam-
men har lige mange Varmisser – og de ,som 
har få, bliver nervøse. Og de, som har man-
ge, fortæller det ikke til nogen. Der bliver gra-
vet Varmisser ned i haverne. Der fyldes 
Varmisser i tomme krukker, og ikke en eneste 

Varmis foræres bort for ingenting! 

 

Vi bliver sure på dem , der hamstrer toiletpa-

pir, og tager børnene med i supermarkedet! 

På min skitse til denne lille fortælling, ligner de 
næsten 2 måneders hjemsending fra skole og 
arbejde, en stor tanke boble! Og det er vel 
også sådan det føles – som at være i en 

boble.  

Inde i boblen står der. Det fandt vi ud af – at vi 
er forskellige, unge/ gamle, raske/syge. At det 

gør ondt at være adskilte. At vi blev bange!  

Der er spørgsmål. - Hvad er det der sker, når 
der er krise? Vi bliver sure på hinanden, over 
at nogle hamstrer toiletpapir, at nogle tager 

børnene med i supermarkedet! osv.  

Der står også med fed understregning. Mig og 
min krop! Fordi jeg tænker, at vi alle har scan-
net os selv for Coronasymptomer, hals, lun-
ger, feber??? Er jeg stærk nok til at klare 

Coronaén?  

Og så har jeg tegnet et hjerte inde i tankebob-
len hvor der står: Samvær med de nærmeste, 

Gåture, tid til at tænke over hvad der har 

værdi - og hvad er et kram? 

 

Et liv uden Varmisser 

Tilbage i Swabadooland er tiderne skiftet, det 
ellers så åbne og glade Swabadoo samfund, 
er nu underligt angstfuldt og fjernt. Folk holder 
afstand, for går man for tæt, kan det jo være, 
at nogle beder om en Varmis. Der bliver ikke 
holdt fester, for hvad er en fest uden Varmis-
ser? De fleste bliver derhjemme. Det er svæ-
re tider, og hvad skal der blive af de små 

Swabbadooer? 

I Bønsvig får Sara lyst til at bage kanelsnegle 
til hele byen – hun og Lone går rundt og deler 
ud. Vi spiser de varme kanelsnegle i solen. 
Sikke en dejlig overraskelse! Jette Maj og 
Lone får en ide! Hvad med at vi alle sammen 
går en tur igennem byen – sådan på samme 

tid – Så kan vi hilse på hinanden! 

Det er påske, og hele Bønsvig går tur! Vi 
stopper alle sammen på den tomme matrikel 
midt i byen. Der er forårsgrønt græs, mælke-
bøtter og tusindfryd. Og her er næsten hele 
Bønsvig samlet. Vi er langt over ti mennesker! 
Men vi står (med afstand) og giver hinanden 
smil og hilsner – Ja jeg er lige ved at sige – Vi 
giver hinanden Varmisser. Jette Maj skriver 
efterfølgende på vores Bønsvig Facebook 

gruppe: 

 

Tak for hyggeligt Påske møde/

sammenkomst       (på be-

hørig Corona afstand) Hvor var det dejligt at 

se, så mange i det smukke   vejr. 
Måske en ny Bønsvig tradition. Og næste år, 

hvis vi har lyst og tid  forhåbentlig uden 

Corona og to meter mellem hinanden. 

God påske     
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Stjerner vi ikke havde set før 

Måske var det solen, som skinnede så gav-
mildt igennem hele krisen, måske den klare 
himmel – nu hvor smoggen har lagt sig – som 
viste os stjerner vi ikke havde set før. Måske 
var det tanken om, at vi er blandt de heldigste i 
verden – os her i Bønsvig. I verdens dejligste 
landsby. Der fik os til at føle, at det hele var ok 

den dag. 

 

Den store forårsæggekage  

i Swabadooland havde heksen med de store 
gule fødder næsten taget alt glæden fra de 
små Swabadooer. Indtil den store forårsægge-
kage skulle bages, og de alle var nødt til at 
mødes. De nærmede sig hinanden med forsig-
tighed. Alle havde efterladt deres Varmisser 
derhjemme, så de ikke ved et uheld kom til at 
dele ud. Alle undtagen en lille Swabadoo, med 
store blå øjne og runde kinder. Hun havde talt 
sine Varmisser og var kommet til den konklusi-
on, at hvis hendes Varmisser ikke blev brugt, 
så havde de ingen værdi. Og derfor begyndte 
hun bare at dele varmisser ud! Hun delte alle 
sine Varmisser ud, indtil hendes sæk var helt 

tom! 

De Swabbadooer der modtog en Varmis, blev 
først meget rørte. – Hvor havde de savnet en 
ordentlig Varmis! Så blev de flove over, at de 
havde gemt deres egne Varmisser væk. De 
hentede deres gemte Varmisser frem og delte 
dem med hinanden. Og den lille Swabadoo 
med store blå øjne og runde kinder, fik så 
mange Varmisser tilbage, at de slet ikke kunne 

være i hendes sæk! 

Heksen med de store gule fødder sad i udkan-
ten af skoven og græd af raseri! Hun ville jo 
splitte Swabadooland ad! Men nu stod de bare 

der og delte Varmisser, som om intet var sket! 

 

Vi behøver ikke tælle vores Varmisser 

I skrivende stund spekulerer jeg stadig på, 
hvilke Varmisser vi nu kan dele. I Bønsvig blev 
det til kanelsnegle, smil, fodhilsner, cykellap-
ninger, nabohjælp, og en meget tryg følelse af 
sammenhold. Jeg håber at verden flyder over 
med nye former for Varmisser, og at de fine 
unge Swabbadooer stadig føler sig varme. At 
de snart må feste igen – og dele Varmisser 

med hinanden, ganske som de gjorde før. 

I tanke boblen står der til sidst – VI ER HELT 
VILDT RIGE! Vi behøver ikke tælle vores 
Varmisser – Vi kan dele med hinanden – pas-
se på hinanden og føle os forbundne. Corona-
heksen, og hende med de store gule fødder 
vinder ikke! De er simpelthen ikke nær så 
stærke som kraften bag en Varmis – for det er 
samme kraft, som løber gennem foråret - 

lysets og kærlighedens kraft.♦ 

 

 

George Blecher 

 
Der, hvor jeg ikke kan være 
Foråret har ladet vente på sig i år her i New 

York, hvor jeg bor 
det meste af året. 
Vinteren har ikke 
villet give slip, og lige 
som man tror, at nu 
er den forbi, så daler 
temperaturen igen, 
og det sner Palme-

søndag. 

Uanset om vejret er 
til forår eller ej, så er det på denne tid, jeg hvert 
år begynder at savne Roneklint. Min krop er 
indstillet på, at det er der, jeg skal hen i maj. 
Noget af det første jeg som regel tænker på, er 
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alt det, jeg ikke vil lave i haven i år – jeg vil 
f.eks. ikke dyrke grøntsager, selvom jeg har 
meget lyst til det, og i år vil jeg komme for sent 
til at kunne nyde de store røde tulipaner fra 
Tivoli, som min niece har plantet i græsset; jeg 
vil også komme for sent til at nyde anemoner-
ne i skoven. Men mon jeg kommer tidsnok til 
Roneklint, så Anders Madsen kan tage mig 
med ud at fiske efter hornfisk? Jeg tror det 

ikke. 

Men her er noget af det, jeg vil komme til at se 
og opleve: Hestekastanjens mange lys af 
cremefarvede blomster; hængepilens grønne 
slør, de store blomster på træpæonen, som i 
mange år var så skabet og udpint; og mudde-
ret, det sene forårsmudder som jeg vader 
rundt i lykkelig som en so, det mudder som 
L.A. Ring var så god til at male, at man tydeligt 
kan aflæse årstiderne i hans landskabsbille-
der. Og luftens kølighed, som henimod juni 
bliver blødere og blidere, indtil dagene synes 
at strække sig ud over horisonten - og natten 

blot er en eftertanke. 

For ikke at tale om naboerne, som har holdt 
øje med stedet, og som på Facebook pirrer 
min nysgerrighed med beretninger om genop-
bygning af fyret og om den nye økologiske 
gårdbutik i Stavreby – alle de små forandrin-
ger i lokalsamfundet, som synes vigtige, når 

man bor på landet.   

I år vil jeg ikke kunne savne Roneklint. Ikke 
som jeg plejer i vished om at jeg snart kom-
mer tilbage. I år kommer jeg nok slet ikke til 

Roneklint. 

Jeg er ikke bekymret for bondehuset. Min 
niece og hendes veninde vil bo der, indtil faren 
er drevet over, og de vil passe godt på stedet. 
Jeg er heller ikke bekymret for haven: planter-
ne kan passe på sig selv. Jeg er derimod 
bekymret for mig. Min krop er vant til huset og 
haven, som jeg smyger om mig som min 

yndlings fløjlsjakke. Min krop er vant til den 
tryghed, der ligger i at vide, at bindingsværk-
bondehuset og haven ganske enkelt er der, – 
om ikke for bestandigt – bare så det må vare 

længe, inden stedet går til og forgår. 

Det er anderledes i år. Jeg kan ikke være der, 
hvor jeg gerne vil være. Huset og haven er 
der, Roneklint er der, men som resten af ver-

den kan de ikke gøre andet end at vente.♦ 

 

 

 

Torben Møllenbach 
 

Midt i en Corona-tid 

Det har været en mærkelig tid, siden statsmi-
nisteren lukkede 
landet ned 13. marts. 
Det har vi ikke prøvet 
før. Nogle har mær-
ket det på den hårde 
måde med sygdom 
og død, for andre har 
det været virksomhe-
denslukning eller 

truende konkurs. 

På mit kontor 

Herfra har arbejdsopgaverne ikke været så 
meget færre, men det er blevet på en anden 
måde. Der er stadig kirkebogen, der skal 
føres, fødsler skal registreres, attester skal 
udskrives, anmodninger om begravelser be-

svares osv. 

Man sender stadig mails, kollegas ferie/fridage 
skal passes, og i begyndelsen af denne ned-
lukning havde vi travlt med at aflyse de plan-
lagte arrangementer, give besked om aflyste 
gudstjenester, og særligt hektisk blev det i 
dagene, hvor familierne skulle have en ny 
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dato for konfirmationerne. Datoerne er nu 
blevet sat til efter sommerferien. Til stor ærg-
relse for konfirmander og familier, der måtte i 
gang med pludseligt at planlægge ny fest, 
finde lokaler og få orienteret gæsterne. Det 
gav travlhed, for vi måtte afvente besked fra 

provsten og vores provst igen fra biskopperne.  

Forårets dåb og vielser er også blevet aflyst, 
for hvad er der ved en familiefest, når man 

kun må forsamles 10 personer?  

Gudstjenesterne? 

Gudstjenesterne er der som bekendt også 
lukket for. Særligt i påskedagene ærgrede det 
mange og også mig, og i skrivende stund 
afventer vi alle besked fra regeringen og bi-
skopperne om, hvornår vi kan åbne for menig-
hedens kirkegang. Hvis man kan være fx 20 i 
den lokale kirke ved en begravelse, så må 
man også kunne det lige så ansvars- og hen-

synsfuldt ved en almindelige gudstjeneste.  

Jeg tror, alle venter sig meget af et evt. pres-
semøde omkring 10. maj, som regeringen har 
sat som en foreløbig tidsfrist for restriktioner-
ne. Vi glæder os alle til normale tilstande igen, 

men de er indtil videre sat til ubestemt tid.  

Hvad vil det nye ’normale’ blive? 

For hvordan bliver vores omgang med hinan-
den, hvor meget eller lidt må vi røre ved hin-
anden, bliver kram noget man ser tilbage på, 
som noget man gjorde i ’gamle dage’. Bliver vi 
advaret imod at give hånd på grund af smitte-

faren? 

Jeg tror, at de fleste af os har det med at give 
hånd som noget så indgroet og naturligt og en 
fint fungerende social gestus, der signalerer 
venlighed og imødekommenhed og en grad af 
lighed mellem folk. Skal vi til at give hinanden 
albuen i stedet for en high-five. Bliver møder-
ne fremover på arbejdspladsen skype-møder 

eller på kontoret? 

Næstekærlighed? 

I kirken taler vi om næstekærlighed, men skal 
vi nu til lige at tjekke næsten ud for antistoffer, 
eller ser vi på ham/hende som en mulig smit-

terisiko, vi helst undgår?  

Og Den barmhjertige Samaritaner: Hvad ville 
han have gjort, da han så manden ligge for-
slået i grøften? Havde han sagt til sig selv: 
’Åh, jeg skal lige sprittes af og have en maske 
på, sæt han hoster mig lige op i ansigtet’. Ville 
han tænke ved sig selv: ’Nej, det går ikke, jeg 
vil ikke risikere mit eget helbred’. Og så var 
han gået forbi ligesom præsten og levitten. Og 
med den bedste samvittighed. Han skulle ikke 

hjem og smitte familien. 

Kommer vi således til at se medmennesket 
som en mulig smittebærer i stedet for et med-

menneske, vor næste.  

Bliver vi – præsten og graveren - bedt om at 
se folk an, når de kommer til gudstjeneste, og 
tjekker vi, at de spritter sig ordentlige af, holder 
vi fremover altergang med to meters mellem-
rum, og får vi brødet af præsten med en lang 
tang, lidt lige som journalisterne holder mikro-

fonen på en lang stang? 

Krisen giver os anledning til mange spørgs-
mål, men måske også til en masse spørgs-
målstegn, vi begynder at sætte ved det vi 
gjorde før 13. marts 2020. Den dato glemmes 

ikke lige sådan.  

Bliver der ændret på det, vi følte naturligt og 
selvfølgeligt som vores forbrug, vores adfærd. 
Rundt omkring i verden oplever man jo nu 
betydelig renere luft i de store byer end for to 

måneder siden.  

Et nyt fællesskab? 

Og fællesskabet: Er fællessangen et udtryk for 
det fællesskab, som vi ikke vidste, vi savnede. 
At vi har noget til fælles. At det ikke er nok 

med vores eget livsprojekt. 

Det er en mærkelig tid, javist, men måske 
kommer der noget godt ud af det på trods af 
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alt det, vi nu går igennem. Lad os håbe det.  

Alle ønskes de bedste forårs- og sommerhils-

ner,♦ 

Torben Møllenbach 

 

 

 

 

 

MC Hansen 

Lykken er  

M.C. Hansen/M.C. Hansen 2020 

 

Lykken er en gulerod 

kærlighedens vovemod 

bedre tiders overflod 

af barnelatters genklang 

Lykken bor i venners lag. 

Den var forbi forleden dag 

”Skål for Fanden” var der én der sagde 

og flasken gik på omgang 

  

 

 

 

 

 

Lykken sang et gammelt kvad 

lykken ka’ det udenad 

lykken er at være glad 

for sine tomme lommer 

lykken er at være klar, 

den dag man står med røven bar 

Lykken gi’r og lykken ta’r 

ta’ den som den kommer 

  

Lykken er en marguerit, 

en fugleklat, en molevit 

Lykkeridder ordet er dit, 

brug det mens du har det 

lykken er en forårsdag, 

det første kys, tak skal du ha’ 

lykken er at holde af 

kæmp for det, bevar det 

  

Lykken er at lytte til 

sin ungdoms ekko om du vil 

men hvis du sætter den på spil 

er lykken ubarmhjertig 

Lykken kan jo gå på hæld 

behold den ikke for dig selv 

(for) uden nogen at dele med 

er lykken uretfærdig 

ja uden nogen at dele med 

er lykken uretfærdig 
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Smeden havde en helt central rolle i 
den gamle landsby, hvor hverken 
landbrug eller fiskeri kunne drives 
uden manden, der kunne sko en hest 
og smede et ålejern. Som et minde fra 
den tid har jeg selv et ålejern fra Stav-
reby Smedje hængende på værksteds-
porten. Men smedens arbejde blev 
også et spejl af tidens tekniske udvik-
ling og overgangen fra håndværk til 
industri, der gik hurtigere og hurtige-
re. Så hurtigt at bare tre generationer 
af den Larsen’ske smedefamilie gen-
nem 100 år bevægede sig fra sort 
smedning af simple håndredskaber 
over konstruktion af selvopfundne 

tørvegravningsmaskiner til nye tiders 
industrielle fremstilling af specialpro-
dukter.  

Men hvad er det nu for nye gnister, 
der fyger i den gamle smedje? Det 
har bladets udsendte været forbi og 
kikket nærmere på. 

Med Martin Skarnager er traditionen 
for godt håndværk nemlig rykket ind i 
smedjen igen. På sin vis har Martin 
bevæget sig den modsatte vej af de 
gamle smede: Fra et specialistjob ved 
den højteknologiske produktion af 
superbilen Zenvo i Præstø til mere 
håndværkspræget restaurering af 

NYE GNISTER I STAVREBYS GAMLE SMEDJE 

1936-38 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. 

Den gamle smedje i Stavreby har altid været hjemsted for aktive folk med hæn-
derne skruet godt på. Og mange lokale interesser ud over lige at svinge hamme-
ren. Det kunne man læse om i Per Thorkildsens grundige og spændende artikler 
om smedefamilien Larsen, der findes i bladets numre 4/2018 og 1/2019. 
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klassiske biler. Hvordan gik det nu 
til? 

 Det med biler fik Martin nærmest 
ind med modermælken, for forældre 
og bedsteforældre drev Ørslev Turist-
fart, og her brugte den lille Martin 
mange eftermiddage i værkstedet på 
at se til, senere også på at hjælpe til 
og gå i gang med egne bilprojekter. 
Så da skolegangen var afsluttet, lå det 
lige for at gå i lære som karrosseri-
smed hos Ford i Næstved. Det blev 
til tre et halvt gode lærlingeår efter 
den gamle lærlingeordning med god 
tid til at lære håndværket og den nød-
vendige praktiske værkstedsdisciplin. 
Med svendebrevet på plads skulle 
værnepligten lige aftjenes i Nordjyl-
land, før Martin blev hentet til Ford i 
Haslev og skulle stå for pladeværk-

stedet hos Vagn og konen, der tog sig 
venligt af den unge svend de næste 
fire år. 

Efter tip fra en gammel kollega blev 
Martin så hentet til Solbakkens Auto 
i Store Heddinge, et lille blandet 
værksted hvor karrosserismeden fik 
udvidet sin horisont med plade- og 
mekanisk arbejde på biler af alle 
mærker og aldre de næste 5 år. Og 
biler var der også i fritiden, der blandt 
andet gik med at køre Drag Racing 
(hvem er hurtigst på 400 meter) med 
drengene i ombyggede standardbiler. 

I denne racerverden fik Troels fra 
Zenvo øje på det unge talent, og det 
endte med at Martin tog springet fra 
gamle rustne hverdagsbiler i Store 
Heddinge til supersportsvognsfirmaet 
i Præstø. Her var han med til at ud-
vikle avancerede løsninger som kulfi-
berkomponenter fra prototype til fær-
dig konstruktion. Og fik på den måde 
en finger med i alle de Zenvo’er, der 
trak entusiaster til fra hele verden. 
Tilsyneladende et stort spring, men 
der var alligevel en rød tråd af re-
spekt for det ordentlige håndværk 
gennem alle årene.  

Race og hestekræfter kan åbenbart 
også føre til andet godt i livet, for til 
Jungshoved Traktortræk traf Martin 
sin Tina, der var veninde til en kolle-
gas kæreste. Tina boede godt nok i 
København, men hun var vokset op i 
Mern og Viemose og drømte om at 
vende tilbage til sin barndomsegn. 
Tilfældigvis havde hun et godt øje til 
den gamle smedje i Stavreby, og 
hvad kunne vel passe bedre sammen 
end en smed og en smedje?  

En forsikringsskade under kyndig  

behandling 
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Så alt gik op i en højere enhed, da det 
unge par i 2012 rykkede ind i smede-
familien Larsens gamle ejendom, der 
stod solidt og ret uspoleret tilbage 
efter de tre smedegenerationer. Mon 
ikke det har glædet den sidste smed 
Larsen? I hvert fald efterlod han ved 
sin død nogle år senere nogle af sine 
møbler fra smedjen til den unge fami-
lie.  

Lige fra dag 1 i huset blev de venligt, 
men bestemt trukket ind i Stavrebys 
traditionsrige fællesskab, for de over-
tog nøglen på en af byens myldrende 
loppemarkedsdage. Mange i byen 
glædede sig over at se det unge par 
rykke ind, og glæden blev kun større, 
efterhånden som de fik tre dejlige 
piger, der nu gerne omtales som Stav-
rebys Fremtid.  

De tre piger har også en vigtig rolle i 
historien om den nye Stavreby Smed-
je, for det var egentlig for deres skyld,  
Martin i 2019 besluttede at tage et 

halvt års orlov, være sammen med 
familien og tænke lidt over sin frem-
tid. Inspireret blandt andet af pibema-
geren Lasse (se ”Fra Ambæk Mark til 
Kina” i bladets nr. 4/2018) voksede 
ideen frem om at arbejde hjemmefra, 
og udnytte den frihed, det gav i for-
hold til familien. Blandt meget andet 
muligheden for hjemmepasning og 
hjemmeskoling til pigerne. 

Det gamle smedeværksted var jo be-
talt, så det krævede egentlig kun en 
grundig oprydning, modet til at give 
slip på den faste månedsløn og et nyt 
visitkort, så var den nye Stavreby 
Smedje en realitet. Ideen er at opbyg-
ge en enmandsvirksomhed, der kunne 
lidt af hvert baseret på Martins brede 
erfaring. Kernen må gerne være re-
staurering af klassiske biler, der fortje-
ner en kærlig hånd og et nyt liv. Men 
ligesom i den gamle smedje er ingen 
opgave for lille, så nu er der igen et 
sted hvor man bæredygtigt, kan få 

Klippet, valset og bukket på 60 sekunder 
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svejset et knækket redskab eller rettet 
en bule ud i stedet for at købe nyt og 
smide væk.  

Værktøjet kommer til, efterhånden 
som der bliver brug for det, og her 
har Martin også sans for det bæredyg-
tige, for gode solide danske værktøjer 
bliver til overs rundt omkring hos 
smede og blikkenslagere. Mens vi 
taler klipper Martin hurtigt et stykke 
karrosseriplade, valser det og bukker 
en kant – og vupti står han med et 
stykke panel, der f.eks. kunne hjælpe 
en ældre bil gennem et syn. Hurtigere 
og billigere end at bestille en ny re-
servedel. 

 

Mindre forsikringsskader er hurtigt 
blevet en populær lokal service med 
kundevenlige leveringstider.  
”I aften når børnene er puttet, laver 
jeg bulen her færdig, så den er klar til 
ejeren i morgen, og alle er glade”, 
forklarer Martin med et smil, mens en 
af pigerne kommer ud i værkstedet 
med nybagt kage til os. 

”Det er meget tilfredsstillende at lave 
godt håndværk”, fortæller han videre, 
”og godt håndværk er for mig ikke 
bare at lave det efter alle kunstens 
regler, det er også at finde den rigtige 
løsning til kundens behov. Den beda-
gede Peugeot, der bare skal levetids-
forlænges nogle år, skal måske have 
en anden behandling end samlerob-
jektet derude – ikke mindre korrekt 
og omhyggelig, men måske ikke lige 
så langsigtet”.  

Det er nok ikke så fjernt fra tankegan-
gen hos den gamle smed.  Så mon 
ikke Stavreby Smedje lever videre på 

kvalitetstanken fra det gode gamle 
lokale smedeværksted, der også dæk-
ker et stort behov i det moderne over-
industrialiserede samfund? 

Sidst jeg var forbi kom den yngste 
Sonja i hvert fald med en stor ham-
mer, som far godt kunne bruge, så 
måske kan vi glæde os til en ny sme-
defamilie i flere generationer – og 
Stavrebys første kvindelige smed? 

 

Jørgen Svendsen, cykelreporter 

“Fra Vigga i Stavreby har vi fået denne 

fine tegning af familiens bil. Tak Vigga”  
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KIRKE OG MENIGHEDSRÅD 

Søndagens gudstjenester, dåb 

og nadver – trænger de til en 

opdatering? 
 

Er gudstjenesterne for gammeldags, 
skal der være mere variation, mere 
spontanitet fra søndag til søndag? 
Eller man kunne jo veksle mellem 
Bibeltekster, moderne digte, sang og 
musik, en prædiken og helst lidt kort, 
og masser af moderne hverdags-
sprog? Eller er gudstjenesterne helt, 
som de skal være? 

Spørgsmålene er mangfoldige, og de 
har været diskuteret igennem flere år i 
menighederne rundt omkring og i 
pressen.  

På den baggrund har de danske bi-
skopper udsendt to rapporter om litur-
gien i Folkekirken: ’Gudstjeneste – 

Om gudstjenestelivet i Den danske 
Folkekirke’ og ’Dåb og Nadver – Om 
sakramenterne i Den danske Folke-
kirke’. Rapporterne blev udgivet sidst 
i 2019 og er nu sendt til høring i det 
meste af 2020, for sidst på året at en-
de med en anbefaling til, hvordan 
man fremover bør holde gudstjene-
ster.  

På et fællesmøde mellem Allerslev 
og Jungshoved to menighedsråd tirs-
dag 21. januar i præstegården i Al-
lerslev diskuterede vi de to rapporter. 

Vi gennemgik den nuværende ritual-
bog fra 1992, hvor gudstjenesterne og 
ritualerne er forordnet, og så på, hvad 
rapporterne foreslår af ændringer, og 
fandt frem til, hvad vi selv syntes. 

Hvad blev vi enige om? 

Overordnet så vi ingen grund til de 
store ændringer af gudstjenesten. 
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KIRKE OG MENIGHEDSRÅD 

Det var vigtigt, at der var en ramme 
omkring gudstjenesten, der var gen-
kendelig for menighederne fra by til 
by og fra landsdel til landsdel. Sønda-
gens gudstjeneste egner sig således 
ikke til frie improvisationer fra gang 
til gang. 

Ang. bønner under gudstjenesten, 
som der er mange af: Her mener vi, at 
der med jævne mellemrum bør æn-
dres i ordlyden. 

Stilhed: En stor glæde ved gudstjene-
sten er den stilhed, man her finder. 
Denne stilhed kunne man med fordel 
understrege ved at gøre plads til 
egentlig stilhed, fx i forbindelse med 
kirkebønnen efter prædikenen. Dvs. 
hvor der et kort øjeblik ingenting si-
ges, og intet spilles. Det oplever flere, 
at gudstjenesten egner sig rigtigt godt 
til, og at stilheden lige her ikke føles 
’pinlig’.   

Om de bibelske læsninger: Her tæn-
ker vi på, at man godt kunne udskifte 
nogle af de mange tekster i den nuvæ-
rende Alterbog, som især er hentet fra 
Salmernes Bog i Det gamle Testa-
mente. Ofte virker de uforståelige og 
fremmede for resten af læsningerne i 
gudstjenesten. Vi synes, at man med 
fordel kunne læse flere 
’Bibelshistorier’ om Abraham, Sam-
son, Jakob og Rakel, Moses, for nu at 
nævne nogle, – alle de historier, som 
man for nogle generationer siden net-
op kaldte ’Bibelshistorier’. De er let-
tere at forstå, fordi de fortæller om 
almenmenneskelige forhold. 

Om salmerne: Vi er glade for, at der 

med jævne mellemrum kommer nye 
salmer til, og vi ser det gerne fortsæt-
te. Dog mener vi, at koralbogen gene-
relt bør sætte melodierne en tone ned. 
Det mener vi vil være lettere at synge 
for menigheden.  

  

Hvad fandt vi frem til mht. dåb og 
nadver? 

 

Om nadveren 
Vi bibeholder opbygningen af det 
gældende ritual, hvor der er tre valg-
muligheder. Det synes vi, er godt. 

Vi synes, at det er vigtigt at fastholde, 
at nadveren er et ’rituelt måltid’, der 
ikke skal forveksles med et alminde-
ligt måltid. 

Det er en bærende tanke, at nadveren 
handler om Jesu tilgivelse og forso-
ning. Nadveren er ingen hyggekom-
sammen.   

At nadveren er et ’mindemåltid’, og 
at det er Jesus, der husker os, ikke 
omvendt, og at vi fejrer hans nærvær. 

Ang. bønnerne: Vi kunne godt ønske 
os et alternativ til de eksisterende 
bønner, der læses inden selve målti-
det. Fx som man i en af de i rapporten 
nævnte bønner bla. har formuleret sig 
med følgende ordlyd: ‘… Tilgiv os, 
hvad vi har gjort af ondt i tanke, ord 
og gerning. Hjælp os i al vor util-
strækkelighed...’ (fra Himmerlev Kir-
ke). 
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KIRKE OG MENIGHEDSRÅD 

Om dåben 
Dåben: Her synes vi nok, at der er 
mindst grund til at ændre noget.  

Ordlyden og de mange Jesus-citater 
er helt centrale og bør bibeholdes. 
Således naturligvis ’missions-
befalingen’, dvs. Jesu ord om at gøre 
alle folk til ’hans disciple ved at døbe 
dem i Faderens og Sønnens og Hel-
ligåndens navn…’, og så historien om 
Jesu velsignelse af de små børn. 

I dåbsritualet bør der være en balance 
mellem at forstå dåbsbarnet som alle-
rede et Gudsbarn og samtidig fasthol-
de, at der sker noget nyt i dåben, som 
har med frelsen at gøre. 

Forstået på samme måde som i for-
bindelse med vielsen: ’Per’ og 
’Hanne’ er ikke ’gift’, før de har sagt 
’ja’ til hinanden foran alteret i kirken, 
underordnet hvor mange år de har 
levet sammen, og om de har et eller 
flere børn. Først deres ’ja’ gør dem til 
’mand og kone’. 

 

Invitation til menighedsmøde 

Som man kan se, så er spørgsmålene 
mange, og det er en moderne tid, men  
også en teologi med historiske rødder, 
der skal tages hensyn til.  

Resten af året vil man kunne følge 
diskussionerne om, hvor grænsen 
mellem fornyelse og tradition og teo-
logi skal gå.  

Menighedsrådene fra Allerslev og 
Jungshoved sogne vil derfor invitere 
til en aften, hvor alle interesserede er 
velkomne til at komme med deres 

bud på en stillingtagen til, hvorledes 
gudstjenesterne skal forløbe.  

Senere på året vil menighedsrådene 
invitere til en debataften. Mere om 
det senere. 

På menighedsrådenes vegne sogne-
præst Torben Møllenbach 

 

Gudstjenester 

Planen for sommerens gudstjenester 
er under forudsætning af, at der bliver 
givet grønt lys for disse.  
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Aflysninger omkring Jungshoved Kirke 2020 

Sankthansaften i Jungshoved Kirke og bål bag slotsbanken  Aflyst 

Sommerudflugt Fra Jungshoved Kirkehavn til Nyord Aflyst 

De bedste sommerhilsner Jungshoved Menighedsråd 

 

Vedrørende sogneudflugt 26. september 2020 
Det har ikke undgået nogens opmærksomhed, at coronakrisen har ændret på 
mange ting her i landet.  

Allerslev Menighedsråd skal efter planen stå for årets sogneudflugt. Vi er i 
den situation, at vi ikke kan planlægge noget som helst før efter 10. maj, hvor 
der måske lukkes op for nogle ting. Og det er efter bladets deadline. 

Hvis du kunne være interesseret i at komme med på sogneudflugt til Sønder-
jylland - måske Haderslev Domkirke og Dybbøl Mølle - så følg med på 
https://www.allerslevkirke.dk/, også gældende for Jungshoved Kirke. Vi læg-
ger besked ind, så snart som muligt efter 10. maj. 

På turudvalgets vegne, 

Ninna Pindstrup, Allerslev Menighedsråd 

I 2020 skal der være menighedsråds-
valg, hvor der skal vælges menig-
hedsråd i alle landets sogne for en 
periode på 4 år.  

 

Kom til offentligt orienteringsmøde 
den 9. juni og hør nærmere om, hvad 
menighedsrådet laver i præcis dit 
sogn, hvilke aktiviteter de arrangerer 
og hvordan du kan stille op til menig-
hedsrådsvalget. 

 

På mødet vil dit lokale menighedsråd 
fortælle om, hvad de har lavet i det 
forløbne år og fortælle, hvilke planer 
der er er for det kommende arbejde. 
De vil også fortælle om valget, om 
hvor mange kandidater, der skal væl-
ges til menighedsrådet, om tid, sted 
og regler for den kommende valgfor-
samling, som er et møde, hvor det 
nye  menighedsråd skal vælges. 

Mødes afholdes ved  

Jungshoved Kirke 9. juni kl. 19.00 

https://www.allerslevkirke.dk/
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Fødsel: Jordemoderen sender automa-
tisk besked om en fødsel til sognepræ-
sten i det sogn, hvor man bor. Sogne-
præsten registrerer fødslen, og moderen 
får besked i sin e-boks. Er moderen gift, 
registreres manden samtidig som fade-
ren. 

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 stats-
forvaltningen. 

Dåb: Et barn skal have et navn senest 
seks måneder efter fødslen enten ved 
dåb i kirken eller ved navngivning. Øn-
sker 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 fad-
dere ud over evt. forældrene. Forældre-
ne må gerne være skrevet op som fad-
dere.  

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 nærme-
ste sognepræst eller kordegnekontor, 
uanset hvor man er døbt. 

Vielse: Aftales med sognepræsten. In-
den vielsen skal man via borger.dk udfyl-
de en ægteskabserklæring. Kommunen 
udfylder herefter en prøvelsesattest, 
som sendes til den pågældende sogne-
præst. 

Dødsfald: Besked om dødsfald retter 
man til sognepræsten oftest via en be-
demand. Bisættelse og begravelse afta-
ler man med præsten. Desuden er der 
mulighed 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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Mens dette nummer af Jungshoved bladet bliver skrevet og udgivet, er der end-
nu ikke klarhed over, hvad der bliver åbnet og tilladt i vores samfund. Heller 
ikke angående kirken og sommerens gudstjenester. Vi ved således ikke, om vi 
må holde gudstjenester og heller ikke i hvilket omfang og på hvilke vilkår. 
Listen over gudstjenester er derfor under forudsætning af, at vi får lov til at 
holde gudstjenester. 

Vi håber, at vi får lov med de restriktioner og med opfyldelsen af de sundheds-
forskrifter, der gælder. Vi vil sørge for, at der på hjemmesiden og med mine 
nyhedsbreve vil blive foretaget de nødvendige opdateringer. 

Mange hilsener til alle og med håbet om, at vi snart kan ses igen i kirken, ved 
møder og arrangementer, og at vi kan ’være sammen’ – uden at skulle holde 
afstand. 

God sommer. 

Torben Møllenbach, Sognepræst 

ARRANGEMENTER OG GUDSTJENESTER 

Arrangementer og  

gudstjenester  
I skrivende stund – først i maj, så ved 
vi endnu ikke, hvor meget der bliver 
åbnet for kirkens aktiviteter, og derfor 
heller ikke, hvad vi får lov til at fore-
tage os.  

Hvad vi nu her omkring 1. maj er stil-
let i udsigt, er en ’forsigtig åbning’ af 
kirkerne til bøn og meditation for den 
enkelte, men om det bliver til mere, 
ved vi ikke i øjeblikket. 

Med hensyn til vores arrangementer 
venter vi med at offentliggøre fore-
drag og koncerter, til vi ved noget 
mere. Men det bliver ikke i dette 
nummer.  

Når vi er klar med et program for fo-

redrag, koncerter, sangaftner mv., 
bliver det offentliggjort på hjemmesi-
den, og det næste nummer af Jungs-
hoved bladet, og så kan man også 
henvende sig til sognepræst Torben 
Møllenbach og bede om at komme på 
nyhedsbrev for Allerslev og Jungsho-
ved sogne, der udsendes løbende. 

Indtil de almindelige gudstjenester 
igen bliver afholdt, vil jeg fortsætte 
med at kommentere søndagens histo-
rie, dvs. den der ville blive prædiket 
over den kommende søndag.  

Får man ikke disse nyhedsbreve, sen-
der man en mail til sognepræsten.  

Torben Møllenbach Tlf: 55996017 

Mail: torm@km.dk 
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GUDSTJENESTER 

    Jungshoved Allerslev 

7. juni Trinitatis 14.30 Ingen 

14. 

juni 

1. s.efter trinita-

tis 

9.00 Ingen 

21. 

juni 

2. s. efter trinita-

tis 

Ingen 10.30 

28. 

juni 

3. s. efter trinita-

tis 

10.30 9.00 

5. juli 4. s. efter trinita-

tis 

Ingen 9.00 Jesper Bo 

Blomgren 

12. 

juli 

5. s. efter trinita-

tis 

10.30 Jesper Bo 

Blomgren 

Ingen 

19. 

juli 

6. s. efter trinita-

tis 

Ingen 9.00 Jesper Bo 

Blomgren 

26. 

juli 

7. s. efter trinita-

tis 

10.30 Ingen 

2. 

aug. 

8. s. efter trinita-

tis 

Ingen 14.30 Ugledige 

9. 

aug. 

9. s. efter trinita-

tis 

10.30 Ingen 

16. 

aug. 

10. s. efter trini-

tatis 

9.00 10.30 

23. 

aug. 

11. s. efter trini-

tatis 

10.30 Konfirmation Ingen 

30. 

aug. 

12. s. efter trini-

tatis 

Ingen Ingen 

6. 

sept. 

13. s. efter trini-

tatis 

Ingen 10.30 Høstguds-

tjeneste 

13. 

sept. 

14. s. efter trini-

tatis 

10.30 Høstgudstje-

neste 

Ingen 

20. 

sept. 

15. s. efter trini-

tatis 

Ingen 10.30 Konfirmati-

on 

Gudstjenester juni til september 2020 
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Jungshovedkalender 

Tors-

dag 

2. juli Postbåden Røret starter sejlads torsdage og 
søndage (se bladet side 51) 

Lør-
dag 

22. aug. Kl. 9.30. Travetur Jungshoved rundt, start 
Rejsestalden 

Søn-
dag 

23. aug. Kl. 10.30. Konfirmation 

Tors
dag 

27. aug. Kl. 15.00. Blomsternes halvø. Afslutning og 
præmieoverrækkelse. Skolen 

Ons-
dag 

9. sep. Kl. 11.00-23.00. Pensionistforeningens tur 
til Bakken 

Lør-
dag 

12. sep. Kl. 10.00-. Indvielse af byfornyelsesprojek-
tet i Jungshoved By 

Søn-
dag 

13. sep. Kl.11.00-17.00. Indvielse af byfornyelses-
projektet rundt om på halvøen 

Lør-
dag 

19.sep. Kl.10.00-12.00. Affaldsindsamling på Jungs-
hoved 

  

Der tages forbehold for evt. ændringer eller udsættelser. 
Hold i øvrigt øje med lokalrådets hjemmeside og mail, 
følg de sociale medier, og se opslag rundt omkring i op-
slagstavlerne.   


