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I dette nummer handler to af artiklerne om at vende tilbage. Mariane skriver: ”Efter at
have været væk fra min ”fødeø” Jungshoved i 44 år er jeg vendt tilbage i foråret 2020. Det
at vende tilbage hertil føles næsten som en drøm”. Artiklen om Bertel Thorvaldsen handler
om at vende tilbage til sit hjemland - efter at have tilbragt 40 år i Rom. Det var godt nok
ikke til hans hjemegn (Thorvaldsen er født i København), men fra 1838 til 1844 boede
Thorvaldsen ofte på Nysø. På et besøg i Jungshoved Kirke besluttede han at give kirken en
altertavle, da kirken ikke havde en sådan.

Byfornyelsen er, forhåbentlig, også med til at gøre egnen til et sted, der er værd at
vende tilbage til. Se omtalen på siderne 25 til 40.
Vi tager hul på en ny artikelserie, der handler om sommerhuse på Jungshoved, hvor
vi håber, at der er mange, der har lyst til at skrive om deres personlige oplevelser omkring deres sommerhus.
Fra 2021 sker der en ændring i udgivelsen af dette blad. Udgivelsesdagen bliver rykket til den 15. i stedet for den 1. i måneden. Bladet udkommer som hidtil i månederne
marts, juni, september og december.
Bagsidekalenderen er nok den mindste, der har været i bladets historie. Det skyldes
usikkerheden om størrelsen af forsamlinger, der jo løbende justeres i forhold til coronaens udvikling. Følg med på de sociale medier og på jungshoved.net m.m.
God læselyst fra redaktionen
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LØST OG FAST
tager i skole. Nogle cykler, nogle tager
bussen og andre bliver kørt i privatbil.
—•—

Måske er det en gammel nyhed, men da
den er ny for mig, så deler jeg den gerne.
Vordingborg Kommune har besluttet, at
alle borgere i kommunen nu må benytte
alle kommunens skolebusser- hvis der er
plads. Her fra mit vindue ser det ofte ud
til, at der er god plads i skolebussen, når
den kører forbi. Det er ikke, fordi der
mangler skolesøgende børn på Jungshoved. Sidste befolkningstal (2020) fortæller, at der bor 63 børn på Jungshoved i
alderen 0- 6 år og 91 børn og unge i alderen 7-16 år- så hver dag må der være
mindst 100 børn fra Jungshoved, som
4

Sommeren har været en travl tid for
vores lokale sanger og musiker, M C
Hansen, Stenstrup. Han har nærmest
dagligt været på jobs. Coronatiden har
ikke betydet færre engagementer, tvært
imod. Mads fortæller, at han har nydt
godt af en pulje, som kulturministeriet
har uddelt til musikoplevelser på plejehjem, skoler, campingpladser m.m. På
en del af turene har Mads benyttet den
mobile scene, som han sammen med
Præstøs aktive formand for handel og
erhverv, Rasmus Evind, har fået idéen til.
Idéen er blevet omsat til virkelighed af
arkitekt og scenograf, Kristian Knudsen,
Roneklint, som har ombygget en gammel
campingvogn til en pop-up scene. Nu
venter den på at finde et sted med husly

for vinteren. Mads vil blive glad for, hvis
nogle af bladets læsere kender et sted,
hvor den kan stå, til det igen bliver sommer. Ring til Mads på tlf. 27526967
—•—

Holger nu ikke betale. Han ville kun gå
med til 5 kr., og sådan blev det. Om det
var for alle stenene, meldte historien
ikke noget om. Holger kørte stenene
hjem til sin ejendom, og her er de fleste
stadig. En af dem er kommet på museum
på Egeskov automobilmuseum på Sydfyn, og en blev aldrig flyttet, men står på
Jungshovedvej ud for Marielundsvej.
Holgers nevø, Jan Frederiksen, har tilbudt, at Jungshoved By kan få den sten,
der en gang stod i Jungshoved ud for nr.
50. Mads Laursen fra Købmandsgården
har tilbudt en plads til stenen ved den
fine nye Byhave bag Købmandsgården.

Det er altid en fornøjelse at se, hvordan
Jungshoved de senere år har foldet sig
ud og levet op til sit slogan: BLOMSTERNES HALVØ. Fotoet er taget på Klindse
Hovedvej.
—•—
Nu afdøde Holger Andersen, Bønsvig, var
foruden at være en gudsbenådet fortæller også en stor samler. Da Jungshoved
Sogneråd for mange år siden besluttede
—•—
at udskifte sognets vejsten med vejskilte,
tilbød Holger at købe dem alle. Sognerå- Naturområdet, Sydgården, har haft rigdet satte prisen til 10 kr., men det ville
tigt mange besøgende denne sommer.
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Shelteren har været benyttet flittigt gennem hele sommeren, og mange glade
gæster har meldt tilbage, at det har været en stor oplevelse at ligge i shelteren
og omkring bålet og høre løvfrøerne
kvække, hestene vrinske og køerne brøle.
Knud Jacobsen
—•—
Jungshoved huser i forhold til størrelse
og befolkningstal et stort antal kunstnere
og kunsthåndværkere, hvoraf nogle nu
6

for andet år, i weekenden 10.-11. oktober, gik sammen om at invitere kunstinteresserede indenfor i ”maskinrummet”.
I år var der lavet store skilte med gruppens logo, som var sat ud for kunstnernes adresse, så det skulle være lidt nemmere at finde frem til dem. Der var da
også mange, der kom forbi og fik en snak
med de enkelte kunstnere. Åbne Atelierdøre finder sted igen til foråret – hvis
ellers coronasituationen ikke er forværret. Hold dig løbende orienteret om
kunstnerne på Facebook: Jungshoved
Kunstnere
Kisten Thomsen

Jungshoved Lokalråd

Affaldsindsamling 2020

mandag d.5.10, tak for hjælpen.
Vi sluttede indsamlingen med nybagte
pizzasnegle og øl/ vand i skolegarden.
Det var en hyggelig dag. Pa gensyn næste
ar.
Pva lokalrådet, Lise Jacobsen

Blomsternes halvø 2020:

Indsamlingen blev flyttet fra foraret til 3.
oktober pa grund af corona og forsamlingsforbud. Denne gang blev det en lørdag, en dag hvor flere har andre gøremal,
men alligevel var der fin opbakning.
Tak for hjælpen til 15 voksne og 1 barn,
der tog en tørn lørdag d.3.10 med at rydVinder af konkurrencen blev: Kirkens
de op langs vores veje.
rasteplads ved Lene Guhrskov og Svend
Der blev indsamlet 24,2 kg heraf 29 daLaursen, tillykke!
ser. Det var ca. 1/2 delen af tidligere ar.
Det kunne tyde pa, at folk er blevet bedre
til at tage sit affald med hjem, eller at
mange motionister har gjort det til en
vane at have en pose med og samle affald.

Tur- og naturudvalget:

Pa den arlige travetur Jungshoved rundt
var vi 57 friske vandrere. Vi havde rigtig
godt vejr og startede med morgenkaffe
og introduktion uden for Rejsestalden.
Derefter sendte vi vandrerne afsted i to
Vordingborg Kommune hentede affaldet omgange med god afstand. Ved de korte
Affaldet er tab fra trailere, emballage fra
mad, slik og drikkevarer, engangsklude,
cigaretpakninger og skod, et par mundbind og plastikposer/rester.
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Jungshoved Lokalråd
pausesteder gik første hold, nar det næste
kom.
Ved frokosten i det grønne ved Svend
Gønges hule var der god plads til alle og et
par fortællinger.
Ved Roneklint Strand var mange en tur i
vandet, inden turen gik videre til shelterpladsen pa Naturomrade Sydgarden med
kaffe og kage-pause, inden de sidste 7 km
tilbage til kirken blev klaret. Her ventede
mere kaffe/te og kage! Sa var der rettet
op pa de tabte kalorier. Det var en utrolig
hyggelig flok fra nær og fjern, der deltog. tur.
Tak til Frøen, der var servicebus. Pa genVi byder alle nytilflyttede velkommen pa
syn til næste ar.
halvøen, ogsa jer, der ikke kunne komme
Pva udvalget, Lise Jacobsen
til mødet. Alle er altid velkomne til at henvende sig med spørgsmal, vejledning eller
en god ide. Der mangler ogsa altid frivillig
arbejdskraft til et eller andet projekt, sa
hold jer ikke tilbage. Deltagelse i en arbejdsgruppe er en god made at lære de
andre borgere og omradet at kende. Ligesa pa lokalradets borgermøder.
Lokalradets turisme og bosætningsudvalg
holdt velkomstmøde for 11 nye beboere
pa Jungshoved.
Pa gensyn snart.

Velkomstmødet

den 4. oktober:

Det var dejligt at møde jer, og vi haber, I Allan Capion, Henning Delf Nissen, Lise
fik lidt at vide om vores dejlige halvø. Der Jacobsen
blev fortalt og vist billeder, spist kage og
snakket, alle var pa en visuel tur
(billeder) rundt pa halvøen, alle var pa
rundvisning i skolen, enkelte naede at se
folkeparken og 6 var med Frøen pa rund-
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Jungshoved Lokalråd
Formanden har ordet
Dette indlæg til Jungshoved Bladet er det sidste fra min side som formand i Jungshoved Lokalråd. På generalforsamlingen 29. oktober 2020, som er afholdt, når dette
blad udkommer, er Lokalrådet nemlig nedlagt, og det nye Lokalforum er oprettet.
Jeg ønsker ikke at fortsætte i det nye Lokalforum pga. arbejde og personlige årsager.
Men nye kræfter vil komme til - og der sker heldigvis så mange positive ting på
Jungshoved på grund af de mange aktive beboere, der bor her.
Imens jeg skriver dette, er der en del debat om trafikken især i Lundegård. Det er
rart at se, at lokale beboere tager fat i det, de synes, der er et problem i deres hverdag, nemlig for mange store landbrugsmaskiner, der kører for hurtigt igennem Lundegård. Lokalrådet har igennem de sidste par år været i kontakt med kommunen
om trafikken på hele Jungshoved. På et borgermøde 10. august besluttede man at
droppe de vejbump i Jungshoved By, som kommunen foreslog, da vi i stedet ønsker
en 2 minus 1 vej. Denne beslutning er udsat til næste år.
Ellers har Byfornyelsesprojektet i Jungshoved By været den mest aktive aktivitet
sommeren over. Selve projektet afsluttes officielt 1. december. Den store indvielsesfest blev desværre udsat pga. covid19, men vi håber, at vi kan afholde en fest i
2021. Som beskrevet andet sted i bladet blev der dog holdt en "lille" indvielsesfest
for de mange frivillige i september måned, hvor vores viceborgmester, Else Marie
Langballe Sørensen deltog. En stor tak skal lyde til de mange, der økonomisk har
støttet projektet, bl.a. Jungshoved Traktortræk, Egnshuset og Pensionistforeningen
samt for de 5000 kr. til et madpakkehus fra Nordea.
De mange udvalg fungerer "on and off", efter hvad der kan tillades i forhold til corona retningslinjerne. Man kan følge med på Lokalrådets hjemmeside.
Dog kører "Frøen" igen efter de gamle regler.
På et møde for nye tilflyttere mødte 12 personer op, som fik oplæg om aktiviteterne
på Jungshoved og en rundtur med "Frøen". Dejligt at så mange nye mennesker har
lyst til at flytte til vores dejlige Jungshoved. Velkommen til jer alle.
På Lokalrådets vegne, Lis Jespersen
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Ny serie: Sommerhuse på Jungshoved

Med denne artikel starter vi en ny serie.
Pa Jungshoved er der omkring 600 sommerhuse og lidt færre helarshuse. Langt
de fleste sommerhuse stammer fra perioden slutningen af 60erne til midten af
70erne. Det var i samme periode, de fleste danskere fik bil og hermed fik mulighed for at ”køre pa landet til sol og
strand”. Mange af husene er nu blevet
overtaget af næste generation eller solgt
til nye ejere. Knap 100 af de oprindelige
sommerhuse benyttes i dag som helarshuse. Redaktionen vil blive glad for at
modtage artikler, som fortæller historien
bag jeres sommerhus.

landske, idet vi er opvokset pa henholdsvis Næstved-egnen og pa Møn. Derfor har
sommerhuset pa Mosestien 41 i Roneklint altid været et naturligt samlingspunkt for familie og venner, børn og voksne. Vi er fastboende pa Amager, tæt pa
Københavns centrum, og derfor er huset
og livet pa landet et perfekt supplement
til bylivet. Vi paskønner København og
alle de muligheder, som storbyen byder
pa, og samtidig elsker vi markerne, skoven og stranden, som findes i sa rigt mal
pa Jungshoved. Der sænker sig en behagelig ro i sjælen, nar vi kører ind pa Mosestien, far tændt op i brændeovnen og gar
en tur i skoven og ved stranden. Maske er
der ogsa mange pamindelser fra barndom og ungdom og lidt en fornemmelse
af at ”vende hjem”. Vi værdsætter pa alle
arstider omradets skønhed med adgang
til badestrand, den dejlige skov, Maderne
og de abne naturomrader, dyre- og fuglelivet. Ogsa historien om Svend Gønge, og
at det var her, han ifølge Carit Etlar lokkede en deling svenskere i druknedøden,
synes vi er morsom (med det lave vand
pa stranden ville det nok ikke ske i dag).

Om at være sommerhusejer i Koha- Den relativt korte afstand til København,
ven Roneklint (1)

der gør transporten overkommelig selv
for ophold af kortere varighed, er endvidere noget, der tiltaler os ved stedet.

Jungshoved og nærmere bestemt Roneklint blev omradet, hvor vi i 1980 beslut- Selve huset er bygget i 1972 som en af de
tede at købe sommerhus. Det har vi aldrig første bebyggelser efter udstykningen.
Det er opført af murværk i den ene side
senere fortrudt.
og ellers træ, i sit udgangspunkt meget
Vi har begge tilknytning til det sydsjæl10

redskabsskur. Da terrassen var lagt om
tre gange, blev en mere varig løsning
valgt, nemlig pilotering og nedgravning af
gamle telefonmaster til en træterrasse,
som foreløbig ser ud til at holde.
Mon ikke de fleste hus-/sommerhusejere
løbende har et eller flere forbedringseller byggeprojekter i gang pa deres ejendom. Sadan har det i al fald været for os
de sidste 15-20 ar, og vores hus ser da
ogsa meget anderledes ud bade ude og
inde, end da vi købte det. Udhuset er renoveret og blevet til dejligt gæstehus, ny
lærketræsbeklædning pa hele huset, store nye vinduespartier i hovedhuset, nyt
tagpap-tag med højere rejsning og hems
med dejligt ovenlys. Og senest et nyt redskabsskur. Vi har lavet meget selv, men vi
har ogsa til flere byggeprojekter nydt
godt af samarbejde med den lokale tømrermester Madsen og andre gode lokale
handværkere.

traditionelt. Det har en rimelig størrelse,
er af god kvalitet – maske lidt parcelhusagtigt, hvilket vi dog senere har ændret
en del pa. Vi bemærkede hurtigt, at huset
havde sat sig pga uens vægtfordeling og
mosegrundens ustabile beskaffenhed –
en øl lagt pa spisebordet ruller hurtigt
ned i den anden ende og pa gulvet, hvis
man ikke passer pa. Vi mente først at
kunne leve med det, men det viste sig
snart, at huset ikke var færdigt med at
sætte sig! Det begyndte at sla revner i
murværket og et par vinduesruder blev
knust… sa nu var pokker løs. Vi er dog
ikke folk, der giver op. Grunden blev understøttet tre steder og store mængder Altid er der ting, der skal/kan gøres, og
potentialet for kreative processer ude og
beton har til dato stabiliseret det.
inde og i tæt pagt med naturen, ser vi
som den helt store kvalitet ved at være
sommerhusejer. Ikke mindst nu, hvor vi
begge er blevet pensionister, rummer
det gode udfoldelsesmuligheder.

Hvis noget pa grunden i øvrigt skal have
en holdbarhed over et par ar, ma der graves og støbes og opfyldes med byggeaffald og knust beton og ofte armeres. Det
gælder indkørsel, terrasser, udhus og

Nar vi tænker tilbage pa alle de ar, vi har
haft vores sommerhus og er kommet pa
Roneklint, sa er det med stor glæde. Vores tre børn er alle født og opvokset med
Roneklint og sommerhuset som en tryg
base. Huset har dannet rammen om utallige større og mindre sammenkomster
med venner og familie. Til eksempel havde vores søn sin gymnasieklasse pa ferie
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en uge i huset gennem alle tre ar i gymnasiet, og vi fejrede i 2010 vores sølvbryllup
i huset. Der er arrangeret mange skattejagter og picnic-ture, lavet mad over bal,
plukket brombær og hindbær i skoven,
bagt pandekager, samlet sten pa stranden,
fanget krabber og smadyr i fiskenet, og
ikke mindst badet pa stranden, sa snart
solen viste sig pa himlen. Ogsa julen har
vi mange gange tilbragt pa Roneklint.
Vi har i disse rammer oplevet vores tre
børn vokse op, vi er selv blevet gift i
Jungshoved Kirke, og vores to yngste børn
er døbt her, og ligeledes to børnebørn. Vi
har endda nu den store glæde, at vores
ældste datter og svigersøn ogsa har købt
hus i omradet.

Vores fem børnebørn er et helt særligt
kapitel i vores liv og mange dage/timer
med dem er tilbragt i sommerhuset, i

skoven og pa stranden. Det vidner huset
ogsa om nu, med nedgravet trampolin,
legehus i kastanjetræet, huler, sandkasse,
gynger etc.
Dyre- og plantelivet pa Jungshoved er
unikt og noget af det, vi virkelig sætter
pris pa. Der er et utal af smafugle i haven,
herunder flagspætter og ugler, der kommer meget tæt pa huset, men ogsa vadefugle og rovfugle nyder godt af omradets
unikke muligheder. Vi er samtidig beriget
med fasaner, egern, harer og radyr i haven, og selvom det til tider kan være rimeligt frustrerende at se sine planter blive
maltrakteret af specielt radyrene, sa
”pynter” de nu alligevel. Man bliver da
blød i knæene, nar et dyr spankulerer
gennem haven med sine sma kid. En vandretur gennem skoven eller en sejltur ud
til sælerne, der har deres faste sten at sole
sig pa, er ogsa en yndet aktivitet. Der er
nu ogsa dyr, vi gerne var foruden, herunder maren, skovflater og mosegrise, som
virkelig er blevet en plage i omradet.
Vi sætter pris pa de mange naturprojekter, der er iværksat pa Jungshoved, ikke
mindst til beskyttelse af løvfrøerne. Det er
vigtige naturbeskyttende tiltag, som er
inspirerende at være tæt pa, og det er
hyggeligt at kunne høre frøerne pa stille
aftener. Flagermusene har ogsa en fest i
omradet, og en af dem tog for nylig bolig
under vores parasol.
Ogsa plantelivet er værd at fremhæve, for
at følge skovbundens utallige og forskelligartede blomster gennem sæsonen er
virkelig noget, der fremmer livskvaliteten.
Man føler sig beriget pa en tidlig solskins-
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morgen gennem skoven, nar de bla anemoner pludselig viser sig, eller nar man
er sa heldig at finde kantareller.
Nar man, som vi, er kommet samme sted
gennem 40 ar, er man jo ogsa vidne til
generationsskifter, og p.t. glæder vi os
over, at det, der i nogle ar kunne minde
om et sølvbryllupskvarter, nu tiltrækker
unge med børn pa alder med vores egne
børnebørn, hvilket gør omradet attraktivt
for alle.
Vi har haft den glæde at komme til at
kende mange naboer, som ogsa er blevet
vores venner. Et par kolleger og gamle
venner er ligeledes faldet for omradets
mange kvaliteter og har købt sommerhuse her. Vi føler, at Kohaven er blevet en
enklave af familie, venner og bekendte,
som særligt nu, hvor vi begge er pensioneret, er et perfekt sted at være. Ikke
mindst i coronatiden har stedet og huset
været en tryg ramme for os selv og vores
børn og børnebørn. Vi er vinterbadere og
har i brosæsonen badet dagligt og har
ogsa her mødt en hyggelig gruppe af andre morgenbadere, der star tidligt op,
finder vej til stranden og nyder solopgangene og en frisk dukkert eller svømmetur.
Roneklint og Jungshoved er for os et helt
fantastisk fristed, hvor vi i vores otium vil
tilbringe endnu mere tid, selvom vi næppe bliver fastboere.
Knud Lindvig & Lena Ankersen
Mosestien 41, Roneklint
Præstø

KØB BLADET
Bladet kan købes i løssalg i Tissot
Koch boghandel,
Købmandsgården i Jungshoved,
Jungshoved Kirke
og i bladkassen på gavlen af
Jungshoved Skole.
Pris pr. blad 20 kr.

13

Kunstnere på Jungshoved
(8)

Maria Torstensson
- keramisk formgiver
Jeg er pa besøg hos Maria Torstensson,
som bor og har værksted /udstilling pa
en stor landejendom ved Bønsvig Strand.
Der er ogsa en dejlig have, hvor Maria
dyrker de planter, hun bruger i sin produktion af forskellige naturcremer.
Vi gar rundt i værkstedet med den store
ovn og ser pa færdige værker savel som Maria er en kunstner, der fordyber sig i
ting i proces, en systematisk samling af unika og skulptur fremfor produktion.
glasurprøver og meget andet. Det ses, at
Maria er født i Goteborg og har studeret
14

keramik bade pa K.V. Kunstskole i Goteborg og pa Skolen for Brugskunst i København. Allerede som teenager blev hun
introduceret til leret og var vild med dets
kunstneriske muligheder.

gruppe, og det medførte mange rejser til
Mellemøsten, primært Ægypten, hvor jeg
ogsa modtog undervisning.”

Pa spørgsmalet om, hvorvidt Maria har
ladet sig inspirere af den mellemøstlige
Inden mit besøg har jeg besøgt Marias keramiske tradition, svarer hun, at musehjemmeside, hvor jeg bl.a. læste denne et i Cairo med Tuth-ankh-Amons gravkomprimerede og utrolig
fund og oplevelserne
smukke beskrivelse af en
ved templerne og konkunstners forhold til det at
gernes dal naturligvis
skabe:
har gjort et stort indtryk.
”Alt antager sin form på
grund af et pres: indefra, udeSideløbende med danfra eller begge dele. Resultatet
sen havde Maria hele
afhænger af evnen til at sanse
tiden sit værksted,
og lytte til ”materialets” kapahvor hun begyndte at
citet. Det er balancen mellem
lave store skulpturelle
dét at skabe – og at blive
ting. Jeg spørger ind til
skabt.”
en sætning pa hendes
hjemmeside, som jeg
Det er et tema, vi vender tilsynes er interessant:
bage til flere gange i samta”Min keramik begyndlen, bl.a. taler Maria om fascite pludselig at vokse ud
nationen af den forvandlingsover af proportion… de
proces, som leret gennemgar,
blev store, handlavede,
fra den bløde tilstand til den
ubrugelige, skulpturelharde skal, om det taktile i at
le – og fugle, slanger og
røre ved det bløde ler, plasticiteten og den
andre dyr begyndte at vokse ud af dem…”
harfine grænse, hvor udformningen,
Vi taler lidt om begrebet ”ubrugelig”, om
brændingen, glasuren er ved at have faet
tingenes brugsværdi i bade konkret og
for meget, om hvordan det udfordrer
overført betydning, om ting der tale at
hendes talmodighed og sanselighed.
kikkes pa, fordi det er en leg med materiMaria har saledes en lang keramisk karri- alet, der inviterer beskueren ind i værket
ere bag sig, men da det har været svært og transformerer det til en brugbar andeudelukkende at leve af keramikken, for- lig oplevelse.
tæller Maria: ”har jeg levet af andre ting. I
Der er mange dyr i værkerne. ”Jeg er glad
en lang arrække primært af at danse orifor dyr, synes at naturen er fascinerende,
entalsk dans, bade at undervise og optræog jeg begyndte at bruge anden som figur,
de. Jeg arbejdede sammen med en musik15

fordi der er noget menneskeligt i dens
adfærd. Jeg navngiver for det meste mine
ting, leger lidt med ordspil som and-æg tighed, og pa svensk: and-lighed
(andelighed)”.

leg med størrelsesforholdet, som at lade
ægget være stort og anden lille, eller elefanten lille og bladet i dekorationen stort.
Det handler om at skabe spændingsfelter,
som gør værkerne interessante at se pa.

Ægget er et andet yndet motiv, som ogsa
figurerer i den serie, Maria designede for
Royal Copenhagen, hvor hun arbejdede i
4-5 ar. ”Lifeline” hedder den. Dette samarbejde kom i stand via en udstilling i
Brøndsalen, hvor en medarbejder fra
Royal Copenhagen blev inspireret af Marias keramik og inviterede hende til at
designe nogle nye vaser – det gjorde hun,
og de valgte konservativt den vase, som
Maria syntes var den kedeligste, men
ogsa den mest klassiske ….

Maria viser en anden, mindre skal frem.
”Denne her er en af de fa ting, jeg beholdt
som min egen, som er helt intakt, helt fra
1992. Den stod længe i min udstilling,
men ingen fik nogensinde øje pa den, sa
nu er jeg glad for selv at have den, da jeg
synes den er helt perfekt: formen er god,
dekorationen ligger sa fint pa formen, og
materialerne er blevet rigtig lækre.”

Legen med materialet holder aldrig op.
Maria har bl.a. fundet en skal frem, der
viser hendes fascination af modsætningen mellem det grovere stentøjsler i den
kraftfulde skalform og det fine og sarte
ved det meget tyndt modellerede porcelæn, her, i rosen. Andre gange er det en
16

Langt tidligere i sit liv lavede hun en studietur til Kreta, hvor hun opdagede den
gamle ”minoiske keramikskat”, som dengang ogsa gjorde et stort indtryk, og hvor
hun i stedet for at fotografere tegnede de
fine værker pa keramikmuseet der. Hun
beundrede formsproget, maden at dekorere pa, og følte at det var stor kunst. Man
fornemmede, pa tværs af artusinder, at de
over tid havde udviklet formsprog og

Lifeline, tidligere produceret hos Royal Copenhagen.

dekoration til noget i særklasse, bade var min egen ide, men nu vi taler om det,
forædlet, pa en gang genuint.
husker jeg en serie om en kvindefugl,
min tipoldefar har lavet. Det er som i
”Hvad er det egentlig, jeg har lavet”?
ordsproget ” intet nyt under solen”- de
spørger Maria pa et tidspunkt sig selv, en
samme former og ideer finder frem af
tænksomhed som har faet hende til at
nye bevæggrunde og i ny kontekst…
genoptage nogle ting. Hun viser mig nogle akvareller. ”Jeg kunne godt tænke mig Jeg bemærker, at nogle af Marias værker
at male igen”. Men jeg far sa mange ideer, er navngivet ”Zen” og ”Karma” og spørog mange af dem nar jeg ikke at føre ud i ger ind til hendes forhold til det religiøse,
livet. Jeg er meget kompromisløs, sa hvis og her er der helt klart træk ved buddhisjeg ikke kan lave det jeg er inspireret til, men, som tiltaler hende. Ellers er hun
vil jeg hellere ikke lave noget. Jeg har ikke synderlig religiøs, snarere spirituel.
accepteret, at det her ikke er noget, jeg ”Jeg tror paa at Gud er i alt, at vi alle samkan leve helt af, og at jeg maske aldrig men er en gnist af den samme kraft, eller
kommer til det, men det tager ikke glæ- kilde, og jeg har en respekt for, at menneden ved at skabe fra mig.
sker og natur hører sammen pa ligeværdig vis.”
Inspirationen ligger ogsa ligefor, og nye
ideer popper hele tiden op. Et stort male- Vi har talt sammen i flere timer, og jeg
ri af den svenske maler Bertil Berg pry- har faet et indblik i et menneske, der
der stuen, en maler hvis billeder altid har udlever sin store passion til leret og dets
talt til Maria. ”Jeg er ogsa vokset op med muligheder i sin kunst. Tak for snakken,
min tipoldefars billeder, som har inspire- Maria.
ret mig meget; han havde det ogsa meget Kirsten Thomsen
med dyr. For nylig fik jeg ideen til at lave
marias-keramik.dk
en fugl med kvindebryster. Jeg troede det
kontakt@marias-keramik.dk
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Nyt fra Jungshoved Pensionistforening

Så er vi gået i gang med de indendørs aktiviter på skolen: gymnastik, kortspil, badminton , bordtennis og petanque.
Allerførst har vi lige afholdt vores udsatte generalforsamling. Vi har sagt farvel til
Eva Lindsberg, som er flyttet fra kommunen. I stedet er Lene Gurskov trådt ind i
bestyrelsen. Erik meddelte, at han trak sig, hvilket vi beklager meget. Holger Christensen blev valgt ind - velkommen til ham. Vi stod så og manglede to suppleanter.
Det blev Ove Arvidsen og Kim Jensen. Nu ser den nye bestyrelse således ud:


Formand Tonny Vang



Næstformand Holger Christensen



Kasserer Kirsten Nilsson
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Sekretær Henny Elm



Bestyrelsesmedlem Lene Gurskov



Suppleant Ove Arvidsen



Suppleant Kim Jensen



Revisorer - Ole Åris Jensen og Bjarne Sørensen



Revisor suppleant Mogens Prip
—•—

Vi har lige være på udflugt til København med guidet rundvisning i lufthavnen “Bag
Hegnet“. Efterfølgende frokost i Bræddehytten og derefter lidt sightseeing. En dejlig
og spændende dag tror jeg, alle syntes. Det var tydeligt, at folk trængte til at komme ud, hvilket bevirkede, at frokosten trak ud, for folk hyggede sig.
Der sker jo ikke så meget pga coronaen, så der er egentlig ikke så meget at fortælle.
Vi skal til at arbejde på det nye program for 2021. Orø-turen er jo på plads og ligeledes turen til Bakken. Vi må prøve at finde på noget, måske nogle flere 1- eller 2dags ture, men mere om det i det nye program.
Med dette vil jeg ønske jer alle en god jul samt et godt nytår.
På bestyrelses vegne,
Tonny Vang

Spiseklubben på Jungshoved Skole
Vi håber, at udviklingen i covi-19 smitten vil aftage så
meget, at det igen vil være muligt og forsvarligt at gennemføre spiseklub i 2021. Følg os på jungshoved.net, og
se, om vi igen kan mødes i januar, februar og marts. Vi
håber på snarligt gensyn.
Venlig hilsen,
Kurt og Knud
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At overtage sit bardomshjem og flytte tilbage til
Jungshoved.
Af Mariane Kristensen, Over Lyngen.

Jeg er født og opvokset pa Over Lyngen i
den tidligere forskole, som mine forældre, Anna og Hans Christensen, erhvervede i 1956, efter at den var nedlagt som
skole.
Her havde min søster Margrethe og jeg
en lykkelig og tryg barndom, som vi
jævnligt mindes.

I 1976 flyttede jeg hjemmefra for at pabegynde uddannelse. Efter endt uddannelse
Efter at have været væk fra min ”fødeø”
fulgte mange lykkelige ar pa Stevns, hvorJungshoved i 44 ar er jeg vendt tilbage i
til jeg flyttede, da jeg mødte min mand,
foraret 2020. Det at vende tilbage hertil
som var født og opvokset der.
føles næsten som en drøm.
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Da jeg i sin tid flyttede hjemmefra, vil jeg dages ende, og det lykkedes faktisk, bortpasta, at jeg kendte næsten samtlige ind- set fra en aflastningsplads i kort tid inden
byggere pa Jungshoved.
hendes død, men hun naede ikke at fa en
anden adresse.
Efter at være kommet tilbage ma jeg erkende, at det gør jeg ikke mere!
Jeg havde i arene inden min mors død
leget lidt med tanken om en dag at kunne
Det sker ikke sjældent, at jeg ma spørge
overtage Forskolen, bygge den om, sadan
min søster Margrethe: ”Hvem er det, og
som jeg godt kunne tænke mig at indrette
hvor bor de henne”? Godt at jeg har henden og leve der i min 3. alder. Jeg havde
de.
nok ogsa nævnt for min søster, at det evt.
Selvfølgelig er der de ”indfødte”, som sta- kunne blive aktuelt en dag, hvis det kundig bor her, og dem som var flyttet hertil ne lade sig gøre.
inden midten af halvfjerdserne og enkelte
Efter min mors død, blev min søster Marandre, som jeg kender gennem min mor.
grethe og jeg ret hurtig enige om en hanJeg ma sa se at fa gjort noget ved det at del, hvor jeg overtog huset i foraret 2018.
lære flere at kende. Det kan dog være lidt
Mange ting skulle nu falde pa plads for
svært i det daglige, nar man er pendler.
mit vedkommende. Jeg startede med at fa
Heldigvis har jeg gode og hjælpsomme en arkitekt til at lave nogle streger over,
naboer, som har taget rigtig godt imod hvordan jeg kunne tænke mig at indrette
mig. Flere af dem kendte jo ogsa min mor, huset. 6 sæt udkast af tegninger blev det
sa helt fremmed er jeg ikke.
Herude holder vi øje med hinanden, men
pa den gode made!
Jeg har altid holdt meget af at komme pa
Jungshoved. Der følte jeg mig hjemme.
Som regel mødte jeg et kendt ansigt et
eller andet sted, nar jeg besøgte min mor.
Efter at jeg arbejdsmæssigt flyttede til
Nykøbing F., lagde jeg tit vejen forbi
Jungshoved for at besøge min mor og af
og til for at overnatte. Det var ligesom pa
vejen mellem Stevns og Nykøbing F., og sa
sparede det en del kilometer.
I 2016 døde min gamle mor efter at have
boet pa Lyngen i 60 ar. Hendes store ønske var at kunne blive boende der til sine
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til, inden vi var enige om indretningen, og
helt enighed opnaede vi aldrig, for jeg
ville beholde spisekammeret, og det forbandede arkitekten langt væk, da han
mente, at han kunne tegne et noget mere
spændende køkken, hvis spisekammeret
blev revet ned, men sadan blev det ikke,
og køkkenet, som det blev, er jeg godt
tilfreds med.

te mit hus pa Stevns til salg, fylde al indbo
i en container og flytte midlertidig i 1½
ar, medens byggeriet stod pa.

At det var et stort projekt at totalrenovere
et ”gammelt” hus med ønsket om at fa det
opdateret til standard anno 2020, var jeg
slet ikke i tvivl om, sa jeg var ikke betænkelig ved at ga i gang. Jeg har deltaget i
større ombygninger tidligere, sa jeg kendMed skødet pa en meget solid bygning og te til arbejdsgangen, og hvordan det nogle
tegningerne i handen kunne jeg nu ga i gange under sadan et projekt kan føles
gang med at planlægge ombygningen, som et skridt frem og to tilbage.
indhente handværkertilbud m.m., skaffe
Det er utvivlsomt ikke sa nemt at bygge i
økonomi til byggeriet, lave aftaler og sætgammelt som at opføre et helt nyt hus,
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men med en god planlægning ned i detaljer og ved at lytte til gode rad fra handværkerne har det kunne lade sig gøre.
Huset er utrolig solidt. Det er bygget af
det offentlige i en tid, hvor man ikke sparede pa noget, og hvor kun det bedste var
godt nok; og sa har huset sjæl.

været godt at være med i og følge hele
byggeriet, om ikke andet sa som arbejdsdreng med at sortere og køre byggeaffald
væk. Udover det praktiske følger der ogsa
et stort administrativt arbejde med for at
det hele skal kunne ga op i en højere enhed, men tiden er givet godt ud!

Nu star huset sa fuldstændigt nyrenoveret, hvor jeg har forsøgt at føre det sa meget som mulig tilbage til det oprindelige
udseende udvendig og med materialer
svarende til de oprindelige.

Noget af det, som jeg har lært bedst at
kende i byggeperioden, er nok Genbrugspladsen i Præstø. Jeg ved nøjagtigt, hvordan traileren skal pakkes, sa man kan
følge ruten fra container til container,
uden spildtid! Jeg skal dog hilse og sige, at
der er meget højt op til ”brevsprækken” i
containeren til gipsplader, hvor andre
løfter jern, har jeg nemlig løftet gipsplader.

Af selve det oprindelige hus er der kun
yder -”skallen”, trappen til 1. sal samt et
badeværelse tilbage, ellers har der været
gravet ud og isoleret under alle gulve,
vægge er væltet, og andre er bygget op,
døre flyttet eller nedlagt, og et rum er i
dag resultatet af at sammenlægge 3 rum.
Der er efterisoleret over alt, og hele 1.
salen har været ryddet og er genopbygget, sa ved hjælp fra gode stabile lokale
handværkere er det lykkedes mig at fa det
nye hus i det gamle, som jeg drømte om,
og som jeg kunne flytte ind i og tilbage til
den 1. marts 2020 efter 1½ ars byggeri,
fra jordvarmeslangerne blev gravet ned
som det første af hele projektet.
Nu venter sa anlæggelse af haven, som i
dag er efterladenskaberne af en byggeplads.

Nu skal jeg sa til at finde ud af at bo pa
Jungshoved igen og lære befolkningen at
kende pa ny samt indga i fællesskabet
herude!
Ringen blev sluttet, og det var en stor dag,
den dag hvor min sofa kunne placeres
nøjagtigt pa det sted i stuen, hvor jeg i sin
tid selv kom til verden.
Det er stadig et af de skønneste syn, nar
man kommer kørende og drejer ud mod
Jungshoved. Er der noget kønnere og mere fredfyldt end at køre ned mod Noret,
hvor køerne græsser pa engene, og skuer
man til højre, ser man ”vores” kirke sa
smukt beliggende og spejlende sig i Kirkenoret. Findes der noget skønnere sted?

Det har været et stort arbejde at være
bygherre, og nu hvor jeg star med det
færdige hus og tænker tilbage, sa ma jeg
Nu er man pa vej hjem!
indse, at jeg har brugt stort set al min
fritid i det sidste 1½ ar pa byggeriet. Men Mariane, Over lyngen
det har nu været det hele værd. Det har
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Jungshoved – et sving ud i naturen
Alle er velkomne på traveture i vinter 2021

ONSDAG 6. januar
En tur på Bøndernes Egehoved
Mødested: P- Naturområde Sydgården
Tid: Kl.13.00
Længde ca. 5 km.

ONSDAG 3. februar
En tur Christinelund rundt
Mødested: Transformatortårnet i Lundegård
Tid: Kl.13.00

Længde ca. 5 km.

ONSDAG 3. marts
En tur til Stavreby over Lyngen og
Folkeparken
Mødested: Jungshoved skole
Tid: Kl.13.00
Længde ca. 6 km.

ONSDAG 14. april
En tur til skov og strand
Mødested: Dyremarken ved vejen op til nr.1
Tid: Kl.13.00
Længde ca. 5 km.
Du kan også finde turene på www.jungshoved.net
Tilmeld dig gerne til Lise sms 24 45 31 47 eller mail: lisejacobsen1@gmail.com
På gensyn og venlig hilsen på tur- og naturudvalgets vegne,
Marianne, Bent, Torben og Lise
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Jungshoved Lokalråd
Byfornyelsen

Markeringen af det snart færdige byfornyelsesprojekt i Jungshoved By

Foto: Lene Gurskov

Den stort planlagte indvielse d. 12. september matte pa grund af smittefaren
med covid-19 udsættes til 2021. I stedet
blev der gennemført en mindre markering pa dagen for alle de indbudte frivillige, som har lagt sa stort arbejde i alle
projekterne.
Pa dagen var der taler af næstformand i
Jungshoved lokalrad, Jørgen B. Svendsen,
viceborgmester Else- Marie Langballe
Sørensen, Vordingborg Kommune og billedkunstner Mia Sloth Møller. For den
musikalske underholdning stod M C Hansen og Peter Sølvtofte- Stenstrup Byorke-

ster. Efter taler og sang var der servering
af sma og store kager, saft og boblevand,
og alle gæsterne fik mulighed for at se de
færdige projekter og udstillingen i skolens gymnastiksal om Byhaven, Folkeparken, de nye vandreruter, Gavlmaleriet og
ogsa Vejfloragruppens projekt, som først
bliver afsluttet senere pa aret.
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Jungshoved Lokalråd
Byfornyelsen
selv, hvor meget jord I har faet
under neglene, sa det behøver jeg
vist ikke træde i.
Og udover arbejdsgrupperne er
der sa den slags gode naboer, der
hjælper, nar man har mest brug
for det: Lynggard, Traktortræk,
Syerske4720, Stubmanden, ….
Byggestyrelsen, der troede pa
projektet, selvom de ikke engang
havde set jer i aktion endnu og
maske knap nok vidste, hvad
Jungshoved gemte pa.

Tale ved Fejring af Byfornyelsen
12. september 2020.
Af Jørgen B. Svendsen
Underlig tid –
vi drømte om en fantastisk festival med bølger af gæster, noget i
retning af orange scene pa Roskilde –
bare endnu bedre- nu star vi sa ved hvid
scene pa Jungshoved og skal nærmest
bede folk om at blive væk! Til gengæld er
det sa den virkelig harde kerne, der er
her i dag. Og det er vel værd at fejre: At
der pa vores dejlige lille halvø er sa stort
et engagement, nar der er noget, der skal
fikses.
Først og fremmest de frivillige, der har
stillet op med ideer, med spader, med
pensler og med meget mere. I ved bedst
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Og sa synes jeg ogsa, vi kan fejre, at kommunen er vendt tilbage til Jungshoved.
Det kræver nok lidt historisk forklaring:
Nar man kommer fra radhuset og drejer
ud ad Jungshovedvej – der hvor man ser
ud over det hele, og det er sa smukt, at
det svier lidt i øjnene, og man far et lille
sug i maven, fordi det er ligesom et veldækket bord, der venter med alle naturens herligheder, og hvis man bor her,
ved man, at selskabet ogsa bliver godt –
ja sa kører man pa det, vi stadig kalder
den nye vej, selvom den blev anlagt i
1953.
Det siger nok lidt om fornemmelsen af, at
vi ikke har set meget til kommunen siden.
Sa lukkede folkeskolen, sa forsvandt bussen, sa røg vejmanden. Da jeg flyttede
hertil, fik jeg at vide, at jeg skulle være
heldig, hvis kommunen kom forbi til jul

med en spand asfalt, sa vi selv kunne lap- ikke matte sta ude ved vejen. Det blev i
pe vejene det næste ar. Sadan var stem- stedet til æbletræer i forhaverne og nogle
ningen.
hvidtjørn, for de er teknisk set ikke vejtræer. Det er maske ikke sa galt?
Men de senere ar er det blevet sværere at
holde fast i den fortælling. Vi har faet støt- Og der var en gavl, der i sidste øjeblik
te til naturprojekter i Roneklint, støtte til viste sig at være mere løs i fugerne end
renovering af sejlrender og havne, opbak- godt var. Det var en hard nød, men endte
ning til Frøen, et nyt fyrtarn og nu en me- med et gavlmaleri, der er lettere for os
get engageret hjælp til hele byfornyelses- selv at vedligeholde. Det er maske ikke sa
projektet.
galt?
Det var faktisk en kreativ embedsmand,
Og der var en Corona, der spændte ben
der sa mulighederne og brugte nogle aftfor noget af tidsplanen. Det endte med at
ner og weekender pa at samle den ansøgvejflora først bliver plantet her i efteraret,
ning, der trak pengene hjem fra staten.
som egentlig er den bedste plantesæson.
Og det er en nærværende borgmester, Det er maske ikke sa galt?
der har fulgt projektet undervejs – og nu
Og der var nogle ønsker til at gøre Jungsogsa fundet en løsning pa det forladte
hovedvej tryggere for de bløde trafikanklubhus.
ter, dem er der sa ikke blevet rad til endOg det er et par meget vedholdende kom- nu. Men mon ikke vi finder en løsning,
munale projektledere, der har hjulpet nar vi far talt ordentligt med kommunen?
med at manøvrere projektet forbi de
Bump pa vejen eller ej, sa synes jeg, vi er
bump, der har vist sig.
naet langt siden sidste sommer:
For med et kompliceret projekt og mange
- det, der var en brakmark bag benzintanforskellige ideer fra lige sa mange engageken, er nu et indbydende havehyggehjørrede projektdeltagere sa vil der være bane,
de gnister og bump pa vejen.
- det, der var en kedelig afskallet gavl, er
Der var fx nogle stramme regler for legenu øens største kunstværk, der virkelig
pladser, der i praksis gjorde det umuligt
fanger blikket,
at sætte legeredskaber op. Sa i stedet for
noget der kun kunne bruges til en ting, fik - det, der var et par temmelig forladte
vi fx en rævehule, nogle dyr der tænder fodboldbaner, er nu et nyt samlingspunkt
fantasien, en kælkebakke der ogsa kunne for børn og voksne,
være en Elverhøj og en fjeldside med no- det, der var de lokales viden om gode
get, der bade ligner gedestier OG kan
cykel- og vandresteder, er nu omsat til
bruges som siddepladser. Det er maske
skiltning og beskrivelse af nogle nye
ikke sa galt?
spændende ruter pa europakortet.
Der var ogsa nogle vejtræer, der alligevel
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- Og sa har vi stadig til gode, at vejkanter- vej ved at luge og vande.
ne bliver lige sa blomstrende og fulde af
Sa næste gang vi ses her, bliver I nok invisommerfugle, som den lille blomstereng
teret til at tage havehandsker og en spade
her bagved har været i sommer.
med.
Men færdige bliver vi alligevel ikke, for nu
Men i
dag fester vi, og pa hele halvskal det hele jo gerne vokse videre. Bade
øens vegne vil jeg gerne sige jer alle en
med det vi ikke kunne na i denne omkæmpe tak - bade for alt det, I har gjort,
gang, og med nye ideer.
og for alt det, I har tænkt jer at gøre!
Tag nu Folkeparken her, den haber vi,
bliver et levende samlingspunkt, som vi
aldrig bliver færdige med at fylde ideer og Jørgen B. Svendsen
aktiviteter i. Vi er allerede godt i gang
Næstformand i Lokalradet og kontaktpermed Nordeas støtte pa 50.000 kr., og vi
son vedrørende Byfornyelsen
har et rimeligt hab om at finde de sidste
penge til et madpakkehus, men vi far maske brug for lidt hjælp fra jer og jeres naboer.
Heldigvis er der ogsa muligheder, der
ikke kræver den store tegnebog:
For ligger de 7 sma haver ikke og kalder
pa at blive til mere natur? Og ligger balpladsen ikke og venter pa nogle pølser,
nogle lejrbalssange og nogle røverhistorier?
Og ligger samlingspladsen her ikke og
kalder pa noget eventyrteater, pa nogle
garagerockbands og pa nogle udendørs
borgermøder?Og ligger boldbanen ikke
og venter pa en gang boldspil, pa noget
udendørs fitness, pa at være slagmark for
et rollespil, pa et plantebyttemarked?
Noget andet, der bliver brug for hjælp til,
er at plante noget mere og pleje det, der
er plantet. Kommunen vil som hidtil sta
for det grundlæggende med at sla de store græsarealer, men i en periode bliver
der brug for at hjælpe de nye planter pa
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LÆS BLADET ONLINE
Alle de tidligere udgaver
af bladet findes på
www.jungshoved.net/
læsbladet/tidligere numre

Jungshoved Lokalråd
Byfornyelsen
Tale ved indvielsen af byfornyelsesprojektet den 12. september 2020 ved ElseMarie Langballe Sørensen. Viceborgmester.

Tusind tak for invitationen.
Da det første spadestik blev taget til Byparken her mandag den 1. marts, var det
Borgmesteren selv, der var med.
I dag er han til forældrerad pa sin søns
efterskole, sa det er mig, der har faet
æren at være med til den første officielle
fejring af byfornyelsen pa Jungshoved. En
fejring af frivilligheden og af samskabelsen.
Den store festivitas for beboere og besøgende, som ellers var planlagt ned til
mindste detalje, ma I pga. corona gemme lange snakke, kompromisser og optil næste ar. Men mindre kan ogsa gøre findsomhed.
det - og planerne kan heldigvis gemmes. Men nar samskabelsen lykkes, nar proI dag fejrer vi alle jer frivillige og de dygti- jekterne helt nye højder. Det viser alle
ge radgivere og entreprenører, der har fem projekter, der er realiseret eller i
været med til at skabe alle de gode pro- gang med at blive det!
jekter pa Jungshoved generelt og her i
Jungshoved by i særdeleshed: Folkeparken, landsbyhaven, gavlmaleriet, vejfloraen og de kreative ruter.

Lad os starte med FOLKEPARKEN. Fra
kedelige, tomme boldbaner til aktiv, legende folkepark, som alle generationer
kan ga pa opdagelse i. Den er allerede
Fælles for alle projekterne er, at de er blevet en stor succes!
skabt i tæt samskabelse mellem jer bebo- Radgiver: ETN Arkitekter (Nykøbing)
ere, medarbejderne i kommunen og endda med entreprenørerne og radgiverne. Entreprenør: Lars Gregersen (Mern)
Samskabelse er blevet moderne, men det Træskulpturer: Røpke sammen med
er ikke en let øvelse – det kræver mange Graaberg Art (Møn)
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Det frivillige arbejde omfatter: skitsetegninger af parken, deltagelse i møder med
arkitekterne, etablering af Folkeparken
sammen med Lars Gregersen, vedligehold af parken, og I vil tilmed fortsætte
det flotte arbejde med fondsansøgning til
parkinventar.

frivillige kræfter: Planlægning af Sydsjællandsledens forløb, bygning af informationsskabe med smukt og grundigt kortmateriale over stier rundt pa halvøen.
Sa nar jeg frem til det femte projekt: VEJFLORAEN

Ny vejflora vil her i løbet af efteraret forLANDSBYHAVEN, hyggelig, blomstrende
andre kedelige rabatter til blomstrende
have, hvor man fx kan tage et hvil pa cyvejkanter med hjemmehørende arter,
kelturen og spise den is, man lige har
vejtræer genetableres og der laves smukkøbt hos købmanden.
ke byporte af hvidtjørn.
Entreprenør: HP Anlæg (Næstved)
Entreprenør er: Sandgren (Bogø)
Frivilligt arbejde har bestaet i:
Frivillige har kortlagt hjemmehørende
tegning af haveplaner og bygning af bæn- blomsterarter og uddelt æbletræer fra
ke - og nu passer I ovenikøbet selv haven. Oremandsgaard til de private haver i
Jungshoved, mens Jungshoveds børn har
GAVLMALERIET, som bliver introduceret
malet stærekasser til halvøens fugle, som
senere pa dagen:
maske endda sænker bilernes hastighed
Her er blevet skabt et farvestralende gennem byen.
værk, der viser en hel masse af JungshoTusind tak allesammen for jeres store
veds kvaliteter. Gavlmaleriet er pa denne
indsats for at fa Jungshoved til at blommade med til at vise beboere og besøgenstre endnu mere!
de ud i landskabet, mens landskabet
trækkes ind i Jungshoved By.
Traditionen tro vil jeg slutte min tale med
et lille rim. Dette er tilegnet alle jer frivilliReparation af gavlen: Maler Jesper True
ge, der gør Jungshoved til et godt sted at
(Præstø)
bo.
Kunstner: Mia Sloth Møller (Møn)
Frivillige har indsamlet det omfattende
materiale om Jungshoved og lagt mange
timers male-hjælp. Igen ægte samskabelse.
DE KREATIVE RUTER OG STIER opstod ved
omlægning af Sydsjællandsleden og den
internationale rute Nortrail, saledes at
turen nu gar rundt pa Jungshoved fremfor forbi. Igen et arbejde, der er baret af
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Jungshoved du blomstrende halvø,
hvor frivillige borgere de står i kø.
Hvor samskabelse viser sig meget værd
og giver udtryk i skønheden her.

En landsbyhave, et gavlmaleri,

tranformator-huse man kører forbi.

Peter Sølvtofte, Stenstrup Byorkester

Flora langs veje, hvor der er ryddet op,
gi´r vel-syn og glæde, der er helt i top

De kreative ruter om halvøen går,
så vandrere nu den glæde får

at se fyrtårn for, hvad frivillige formår,
når der arbejdes hårdt i mange år.

MC Hansen, Stenstrup Byorkester

Bypark for både voksne og børn,
også her er der frivilligt taget en tørn.
Tak til alle, som satte dette i sø.

Tillykke Jungshoved, du blomstrende halvø.

De bedste hilsner fra

Elsba Joansdottir Hardlei, Vordingborg Kommune

Viceborgmester Else-Marie Langballe

Billeder fra indvielsesdagen. Foto: Henrik Hansen

Mia Sloth Møller , billedkunstner
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Jungshoved Lokalråd
Byfornyelsen

Folkeparken

arrangementer og samle mange mennesker.

Folkeparken er det største projekt i byfornyelsen i Jungshoved, og hensigten har
fra start været at forskønne og skabe mere liv i Jungshoved. Derudover har hele
byfornyelsen været betinget af øget biodiversitet. Mere liv og biodiversitet har altsa været udgangspunktet for processen
og arbejdet omkring Folkeparken.

Vi har gjort os umage for, at parken skal
henvende sig til sa mange malgrupper
som muligt og har derfor haft mange ideer oppe og vende.

Vi lagde ud med alle tænkelige ideer, som
blev til en prioriteringsafstemning, der
reducerede ideerne til fem ønsker. Ud fra
de fem ønsker lavede vi en ønskeplan for
Vi ønskede os at transformere et efter- parken, der siden er blevet formet af arkihanden meget lidt brugt fodboldareal til tekterne, praktik, økonomi og reglemenet naturskønt, imødekommende og hyg- ter.
geligt omrade, hvor man har lyst til bare Vi tænkte, at eventyrlig natur var et pasat være, men ogsa et sted, der kan tages i sende tema for parkens udtryk, da parbrug
til
tilrettelagte
aktiviteter/ ken jo ligger i smukke landlige/naturlige
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omgivelser, og det ville vi gerne forstørre madpakkehus el. lign kan fremme.
og forstærke og pa den made fa parken til
Vi haber meget at parken vil komme til
at afspejle sine omgivelser mere.
glæde og gavn for rigtig mange menneMed vilde engomrader og beplantning af sker, som vil nyde at benytte den.
insektvenlige planter og buske, væltede
træer, vandhul osv. kunne biodiversiteten
øges og bringe mere ægte natur ind i Arbejdgruppen bestar af:
Jungshoved By. Den eventyrlige del er
Marianne Pedersen, Tine Teglbjærg, Tortænkt meget i samspil med nysgerrighed
ben Stade Nielsen. Carina Hansen, Valborg
og leg. Hvis man er nysgerrig pa naturen
Schubert, Tina Åsberg og Liv Ottilie Skovog gar pa opdagelse i den, kan man finde
gaard.
mange sma eventyr. Den fine hobbitagtige bakke, stisystemet, de forskellige sma
baser og i særdeleshed de flotte udskarne
træfigurer, der er spredt over hele omradet, repræsenterer de natur-eventyrlige
elementer, der motiverer til nysgerrighed
og natur-eventyr. Nysgerrighed/ interesse for natur og udeliv kunne ogsa komme
af at tilbringe mere tid ude- som balplads
og nogle af de projekter, vi haber for parken i fremtiden, som shelter/
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Jungshoved Lokalråd
Byfornyelsen

Landsbyhaven

I forbindelse med byfornyelsesprojektet i
Jungshoved By stillede Mads fra købmandsgarden et stykke jord til radighed
til en landsbyhave. Formalet med Landsbyhaven var at indrette en traditionel
landsbyhave til ro og fællesskab bag ved
købmanden til glæde for lokale og turister. Det overordnede tema var biodiversitet og tradition.

lysning i midten til ophold,

En arbejdsgruppe blev nedsat pa et fællesmøde den 21.3.2019 efter en workshop kom frem til, at der i trad med temaet biodiversitet var mest stemning for en
mere vildtvoksende (og mindre plejekrævende) have. Som muligheder til inspiration blev nævnt:

Vi talte en del om pasning. Hvem vil være
med i et havepasningslaug?

skovhave (der vokser over tid) med en
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tingsted, der indbyder til at sætte sig
sammen,
læhegn/krat til at give lækroge,

mur/dige til dyrelivet,
vand (pa en made, der ikke kræver for
megen pasning).

Arbejdsgruppen holdt det første af flere
møder den 8.4.2019 og kom hurtigt frem
til det, der blev den endelige plan:
-Stisystem der bugter sig gennem haven.
Stenbelægning med kampesten.

-Pergola ved indgang og udgang ikke Det var vigtigt for os, at der blev plantet i
nødvendigvis hele stien rundt. Med kle- efteraret, sa buske og træer fik en god
matis eller lignende.
start.
-3 rundkredse med siddepladser. Et med
kampesten og et med bænke/ alternativt
træstubbe (god kvalitet). Affaldsstandere
der passer ind i konceptet.

Heldigvis overlevede alle træer og buske
vinteren. En udfordring har været blomsterengen, da det var et meget tørt forar.
Vi har luget flere gange, da det har set lidt
for vildt ud, men sikkert godt for biodi-Frugttræer, gerne træer der ikke vokser
versiteten.
højt.
Inden for et par ar forventer vi, at lands-Paradisbuske, forsythia, spirea samt
byhaven er vokset godt til, sa den kan
snebær eller lignende lavt voksende buopfylde vores intentioner. Hvis man vil
ske skal omkranse oaserne og danne
være med til at passe landsbyhaven i
hegn til vej og mark.
fremtiden, er man meget velkommen.
-Læhegn mod nord (Marken)
-Beplantning med vilde blomster og miArbejdsgruppen bestar af:
nimalt med græs.
Niels Holger Wermuth, Christina WerVi var ogsa pa et inspirationsbesøg pa
muth, Jette Reiter, Kirsten Hansen, Claus
Museumsgarden i Keldbylille, hvor man
Spangsbjerg, Mads Laursen og Torben
bade kan se en gammel prydhave og en
Stade Nielsen
mere vildtvoksende park.
Som entreprenør fandt vi frem til HPanlæg, som kom med forslag til planter
m.m., og i september var vi i gang med
anlægget, efter at jorden var blevet pløjet.
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Byfornyelsen
landsbyer. Til disse ture er der produceret et infoskab med planche om Jungshoved BY og turene. I folderboksen kan man
tage en ”miniguide” med pa turen. Alle
turene kan desuden hentes her:
https://jungshoved.net/1173-2/

Rekreative ruter

Sjællandsleden er nu ført Jungshoved
Rundt. Der er sat fine stolper op, sa gæster pa ruten kan finde vej. Der har allerede været nogle pa ruten med oppakning
og travestøvler.

Til Sjællandsleden er der udarbejdet et
stort kort med seværdigheder og facilite- en arbejdsgruppe under Byfornyelsen.
ter, som vi nok vil forsøge at fa lavet som
Gruppen bestar af Lise Tarnov, Henrik en tavle opsat udendørs pa skolen. Kort
Gurskov, Bent Pedersen, Lise Jacobsen med og seværdigheder vil blive lagt pa SjælJette Stauner som kontaktperson i Vor- landsledens hjemmeside, og der vil komdingborg Kommune.
me nogle etape-info-tavler.
Rekreative ruter har afsluttet arbejdet Det har været en fornøjelse at være en
med at lave 6 forslag til ture med start fra del af denne gruppe, gode ideer, arbejdJungshoved By og ud til halvøens øvrige somme folk og en god stemning. Tak for
det.
Lise Jacobsen

KØB BLADET
Bladet kan købes i løssalg i Tissot
Koch boghandel,
Købmandsgården i Jungshoved,
Jungshoved Kirke
og i bladkassen på gavlen af
Jungshoved Skole.
Pris pr. blad 20 kr.
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Vejfloraprojektet
lomløb for at undga at komme i
konflikt med de plantede træer.
Forudsat altsa at de gav os lov til at
plante pa deres matrikel, for rabatterne er slet ikke brede nok til det.
Sa, det faldt til jorden med et brag,
der kunne høres helt til Langebæk.
Na, sa kan vi da plante slyngplanter
op ad hegnene til vandværket og
TDC-huset.
•NÆH
Ingen planter, der kræver at hegnet
bliver vedligeholdt. TAK.
Værre var det med TDC-huset.

Vejfloraprojektet lagde ud med store ambitioner.
Budgettet var stort nok til, at vi kunne sla
ud med armene og tænke i forskellige
træer ved de forskellige ind- og udfaldsveje fra Jungshoved By. Valnød, hasselnød, blommer og kirsebær, eller æbler,
pærer, blommer osv.
•MEN

De gæve medarbejdere fra kommunen brugte - forgæves - tre maneder eller
mere pa at komme i kontakt med en medarbejder hos TDC for at kunne forelægge
vores forslag.
•FORGÆVES.

Sa telefonhuset star stadig og ser lige sa
grimt ud, som før projektet gik i gang.
Vi drømte jo ogsa om, at vi havde faet en
2 minus 1 vej gennem Jungshoved By, sa
der var nogle gode brede rabatter, vi kunne sa vilde blomster i.

Der kom lige nogle vejregler i vejen.
Udenfor byskiltene er den tilladte ha- •MEN
stighed, hvormed et køretøj ma fremføDesværre - der er cirka 800 kr. pr. kilomeres, 80 km i timen.
ter kommunal vej til drift, sa det bliver
Ved disse svimlende hastigheder skal
•AALT FOR DYRT.
træer plantes sa langt fra asfaltkanten, at
lodsejerne ville skulle køre et bedre sla- Blandt lodsejerne langs Jungshovedvej
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var der en del, der heller ikke var vilde
med at fa kanterne langs deres haver saet
til med noget, der ligner UKRUDT.
Ikke helt sa VILD MED VILJE??
•SA
De brede blomsterrabatter forsvandt
ogsa.

•TILBAGE ER
18 opstammede hvidtjørn, der bliver
plantet i løbet af oktober maned, fordelt
ved de fire indfaldsveje til Jungshoved by.
Nogle fa meter blomsterrabat langs Fuglsangvej, Mislehøjvej og ved den vestlige
indkørsel til Jungshoved.
•MULIGVIS far vi lidt mere vejflora.
Hvis der ikke opstar uforudsigelige udgifter i forbindelse med plantningerne og
etableringen af blomsterrabatterne, vil
der blive et beløb til plantning pa arealet
omkring vandværkets tradhegn.
Arbejdsgruppen bestar af: Christian Boehm, Morten Bjerre, Anne Mette Elbrønd,
Gunvor Asbjerg, Sune Madsen, Sten Hansen og Henning Delf Nissen
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Gavlmaleriet på Jungshoved Købmandsgård

De store vidder pa Jungshoved; markene,
havet, dagshimlen og nattehimlen, det er
de grundlæggende elementer i murmaleriet. De store dansende former pa den
store gavl er en fri fortolkning af en salepgøgeurt. Og sa er der poplerne, gæssene i
formation, kirken, fyrhuset, sælerne, en
løvfrø, en rhododendron helt tæt pa, Feddet i det fjerne og nattens stjerner.
Jeg har prøvet pa at fa meget med fra
Jungshoved, men jeg vidste fra starten, at
det ikke gik an at afbilede alt, hvad der
findes af rigdomme pa jeres fine halvø.
Det var vigtigt for mig, at det samlet set
ville blive et smukt billede med en flot
komposition, der ville gøre sig godt pa
Købmandsgardens i alt 39 meter gavl,
garage, mur og gavl igen.
Det var jo egentlig meningen, at en grup-

pe pa 15 lokale skulle have været med til
at udarbejde skitserne, men det satte
Corona en stopper for. Og det var meningen, at vi skulle være færdige i juli, men
aret har budt pa mange overraskelser, og
det blev hele vejen igennem en dans at
komme frem til det endelige resultat.
Gruppen af lokale folk har i stedet fulgt
min skitseringsproces, og jeg har løbende
rettet til. Og de gode mennesker har
svunget pensler i timevis, dag efter dag,
for at gøre murmaleriet til hvad det er i
dag. Lange buede beskæringer kræver en
trænet hand, og sadan en fandtes der i
gruppen. Og hvad gør man, nar slagregnen har ødelagt flere dages arbejde? Ja,
jeg gik hjem og var slemt nedtrykt, men
da jeg kom igen, havde en anden kyndig
hand i gruppen malet om, og der var ikke
længere nogen skade at se. Der blev ryk39

ket hurtigt de dage, hvor der var folk i
liften i den ene ende, børn og voksne der
malede træværk midt for, og folk i stilladset i den anden ende. Karina kom med
kaffe, og Judy havde en plan, maleren kom
med mere maling, og vi skyndte os at
male sa meget som muligt, inden solen
kom om hjørnet, og gjorde det for varmt
at arbejde.
Det har været en utrolig stor og god oplevelse for mig at arbejde i Jungshoved. Jeg
fik stedets and at mærke, og jeg ma sige,
at jeg aldrig før har været et sted, hvor
engagementet er sa stort. Mangler der en
kost, presenning, værktøj eller knofedt,
skaffes det i løbet af ingen tid. Og engagementet har kunnet mærkes pa de mange
positive tilrab, og ses pa trafikpropperne,
der ofte opstod under vores arbejde, nar
en billist holdt stille, for at følge med i
processen. Og sa er der alle dem, der har
40

skrevet glødende indlæg pa de sociale
medier. De fortæller mig først og fremmest to ting; nemlig at kunsten har stor
betydning, og at I holder fantastisk meget
af jeres skønne halvø.
Mange tak for nu.
Venlig hilsen

Mia Sloth Møller
Billedkunstner.
Arbejdsgrupperne som sammen med Mia
Sloth Møller har arbejdet med gavlmaleriet: Sonja, Martha, Vigga og Tina Åsberg,
Allan Capion, Mads Laursen, Ann Helen
Stangbye Madsen, Gunvor Asbjerg, Henrik
Hansen, Henrik Gurskov, Nina Jensen, Judy
Herup, Sisse Siggaard Jensen, Vibeke Rink
Jensen og Knud Jacobsen
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Nyt fra Jungshoved Skole
Velkommen til en ny vintersæson!
Den 1. oktober startede de fleste aktiviteter i skolen igen. Alle hold tager forholdsregler i forhold til afstand og rengøring med mottoet: ”fælles besvær og fælles
ansvar”. I lokalerne ligger der en rengøringsvejledning til lokalernes brugere, og
der star klude og rengøringsartikler. Viceværten sørger for rengjorte toiletter dagligt. Vi vil gerne sikre, at alle forbliver
raske.

M

afslutning i ”Blomsternes halvø”, udstilling i gymnastiksalen i forbindelse med
fejringen af Byfornyelsen, affaldsindsamling og velkomstmøde for nye beboere.
Desuden har der været to hold pa overnatning i august-september, inden smittetallene steg igen.

I den kommende vinter bliver vi nødt til
at flytte en del arrangementer til gymnastiksalen pa grund af m2 reglerne og forsøger at gøre det pa rullende dage, sa det
ikke bliver de samme, der bliver ramt af
aflysninger hver gang. Men alle hold har
Men hvor er det dejligt med liv i det gam- vist stor forstaelse og fleksibilitet i denne
le hus igen. Yoga, afspænding, Tai Chi, lidt mærkelige periode, og det fortjener
syhold, strikkecafe, blomsterbinding, STOR ROS OG TAK.
kniplehold, madlavningshold, badminton, God vintersæson til alle. Pa gensyn pva
bordtennis, strandjagt og billard, Forenin- Skolens styregruppe, Lise Jacobsen
gen Norden, vævekreds og bibliotek er
alle i gang. Den nye stolelift er taget i brug
til glæde for de af skolens brugere, der er
darligt gaende. Den fungerer sa fint.
Desværre må spiseklub, sangaftener
og pensionistgymnastikken vente lidt
endnu.
Det har været minimalt med udlejning
hen over forar og sommer. Mange aflysninger, fordi institutioner og skoler ikke
kunne tage pa ture pa grund af Corona
restriktionerne. Til gengæld har vi haft
maksimal udlejning af den gamle lærer- Mange store og små gæster i Den gamle lærerbobolig i juli-oktober.
lig i sommer

Selvom der har været stille i skolen hen
over sommeren, har der alligevel været
holdt en del møder i skolegarden af diverse foreninger og udvalg. Der har været
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Det nye lokalforum
Ny mail: jungshoved.lokalforum@gmail.com
Samme hjemmeside jungshoved.net
Lokalrådets mailliste overføres.

Over 300 personer er allerede på Lokalforums mailliste og får nyheder direkte i mailboksen.
Skriv til: jungshoved.lokalforum@gmail.com
hvis du også vil på.
Der blev afholdt stiftende generalforsamling torsdag d.29.oktober. Bestyrelsen består nu af nedenstående medlemmer. Lis Jespersen og Tina Åsberg ønskede ikke
genvalg, og forsamlingen takkede dem for deres arbejde i lokalrådet. Nyvalgt blev
Mariane Kristensen og Steen Hansen.
KASSERER
Torben Svane, Bønsvigvej 2, tlf. 4014 1061 mail@torbensvane.dk
ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER
Allan Capion, Lundegårdsvej 28, tlf. 4224 7183 capion_a@yahoo.com

Jørgen B. Svendsen, Stavreby Strandvej 24 A, tlf. 5380 2856 jbsvendsen@mail.dk
Henning Delf Nissen, Mislehøjvej 4, tlf. 4038 3981 henning.delf.nissen@gmail.com
Mariane Kristensen, Over Lyngen 3, tlf. 2237 8731 makri@c.dk
SUPPLEANTER
Valborg Schubert, Skovvangsvej 2, vasc@mail.dk
Steen Hansen, Bønsvigvej 17, 2469 9846 stjeha@yahoo.dk
REPRÆSENTANTER VALGT AF EGNSHUSET JUNGSHOVED SKOLE
Lise Jacobsen, Ambæk Mark 10, tlf. 2445 3147 lisejacobsen1@gmail.com
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Nye medlemmer af lokalforum
Jeg hedder Mariane. Jeg er født og opvokset på Jungshoved,
hvorfra jeg flyttede i 1976. Har i de mellemliggende år boet på
Stevns.
Jeg er dog flyttet tilbage til mit fødehjem Over Lyngen igen i forsommeren 2020. Jeg stiller op til lokalrådet, da jeg godt vil være
med til at styrke fællesskabet på Jungshoved.
Jeg er en af pendlerne på Jungshoved. Jeg er uddannet anæstesi
sygeplejerske og arbejder på anæstesi afdelingen på Nykøbing F. sygehus, hvor hovedparten
af mit arbejde består i at bedøve. Jeg arbejder i meget skiftende og ofte lange vagter.
I forbindelse med mit arbejde er jeg ambassadør for Dansk Center for Organdonation (DCO),
som er et videncenter beliggende i Skejby, Århus.
Min fritid bruger jeg mest på at holde huse og haver. Det sidste 1½ år har jeg brugt næsten al
min fritid på at ombygge Over Lyngen 3.
Jeg er meget ude- og havemenneske, hvilket jo passer godt til at bo i naturen på Jungshoved.
Jeg nyder den fred og ro, som findes herude!

Sten Hansen Jeg bor i Bønsvig sammen med Gunvor, og vi nyder
det lokale fællesskab og vores have.
Jeg interesserer mig for den nære natur og nyder at være i den enten til fods eller på cykel.
Jeg arbejder som miljøkonsulent i et genvindingsfirma, og her arbejder jeg med at forbedre miljø- og arbejdsmiljøforhold, samt
hvordan vi kan øge genanvendelsen.
Jeg vil gerne yde en indsats for vores lokalområde med særligt fokus på natur og miljø.

Handleplan for Jungshoved Lokalområde
For Jungshoved Lokalområde findes en Lokal Udviklingsplan, kaldet LUP, samt en dynamisk
handlingsplan, som løbende opdateres på borgermøder. Nedenfor ses en oversigt over ønskede tiltag i 2020-2021, se mere i ”Handlingsplan for Jungshoved”
på www.jungshoved.net.
Vi glæder os til at komme i gang, mvh Jungshoved Lokalforum
>> Se handleplan de næste sider
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Handling
Bestyrelsen
Afslutte byfornyelsesprojekt
”Natur- og landskabsværdier i byfornyelsen”
Videreudvikle Folkeparken
Arbejdsdage
Plantedage
Aktivitetsdage
Deltage i kurser vedrørende lokalforum og nærdemokrati
Arrangere temadag for unge med aktiviteter og debat om nærdemokrati
Affaldsindsamling april og sensommer
evt. få en Ren Natur rute
Udvalg under lokalforum
Flere temaaftener med fokus på miljøet
Opdatering og trykning af folder om miljøet på Jungshoved
Arbejde for flere giftfrie haver
Arrangere og gennemføre:
Otte traveture på ca. 5 km hver
En tematur om løvfrøer maj 2021
Jungshoved rundt travetur 22 km 21.8.2021
Fire 60+ ture på hver 2-3 km.
i samarbejde med VK
Cykelrute til indvielse af Byfornyelsen udsat til september 2021
Nyt infoskab om ture i Lundegård med planche og foldere
Samarbejde med postbåden Røret om sejlplan og ture samt PR
Samarbejde om ture med naturvejleder i VK
Undersøge flere muligheder for vandreruter
Lave udstilling om ture på Jungshoved på biblioteket i Præstø i forbindelse med DR Tv’s temaudsendelser
”Vilde vidunderlige natur…”
Blomsterkummekonkurrence 2021
Lægge løg, så grøftekantsblomster
Fortsat drift af Frøen
Servicebus ved arrangementer
Turistfolder om Frøen
Dialog med grundejerforening om shelterplads ved Bønsvig strand
Opslagsskab i Lundegård og sommerhusområder
Netværksmøde med overnatningssteder og spisesteder
Velkomstmøde for nye beboere 2021
Uddele velkomstside til nye beboere
Inddrage nye beboere i lokalområdets aktiviteter
Arrangere aktiviteter for børnefamilier
Arbejdsgrupper
Drift af hjemmeside
Arbejde på at finde nye kunstnere 2022 til transformatortårnene
Vedligehold og udvikling af naturområde Sydgården
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Ansvarlige
Styregruppen for projektet
Arbejdsgrupper /lokalforum

Lokalforum
Lokalforum
Lokalforum

Miljøudvalget
Miljøudvalget
Miljøudvalget
Tur- og naturudvalget

Tur- og naturudvalget,Turisme og bosætningsudvalget
Tur- og naturudvalget, Turisme- og bosætningsudvalget
Tur- og naturudvalget
Tur- og naturudvalget
Tur- og naturudvalget
Blomsternes halvø

Transport- og trafikudvalget

Turisme- og bosætningsudvalget
Turisme- og bosætningsudvalget
Turisme- og bosætningsudvalget
Turisme- og bosætningsudvalget, Frøen
Turisme- og bosætningsudvalget
Jungshoveds børn
Hjemmesideudvalget
Udvalget vedr. transformatortårnene og Kunstnergruppen på Jungshoved
Arbejdsgruppen Naturområde Sydgården
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Mit liv som
Elvis Presley fan

dem, om at kigge lidt pa boliger, der passede til det vi havde talt om, vi kunne
tænke os, men ville først flytte herned,
nar vi blev pensionister. Men da PoulErik sa huset pa Jungshoved var han
solgt - ogsa selvom han 6 ar frem i tiden
skulle tage til Amager for at komme pa
arbejde (der er ca. 2 ar tilbage). Vi flyttede til Jungshoved den 1. oktober 2016.
Elvis Presley er født den 8. januar 1935 i
Tupelo, Mississippi, og død den 16. august 1977 pa Graceland, Memphis.
Jeg har altid haft en drøm om at se Elvis
Presley i levende live men oplevede det
aldrig. Der kom børn, og sa matte Elvis
lige lægges lidt til side, og der blev ikke
samlet sa mange effekter med Elvis Presley, men har efterfølgende taget revanche
bade hvad ting og ”Elvis” koncerter angar, samt besøgt Memphis Mansion, der
er en kopi af huset Graceland, og som
ligger i Randers.

Jeg hedder Valborg Schubert og er gift
med Poul-Erik Lindgren. Jeg har siden
barnsben været Elvis fan, og jeg havde en
fætter (han havde muskelsvind), der var
5 ar ældre end mig, og han var Cliff fan,
sa vi havde mange diskussioner og
uoverensstemmelser om, hvem der var
bedst, men blev altid gode venner igen,
men aldrig enige om hvem der var den
flotteste og bedste sanger (er selv den
dag i dag overbevist om at det var Elvis
Presley).
I pasken 2016 var vi pa besøg hos vores
venner, der bor i Præstø. Vi havde bedt
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August 2007 fik jeg en del af drømmen
opfyldt, idet jeg var pa ferie i USA, hvor
første stop var Memphis, Tennessee, nøjagtig pa 30 ars dagen for Elvis Presleys
død. Det var en fantastisk oplevelse at se
Graceland hvor Elvis havde boet. Det er
nu lavet til museum, og jeg var nødt til at
komme der flere gange (Elvis købte Graceland som 22 arig for 100.000 dollars),
og atmosfæren i Beale Street hvor bl.a.
B.B King ogsa spillede, Lorraine Motel
hvor Martin Luther King blev skudt den
4. april 1968, Sun Records hvor Elvis
Presley indspillede sin første plade (en
fødselsdagsgave til sin mor). Jeg var ogsa
et smut i Nashville, som er hovedstaden i

Tennessee. Der stødte jeg pa Flemming frem og sat op (takket være min mand og
(Bamse) Jørgensen i en butik og var sene- søn), og en del nyt er købt.
re til koncert hvor han sang Elvis musik.
Valborg Schubert
Sluttede Memphis af med en tur med
hjuldamper pa Mississippi floden.
Derefter gik turen til Las Vegas, hvor alting er sa kæmpestort, at det skal ses for
at forsta, hvor imponerende hotellerne
m.m. er. Boede selvfølgelig pa Hilton Hotel, hvor han optradte mange gange. Det
var ogsa i Las Vegas, at Elvis blev gift med
Priscilla den 1. maj 1967 pa Aladdin Hotel, en fantastisk by og oplevelse.
Sluttede af med at opleve Hawaii og se
stranden, hvor indspilningen af filmen
”Blue Hawaii” var lavet. Sidst men ikke
mindst sa jeg den store TV-satellit transmitterede koncert fra 14. januar 1973,
hvor jeg sad klinet til TV skærmen.
Jeg har flere gange været i Bad Nauheim,
hvor Elvis var soldat, og hvor der hvert ar
omkring den 16. august er en Elvis festival med en masse Elvis- look a likes, der
optræder og giver koncerter. Jeg matte
selvfølgelig ogsa pa en tur til Rudesheim
am Rhein og tage en tur med svævebanen og gondol nr. 76. Manden, der tog
mod billetterne, syntes vi var tossede,
hvilket han nok havde ret i, for vi matte
vente pa adskillige gondoler, før nr. 76
dukkede op. Vi var en gruppe, der alle
skulle sidde hver for sig i gondol 76, for
det var gondolen Elvis sad i sammen med
Juliet Prowse i filmen ”G. I. Blues”.
Jeg er nu den stolte ejer af en masse Elvis
Presley effekter, som jeg har faet og købt,
og det bedste er, at efter vi er flyttet til
Jungshoved, er størsteparten kommet
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Sidste nyt fra Jungshoved Miljøgruppe
Vi har fået en del henvendelser fra borgere, der ikke kan finde ”Jungshoved
Miljøgruppe” på jungshoved.net. Vi har
bedt lokalrådet om at flytte linket frem
på forsiden.



Lugtgener fra anlægget og utætheder i gassystemet.



Uklare vilkår i Miljøgodkendelsen.

Jungshoved Miljøgruppes anke kan ses
på vores hjemmeside, som du finder,
Lynggård Biogas har fået en ny miljøgodhvis du på jungshoved.net går ind under
kendelse. Den er meget uklar, men den
”beboer” -> ”Foreninger”->
åbner op for en stor udvidelse – fra
”Miljøgruppe”.
18.400 t gylle og 600 t fiskeolie til 30.000
t tilkørt industriaffald. Vi har anket miljø- Kommunen har lavet en app, der hedder
”Vordingborg kommune giv et tip”. Vi
godkendelsen med 6 følgende klageopfordrer til, at borgere på Jungshoved
punkter:
bruger den, når man er generet af lugten

Vordingborg Kommune burde
eller føler sig utryg på vejene pga. de
give afslag på miljøgodkendelsen
store transporter. Især lugt er noget som
på grund af manglende tillid til
kommunen siger, at de tager meget alvirksomheden og de mange ulovvorligt… Jungshoved Miljøgruppe får
lige handlinger og manglende vilje
henvendelser fra borgerne omkring disse
til at følge myndighedens afgørelproblematikker, men det virker altså
ser.
bedre for kommunen, hvis det ikke er os,

Der er ikke taget tilstrækkelig
men jer, der henvender jer.
højde for virksomhedens forureMed det største håb om, at vores natur
ningsbidrag.
og miljø må få nogle bedre betingelser,

Mangelfuld sikring af grundvanHilsen Jungshoved Miljøgruppe
det og Natura 2000/ Bøgestrømv. Ilse Hein
men.
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Vordingborg Kommune har godkendt afværgeforanstaltninger
mod udslip/uheld, der langt fra er
gode nok.

Forening Norden, Præstø
KULTURAFTENER på JUNGSHOVED SKOLE, Jungshovedvej 46
PROGRAM FORÅR 2021
ALLE er velkomne til ALLE foredrag
Pris: NORDEN medlemmer 50 kr. gæster 60 kr.
Betales på forhånd på konto: 9570 0011771858 (husk navn).

Foredrag
Tirsdag 19.01
kl. 19:00
Island
Vi glæder os til endnu et foredrag med
Birgitte Drent Sørensen, som kommer og
inspirerer os med sit foredrag om Island,
hvor vi beundrer, som sædvanligt, de
flotteste billeder. Disse kommer langt
omkring med Islands historie, geografi,
den storslåede natur og en oplæsning fra
den islandske litteratur.

Foredrag
Onsdag 10.02
kl. 15:00
Hjernen og stjernen
Professor emeritus Carsten Saunte fortæller denne gang om menneskets hjerne. Carsten har arbejdet i otte specialer
indenfor lægevidenskaben og har i en
lang årrække haft sit virke i Trondhjem.
Vi får et detaljeret indblik i menneskets
hjerne, et emne, som Carsten som sædvanligt vil forklare på en forståelig måde.

Der er plads til cirka 30
med 1,5 meters afstand
Tag selv forfriskning/håndsprit med
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Vinterhaven
I året 2020, hvor corona virusen har sat en stopper for mange aktiviteter, er det positivt, at der er
blevet sat fokus på vores egen hjemlige natur
med fuglesang, flaksende sommerfugle og summende bier, som noget der er værd at passe på.
Vores haver udgør i virkeligheden et stort naturbeskyttelsesområde, hvor vi kan hjælpe med foder, ly og redepladser til både fugle og insekter.
Nu, da vinteren står for døren, er det tid til at tænke på redekasser. De skal efterses/renses, eller der skal nye op. Ved at hænge en redekasse op tilbyder du ikke
alene fuglene en redeplads men også et sted at søge ly på kolde og våde dage i vintermånederne. Flere fugle overnatter ofte i samme redekasse for at holde hinanden
varme, når det er rigtigt koldt.
Det er også nu, der skal fodres. For at overleve de lange kolde nætter må fuglene
ofte tære på deres fedt reserver, og da dagene bliver kortere, har de kun begrænset
tid til at finde næring og således opveje noget af tabet. Derfor kan man hjælpe ved
at tilbyde dem foder med et højt energiindhold.
En blanding af solsikkefrø, hampefrø, jordnødder og fedtkugler giver god mening og
vil tiltrække flere forskellige arter.
Hængende foderhuse, hvor fuglene kan æde i fred og ro, er ganske praktiske, da de
giver en god beskyttelse mod rovdyr som egern og kat. Der findes mange modeller i
handelen, men har du en gammel lampeskærm og en serveringsbakke, kan du nemt
lave et selv. Man kan også montere det på en stolpe, så det kommer tættere på
huset, så man nemmere kan nyde de forskellige fugle, der kommer på besøg. Hvis
man vælger stolpeløsningen, er det en god ide at bruge en 7 cm stolpe. Den kan
man nemlig katte/egern sikre ved at sætte et stykke nedløbsrør omkring stolpen,
inden man monterer foderhuset.

God vinterfodring til alle
Steen Herup
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Læserne skriver
Fantastiske Jungshoved
Det er en super dejlig oplevelse at samle ind til
Røde Kors.
Til alle jer på Bønsvigvej, Gyvelvej, Hybenvej,
Bønsvig Strandvej og Dyremarken må jeg endnu en gang slå fast: hvor er I gode! Der
er vist stor medfølelse for folk i nød, og jeg mærker tydelig solidaritet. 1000 tak. Ja,
jeg skulle faktisk sige 4.731,50 gange TAK, for så mange penge fik vi samlet sammen.
Som Røde Kors skriver til os herude: ”I blev igen i år indsamlingens ubestridte højdespringer” Lad os sammen glæde os over det.
De bedste hilsner, Jørgen Hein
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Bertel Thorvaldsen på Nysø 1838-1844

Nysø med Thorvaldsens atelier i forgrunden. Foto med tilladelse fra museerne.dk

Mit navn er Carsten Honore (Hubert), og
jeg havde tidligere pa aret fornøjelsen af
at fortælle om, hvordan jeg ”havnede” I
Præstø og senere pa Jungshoved i Kohaven, Roneklint.
Som pensionist keder man sig ikke, og jeg
har bl.a. stor glæde af at være byguide i
Præstø og pa Nysø med Thorvaldsen
samlingen. Vi er to, som ”har vagten” hver
2. maned, og min kollega hedder Arne
Christiansen fra Stenstrup.

I 1796 rejser han til Rom, som var datidens kulturcentrum, og bliver der i 40 ar.
I 1798 møder BT Anne M. Uhden, og de
danner par og far børnene Alberto (dør
som 5-arig) og datteren Elisa.
I 1803 far BT sit europæiske gennembrud og har en stor kundekreds primært i
Rusland og Baltikum men ogsa i det øvrige Europa.

I 1810 og arene fremover har han en stor
produktion af portrætter, statuer og reliDette er historien i uddrag om Thorvaldeffer, og kunstnere og samlere valfarter til
sen (BT) pa Nysø 1838-1844. Herunder
hans romerske værksted.
vil man ogsa kunne læse om udvalgte
værker, som i dag befinder sig i museet pa I 1820 rejser BT til København, hvor han
Nysø v/Præstø, inkl. dem, som star i skal udsmykke Vor Frue Kirke, ChristiJungshoved Kirke (tidl. Stavreby kirke) i ansborg og lave portræt af kongefamilien.
dag.
I 1838 forlader BT Rom og kommer til
BT blev født 19. nov. 1770. Hans far var København, hvor han bliver udnævnt til
fra Island og hed Gotskalk Thorvaldsen, æresborger, og arkitekt M.G. Bindesbøll
moderen hed Karen f. Dagnes. Allerede tegner Thorvaldsen museet i København.
som 11-arig blev BT spottet som et naturDen 4. juni 1838 besøger BT Nysø v/
talent og kom ind pa Kunstakademiet,
Præstø, hvor familien Stampe (Christine
hvor han afsluttede sin uddannelse med
og Hendrik plus fem børn) er meget be”Den store Guldmedalje” plus et rejsestigejstrede for BT. Christine bygger et atelipendium.
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er til BT. Dengang var det ”in” at have
berømtheder pa besøg pa godserne, og
her kan nævnes Oehlenschlager, Grundtvig og ikke mindst H.C. Andersen, hvis
favorit menu var ”gratis mad”.

modsætning.
Frisen Jesu indtog pa et æsel i Jerusalem,
med de 12 disciple bagved.

Frisen Kristi gang til Golgatha med Jesu,
som bærer korset, plus de to røvere. Jesu
I 1841-42 var BT med familien Stampe i
bliver naglet i handleddene, mens røverRom.
ne bindes op med reb.
Den 24. marts 1844 dør BT i teatret i København, 73 ar gammel.
I 1926 indretter man et lille museum pa
Nysø med nogle af BT’s værker, og det
kan besøges om søndagen kl. 12-16 fra 1.
maj til 31. aug., eller pa bestilling pa mob.
nr 60 69 50 39.
Vi har udvalgt nogle af hans værker, da
det er umuligt at fa alle med her.
Vi starter i salen med BT’s selvportræt
statue fra okt. 1839, hvor hans kunstneriske frihed gjorde, at han ”pyntede” lidt pa
sit udseende med et mere ungdommeligt
”look”. Han hviler sin venstre arm pa hovedet af gudinden ”Habet”, som ifølge
ham selv symboliserer hans diametrale

BT var meget inspireret af religion og
fiktive figurer, og her ses Nytaret Genius.
Et genius er en legemliggørelse af ander,
guder etc. (Der findes ogsa malerkunstens, billedhuggerkunstens naturligvis,
bygningskunstens og harmoniens og poesiens genier).
I Jungshoved Kirke star en døbefont
skabt af BT med motiverne: Jomfru Maria
med Jesusbarnet og Johannes Døberen
samt tre svævende engle. I 1839 besøgte
BT kirken og sa, at der manglede en altertavle, og BT skabte ogsa den med motivet
Jesus i Emmaus, en by nord for Jerusalem, hvor Jesus viser sig for to af sine tilhængere. Det var takket være Christine
Stampes venskab med BT, at Jungshoved
Kirke blev udstyret med interiør i verdensklasse, som er med til at gøre kirken

Foto med tilladelse fra museerne.dk
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Thorvaldsen og familen Stampe. Foto med tilladelse fra museerne.dk

til en af de mest interessante sognekirker thers hovedmaske fra 1844 plus BT’s
i Danmark.
dødsmaske. Christine Stampe var sa glad
for BT, at hun lod fremstille to slangeringe
(paradisets) som tegn pa deres venskab.
I Familiestuen findes en del relieffer, bl.a.
hvor BT ses modellere skitsen til statuen
af apostlen Andreas, mens Christine
Stampe læser op og taler med BT sammen med tre af hendes børn.
Vi kunne blive ved. Haber, at vi med denne
lille skildring af BTs sidste ar pa Nysø kan
animere til et besøg pa Nysø.
Aug. 2020, Carsten Honoré
>> læs mere pa side 62 om skoletjenestens besøg i Jungshoved kirke

I Montreværelset findes en hel del motiver med Amor, kærlighedsgudinden, Lu54

Kirke og menighedsråd

Farvel til det ’gamle’ menighedsråd ne. Han har ogsa været medlem af aktiviHer pr. 1. søndag i advent udløber den
firearige periode for det menighedsrad,
der har siddet siden 2016. Et nyt menighedsrad er blevet valgt, som det fremgar
andetsteds her i bladet. Tak for samarbejdet i denne periode.

tetsudvalget, som lægger planerne for
koncerter, foredrag og andre arrangementer i og omkring kirken.

Bjarne Sørensen kom til menighedsradet
ogsa i 2008. Bjarne blev kasserer og overtog hvervet som kontaktperson, dvs. menighedsradets repræsentant i forhold til
Nogen fra det tidligere rad bliver sidden- medarbejderne. Bjarne har ogsa bidraget
de og vil fortsætte, mens tre fra radet har til nye initiativer, bla. de arlige septembervalgt at stoppe: Ole Torstensson, Eli ture til Nyord, som mange i sognet har
Frandsen og Bjarne Sørensen.
været glade for.
Siden jeg kom her til sognet i 2007, har
Ole Torstensson siddet i radet og været en
stor hjælp i sager vedr. renovering i kirken, pa kirkegarden, i graverboligen og
Rejsestalden og ogsa her i præstegarden,
hvor vi i familien har været meget glade
for Oles hjælpsomhed gennem arene.

Et stor tak fra undertegnede til disse tre
for deres bidrag til arbejdet omkring det
kirkelige arbejde i sognet og for de gode
og ordnede forhold, de har været med til
at skabe for medarbejdere, præsten og for
menigheden gennem disse mange ar. De
ønskes alle tre et langt og godt otium fra
det kirkelige arbejde.

Eli Frandsen kom til menighedsradet i
2012, og han har siden 2013 været for- Torben Møllenbach
mand og med sikker hand styret møder-
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Kirke og menighedsråd

Juleaften 2020– hvordan i år?

Der er ikke længe til jul. Arets mest traditionsrige familiebegivenhed. Ikke nogen
anden begivenhed ligger i sa faste rammer som vel netop julen. Vi gør, som vi
plejer op til juleaften. De fleste, tror jeg,
kunne ikke drømme om at lave noget om.
Man ser Disneys juleshow med stor fornøjelse og for Gud ved hvilken gang. Men
det er lige sjovt hvert ar.
Man lægger ikke madplan for juleaften,
man skal ikke bekymre sig om menuen.
Den giver sig selv - and, gas, flæskesteg
osv. Man mæsker sig, og man nyder det.
Hvert ar. Mange gar i kirke. Salmerne
kender man. Her skal man ikke eksperimentere med nye salmer, nye pahit, nej man gør, som man plejer.

vi plejer? Nej, sikkert ikke. Det bliver en
anderledes jul, ogsa tiden op til jul. Et
eksperiment, bliver det.
Hvordan skal vi samles, hvordan skal vi
stille os i kø foran kasseapparaterne i
butikkerne. Skal vi holde afstand med en
meter eller mere, sa ender vi ude pa gaden.
Hvad sa med selve juleaften, hvor mange
ma vi være sammen. Nogen steder i kirkerne vil man gerne være mange sammen, men sa kan vi ikke synge – det er for
smitsomt.

Andre steder - som her i Roskilde Stift har biskoppen bestemt, at der skal synges til gudstjenesterne, men sa kan vi
ikke være sa mange sammen. Næh, vi
Men i ar er vi i vildrede – ma vi gøre, som
skal være sammen ved at holde afstand.
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Ogsa pa kirkebænkene.
Det er ikke let, nar vi faktisk godt kan lide
at være sammen, sidde tæt, mærke atmosfæren. Gammel og ung mødes vi i kirkerne, og vi finder os i, at hver fugl synger
med sit næb.

tit. Men jo, minder det os ikke om, at selvom det i menneskenes liv og verden gar
op og ned, at konjunkturerne skifter, at
der er tider, hvor man ikke ved sine levende rad, at der lyder dette fredsbudskab fra
Gud.

Hvert ar, ogsa i ar. Om der er mange eller
Men det bliver nok anderledes i ar. Tradifa i kirke, om de synger julesalmer eller
tion eller ej. Mens dette skrives, ved vi
ikke, sa lyder der alligevel sang fra Guds
ikke hvordan.
engle, for Gud har ikke glemt os, heller
ikke nar det ser sadan ud.
Den første juleaften
Glædelig jul og Guds fred til alle og
Vi ser saledes julen i traditionens lys, men
med ønsket om et godt nytår.
sadan har det ikke altid været. Tænk pa
den første juleaften: Maria og Josef med Torben Møllenbach
barnet et eller andet sted, i et eller andet
skur, pa en eller anden mark uden for
Bethlehem. Der var heller ikke mange
tilstede dengang. Forældrene, en jordmoder maske – for hende hører vi ikke om,
og sa disse hyrder, der kigger indenfor.
I øjeblikket oplever vi en slags undtagelsestilstand, det gjorde de ogsa dengang.
Dengang har de heller ikke kunnet overskue situationen: krig, fattigdom, besættelsen af de romerske soldater, sygdom det har været deres hverdag.
I stalden har de ikke været mange. Men fa,
de har holdt afstand, for de kendte ikke
hinanden, og de har ikke sunget.
Det er englene, der synger – ’en himmelsk
hærskare’ – som det hedder i juleevangeliet. ’Fred til mennesker med Guds velbehag’. Sadan sang englene dengang.
’Hvad kan vi bruge det til’, spørger man
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Valg til Jungshoved Menighedsråd
Ved valgforsamlingen 15. september blev der opstillet fem kandidater til menighedsradet. Reglerne siger, at hvis der ikke kom en anden liste inden 13. oktober, ville kandidaterne være valgt til menighedsradet. Der kom ikke flere lister.
Følgende er valgt til menighedsradet:
Kirsten Thomsen, Stavreby
Lene Gurskov, Stavreby
Janne-Lis Eskildsen, Jungshoved
Grith Brygger, Bønsvig
Bent Pedersen, Togeholt
Som suppleanter er valgt:
Marianne Kristensen, Over Lyngen
Inge Johansen, Stenstrup
Der vil blive holdt konstituerende møde først i november. Konstitueringen vil kunne
ses pa sogn.dk/jungshoved efter 1. december.
Bent Pedersen, valgformand

Vore år i Menighedsrådet
I ar har der som bekendt været valg til
menighedsradet. Og denne gang var der
tre personer, nemlig formand Eli Frandsen, kasserer og kontaktperson Bjarne H.
Sørensen samt bygningssagkyndig Ole
Torstensson, der ikke genopstillede. Ole
har været i menighedsradet i 16 ar, og
Bjarne og Eli har været med i de to sidste
perioder svarende til otte ar.
Vi har alle haft en interessant og givende
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tid i menighedsradet, og vi vil gerne sige
tak til de øvrige medlemmer og sognepræst Torben Møllenbach for et godt
samarbejde samt rette en stor tak til de
ansatte for en meget dedikeret og loyal
indsats i alle arene.

Arbejdet i menighedsrådet
I de seneste ar har menighedsradet arbejdet efter følgende malsætninger med
ønsket om:
- at sikre, at der regelmæssigt afholdes
gudstjeneste i kirken, og at der tilbydes
kerneydelser i form af dab, konfirmation,
bryllup samt bisættelse/begravelse

oms arealer fremstar meget velholdte.
Det har været meget positivt at se, hvor
mange turister - ogsa udenlandske - der
lægger vejen forbi kirken og Slotsbanken.
Det skyldes vel især omradets historie og
kirkens smukke placering. Det sidste er i
hvert fald grunden til, at Michelins Grønne Guide har givet kirken, lige som tre
andre kirker i Vordingborg kommune, en
stjerne, som begrunder, at her er det
værd at kikke forbi. Det stigende antal
turister skyldes til dels ogsa, at kirken er
blevet tilmeldt ordningen ”Vejkirker og
andre abne kirker”, herunder som
”Cykelvenlig Vejkirke”.

Disse tiltag har givet en del omtale i savel
- at afholde attraktive arrangementer, sa
radio og tv som den skrevne presse –
som foredrag, koncerter, udflugter, stuogsa om Jungshoved. Og menighedsradet
diekredse, frilufts- og/eller aftengudstjehar i de senere ar fulgt op med yderligere
nester m.v.
informationsmateriale om kirken og om- at udnytte kirkens historie, udsmykning radet pa savel dansk som engelsk og tysk.
og beliggenhed til at tiltrække besøgende
For at blive bedre til at kommunikere om
- ogsa uden for de normale kirkelige
kirken og dens inventar, har menighedshandlinger
radet haft et konstruktivt samarbejde
- at fastholde det attraktive miljø ved rej- med Kirkefondet om ”Det aktive Kirkesestald, graverbolig og kirke gennem en rum” med det formal at beskrive kirken i
høj vedligeholdelsesstandard
savel historiske som bibelske rammer.
- at Jungshoved Kirke skal være en god Endelig har det ogsa været en glæde at se
arbejdsplads for de ansatte.
de mange, der er mødt op til foredrag og
Andre ma selvfølgelig afgøre, hvorvidt koncerter i kirken og Rejsestalden samt
menighedsradet har levet op til disse til de arlige sogne- og sommerudflugter.
malsætninger; men selv synes vi, at kirken er velbesøgt af bade kirkegængere og
turister, og at kirken, Rejsestalden, graverhuset, kirkegarden og de øvrige uden-

Menighedsradet vil gerne takke alle de
ansatte, handværkere, leverandører, enkeltpersoner og andre samarbejdspartnere for deres bidrag til at indfri menig59

hedsradets malsætninger.

Relationer til offentlige myndigheder
Jungshoved Kirke star selvfølgelig ikke
alene, og menighedsradet indgar i Folkekirkens organisation. Kontakten er først
og fremmest med Stege-Vordingborg
Provsti, men ogsa med Roskilde Stift.
Det arlige budget pa godt og vel 1 mio. kr.
til løn til kirkens ansatte - bortset fra løn
og pension til præsten - samt til drift og
vedligeholdelse af kirken, kirkegarden,
graverboligen og Rejsestalden forhandles
hvert ar med provstiet. Pengene kommer
fra den kommunale kirkeskat, der betales
af medlemmerne af Folkekirken, og menighedsradet har deltaget i interessante
drøftelser herom og ogsa om eventuelle
ændringer i den kommunale kirkeskatteprocent. Præstens lønninger kommer fra
statsskatten, og som sadan har menighedsradet ikke noget at gøre med dette
eller med præstens øvrige ansættelsesforhold.

ne se forskellen mellem tarnets vestside
og de øvrige kalkede mure.
Da Slotsbanken jo ogsa er et fredet omrade, blev der afholdt mange interessante
møder og drøftelser med Kulturstyrelsen,
Museum Sydøstdanmark og Vordingborg
Kommune for igen fra 2014 at kunne
afholde sankthansbal, efter at der i 2013
var blevet nedlagt forbud mod at gøre
dette pa Slotsbanken.
I forbindelse med indbrud, tyveri, stormskader og lynnedslag er Folkekirkens
Forsikringsordning tradt til og har ydet
(delvis) erstatning.
Endelig har der i de forløbne ar ogsa været flere besøg af Arbejdstilsynet, der bl.a.
har fokuseret pa kisteløft og gravsten, der
ikke har været befæstede godt nok.

Netværk på Jungshoved

Selvfølgelig har kontakterne til de offentlige myndigheder været vigtige, og menighedsradet har deltaget i mange interessante møder og drøftelser og har altid
mødt forstaelse og imødekommenhed for
Jungshoved Kirke er en middelalderkirke, fremlagte ønsker.
hvorfor den er omfattet af specielle fredMen det mest interessante samarbejde
ningsvilkar, hvor intet kan ændres uden
har dog været kontakten til og samarbejtilladelse. Derfor krævede det en tæt kondet med mange af Jungshoveds lokale
takt med Nationalmuseet i forbindelse
foreninger og netværk.
med vedligeholdelse af tarnets vestside,
hvor der i tidernes morgen er anvendt Menighedsradet har især nydt godt af
cement i pudselaget, sa kalken ikke hæf- samarbejdet med Lokalradet/Nyt Lokaltede særlig godt ved. Nationalmuseet forum, Pensionistforeningen, Jungshoendte med at give tilladelse til at rense veds Børn, Nysø, Jungshoved Kirkehavn,
kalklaget af og male med en speciel silikat Postbaden Røret og Frøen. Det er blevet
maling. I dag vil kun det trænede øje kun- til savel cykel- som gature, paske- og julekomsammener, skønne udflugter og sejl60

ture, ligesom kirken og menighedsradet
har deltaget i de tilbagevendende Kulturdage pa Jungshoved. Og gennem samarbejdet med Bladet Jungshoved, der jo
ogsa fungerer som Jungshoveds kirkeblad, har det været muligt at kommunikere om kirken og menighedsradets arbejde og arrangementer.

møde jer alle sammen. Og vi haber, at vi
fortsat kan holde kontakterne vedlige.

Velkommen til det nye
menighedsråd

Vi har virkelig nydt vores tid i menighedsradet med alle dets udfordringer og glæder, og vi har faet indsigt i mange dele af
Nar vi alle star sammen og samarbejder,
livet og mødt mange interessante mennekan vi i fællesskab være med til at gøre
sker.
Jungshoved til savel et vidunderligt sted
Nu træder nye kræfter til. Vi vil gerne sige
at bo som et dejligt sted at besøge.
tillykke med valget og ønske det nye meSamværet mellem mennesker
nighedsrad god arbejdslyst; der er nok af
udfordringer i fremtiden - ikke mindst
Netværk og samarbejder er nødvendige,
arbejdet med ny indretning af kirkegarfor at menighedsradet har kunnet opna
den.
det, der har været allervigtigst for os,
Det er bade specielt og udfordrende at
nemlig samværet mellem mennesker.
sidde i menighedsradet; men det giver en
Samværet har haft mange former lige fra
masse tilbage til en selv, og vi kan helhjermødet ved kirkelige handlinger, efterføltet anbefale andre at tage en tørn for at
gende kirkekaffe, børnearrangementer,
være med til at sætte rammerne for et
foredrag, koncerter, arbejdsmøder eller
vedkommende kirkeliv pa Jungshoved og
udflugter.
til at udvirke interessante og festlige arAlle i menighedsradet har glædet sig over rangementer til glæde for alle sognets
den opbakning, der har været til mange af beboere – ogsa for dem, der ikke matte
de tilbud, som kirken har staet for, lige fra være medlem af Folkekirken.
deltagelse i sankthansbalet over børnene,
Velkommen til det nye menighedsrad.
der har trillet paskeæg og lavet juledekorationer i Rejsestalden, til koncertgænge- Ole, Bjarne og Eli
re og personer, der har stillet deres bad til
radighed for deltagere i sommerudflugten til Nyord.
Vi vil gerne rette en meget stor tak til alle
jer, vi har samarbejdet med, og til alle, vi
har mødt i forbindelse med arbejdet i
menighedsradet. For os har det været
meget givende og særdeles hyggeligt at
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Begejstrede elever i Jungshoved Kirke
Formidling i børnehøjde

Af Anne Mette Liedecke Dall, projektleder og formidler i Thorvaldsen Samlingen
på Nysø

Undervisning i Jungshoved Kirke
Kirkerummet genlyder af begejstrede
barnestemmer, livlige samtaler og undrende spørgsmal. Svar gives, og nye
spørgsmal opstar. Jo, der er masser af
aktivitet i Jungshoved Kirke denne formiddag sidst i september, hvor 6. klasse
fra Præstø Privatskole er pa besøg. De er i
fuld gang med undervisningsforløbet
”Thorvaldsens kirkelige motiver”, som
udbydes i den nyoprettede skoletjeneste i
Thorvaldsen Samlingen pa Nysø, og lige
nu star fem grupper med fire elever i
hver fordelt i kirkens skib, og det er dem,
man kan høre. Eleverne er travlt optagede af at formidle billedhuggeren Bertel
Thorvaldsens fem relieffer i kirken for
hinanden.
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Inden selve formidlingen har eleverne
derfor sat sig ind i bibelhistorierne om
”Kristus i Emmaus”, ”Jesu dab”, ”Maria
med Jesus og Johannes”, ”Lad de sma
børn komme til mig” samt motivet med
tre svævende engle, som pryder henholdsvis altertavlen og døbefonten i
Jungshoved Kirke. I grupper har de snakket om, hvad de synes, historierne handler om, og de er kommet med bud pa,
hvorfor det mon var netop de bibelfortællinger, Thorvaldsen valgte at arbejde
med. De har ogsa talt om, hvad vi lægger
særligt mærke til ved reliefferne i dag:
”Engle er stadig vildt moderne og overalt,
for eksempel pa tøj,” bemærker en af
pigerne. Hun synes, Thorvaldsens engle
er ret flotte og ser, hvordan det kristne
motiv ogsa er en integreret del af vores
nutid.
Eleverne er begejstrede for at lære bibelhistorierne at kende, og de synes, det er
sjovt at formidle historierne og Thorvaldsens bud pa fortællingerne for hinanden.
Pa den made er eleverne selv med til at
sætte ord pa bade fortællingerne og kunsten.

Bibelfortællinger bli’r nærværende
Relieffet ”Jesu dab” afføder ogsa flere
interessante iagttagelser og kommentarer. Nogle eleverne bemærker, at Jesus er
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voksen, da han bliver døbt; det har de
ikke tænkt over før. Andre synes, det er
vildt, at selve daben finder sted i en stor,
hellig flod, Jordanfloden, og de synes ogsa, det er ret sejt, at Johannes bruger en
muslingeskal i selve dabshandlingen. En
elev lægger ogsa mærke til, at Jesus star
foroverbøjet med hovedet ned mod Johannes. ”Det er interessant,” siger eleven,
”fordi man ellers altid ser Jesus med oprejst hoved.” Eleven konkluderer meget
rammende, at Jesus’ bøjede hoved pa den
made ogsa fortæller det helt essentielle
ved daben; at man i daben giver sig hen
til Gud.

De andre relieffer fører lige sa spændende iagttagelser og samtaler med sig, og
eleverne giver udtryk for, at de synes, det
er godt, at der undervejs er tid og plads til
at undres og stille spørgsmal til historierne og motiverne. Vi nar rundt om alt det,
de lægger mærke til ved og undres over i
reliefferne – lige fra selve materialet,
Thorvaldsen har udført dem i, til bibelhistorierne selv. Den sanselige og undersø-

gende tilgang til de kirkelige værker gør,
at bibelfortællingerne bliver mere nærværende for eleverne, og undervisningen
bliver til ”seriøs sjov”, og det far eleverne
til at huske bade historierne, kunsten og
selve oplevelsen i kirken rigtig godt.

Friske elever på tur
Nu star eleverne her og formidler, men
faktisk er dagen begyndt langt tidligere.
Eleverne mødte i skole, som de plejer,
men alligevel var dagen særlig, for de
havde pa forhand faet at vide af deres
lærer, at de denne dag skulle være pa
cykel, og at cyklerne skulle være ekstra
godt pumpet, da turen i dag skulle ga til
Jungshoved Kirke, der ligger cirka ti kilometer syd for Præstø. Og de er heldige
med vejret, for solen skinner fra en skyfri
himmel, og det ser herligt ud, da de friske
elever og lærere kommer cyklende i deres gule trafikveste pa en lang række ud
mod kirken. Vi siger godmorgen, da de
ankommer, og da de har stillet deres cykler, er de klar til undervisning her ved og i
den smukke, gamle slotskirke.

Slotskirken ved vandet
Og det er her, vi begynder dagen. Oven pa
cykelturen far eleverne til en start lov til
at nyde Jungshoved Kirkes enestaende
beliggenhed og den storslaede udsigt,
mens jeg kort fortæller om kirkens tilblivelseshistorie. Flere af eleverne har været
her før, og en enkelt elev er døbt i kirken,
hvor ogsa hans forældre er viet. Nogle
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elever kender omradets historie og kommer med god, supplerende viden. Eleverne synes, det er spændende at forestille
sig stedet her i 1200-tallet, hvor kirken
oprindeligt blev opført med fladt tag, og
som kirke til det slot, der blev revet ned
igen i begyndelsen af 1700-tallet.

14 dage tidligere …

Inden vi kaster os over dagens arbejde
med Thorvaldsens værker i kirken, genkender eleverne altertavlen ”Kristus i
Emmaus”. 14 dage tidligere har klassen
nemlig været i Thorvaldsen Samlingen pa
Nysø, hvor der er en udgave af altertavlen,
Da vi kommer ind i kirken, bemærker
som Thorvaldsen forærede familien
flere elever, at her er meget hyggeligt.
Stampe i gave.
Graver Poul Hansen har været sa flink at
sætte bade varme pa og tænde lys; det I Thorvaldsen Samlingen pa Nysø har
giver en dejlig stemning, som straks eleverne faet en generel indføring i Thorvaldsens liv og kunst samt historierne om
værdsættes.
hans relation til familien Stampe pa Nysø
Skægge kalkmalerier og unikt bil- Gods og til Jungshoved Kirke. De kender
derfor allerede historien om, hvordan
ledskærerarbejde
Christine Stampe i efteraret 1839 tog
Udover Thorvaldsens kunst, som vi skal Thorvaldsen en tur med til Jungshoved
arbejde med, lægger eleverne selvfølgelig Kirke, hvor de begge forargedes over, at
ogsa hurtigt mærke til kirkens øvrige der ingen altertavle var. Den gamle alterkunst, blandt andet de flotte kalkmalerier tavle var taget ned, og en ny ville ikke
og det fine billedskærerarbejde fra Abel komme op, før man havde en ”ordentlig”,
Schrøders værksted i Næstved i prædike- som det hedder i Christine Stampes overstolen og rammen rundt om altertavlen. levering. Thorvaldsen far lyst til at udføre
Vi far nogle gode snakke om blandt andet en ny altertavle til kirken, og der gar ikke
kalkmaleriet med dansefrisen og narre- længe, før han har sin første tegnede skithovedet med aben mund og klokke i hu- se klar, og sidst i december 1839 er alteren, og vi taler om, hvordan billedskærer- tavlen færdig. I museet har eleverne ogsa
arbejdet allerede i 1600-tallet var et højt været pa jagt efter religiøse motiver og
specialiseret handværk. Eleverne er fasci- har derfor blandt andet ogsa arbejdet
nerede af, at ethvert værk fra dengang er med fortællingerne ”Jesu indtog i Jerusaunikt, da det jo er udført lang tid før, man lem” og ”Kristi gang til Golgata”, der findes
bare kunne kopiere og masseproducere som relieffriser i museet.
kunstværker.

Idéen om en skoletjeneste

Ideen om at etablere en skoletjeneste i
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Thorvaldsen Samlingen pa Nysø med
inddragelse af Jungshoved Kirke dukkede
op hos mig første gang for et par ar siden,
da jeg besøgte museet sammen med min
familie. Her sa jeg med det samme muligheden i at kunne tilbyde skolerne kvalificerede undervisningsforløb i væsentlige
emner som Bertel Thorvaldsens kunst,
H.C. Andersens eventyr, guldalderen,
godskultur og meget mere. Udover Thorvaldsens kunst rummer Thorvaldsen
Samlingen pa Nysø og omgivelserne omkring godset nemlig ogsa fantastiske fortællinger om flere store personligheder
fra guldalderen og hele det kunstneriske
fællesskab, som ægteparret Christine og
Henrik Stampe skabte her i 1830erne og
1840erne. Stedet giver med andre ord rig
mulighed for at undervise i hele perioden
fra 1660 til 1849, og derfor er der nu udviklet en stribe dialogiske undervisningsforløb til mellemtrinnet og udskolingen,
som støtter direkte op om lærernes undervisning i fagene dansk, historie, billedkunst og kristendom/religion.
At drømmen om at udvikle en skoletjeneste overhovedet kunne realiseres, skyldes
i første omgang, at bestyrelsesformand
for Thorvaldsen Samlingen pa Nysø, Bo
Manderup Jensen, lige fra begyndelsen af
var med pa min ide. Ogsa sognepræst i
Jungshoved Kirke, Torben Møllenbach, og
graver ved kirken, Poul Hansen, har vist
stor interesse for projektet og har gæstfrit stillet kirken til radighed. Herefter gik
arbejdet i gang med at udarbejde en projektbeskrivelse, lave skitser til forløb

samt kontakte klasser, som ville deltage i
og give feedback pa forløbene. Sidst, men
ikke mindst, har det været helt afgørende,
at A.P. Møller Fonden gerne ville støtte op
om, at vi kunne realisere etableringen af
skoletjenesten som et pilotprojekt. Pilotprojektet løber fra 1. september 2020 til
15. januar 2021. At finde ud af, hvordan
skoletjenesten kan forme sig efterfølgende, er en af opgaverne i projektperioden,
og habet er, at der kan indgas strategiske
samarbejder med erhvervslivet bade lokalt og regionalt.

”Jeg ville med glæde gøre det igen”
Tilbage i kirkerummet er eleverne ved at
være færdige med deres arbejde og formidling af reliefferne for hinanden, og vi
laver en opsummering af dagen, ja, faktisk af hele forløbet, der som nævnt ogsa
har omfattet besøget i Thorvaldsen Samlingen pa Nysø 14 dage tidligere.
Eleverne er begejstrede over at have lært
billedhuggeren Bertel Thorvaldsen at
kende, og de synes, det er ”sejt”, at han er
verdenskendt og sa tilmed kom pa bade
Nysø Gods, i Præstø og her i Jungshoved
Kirke. Noget, de ogsa tager med sig fra
forløbet, er Thorvaldsens arbejde med
kunsten. De synes, at arbejdsprocessen
med ler, gips og marmor er spændende,
og de er begejstrede for at have set præcis de værker, Thorvaldsen selv har haft i
hænderne. De synes, de har faet en masse
”viden om kirken”, og de har lært, at ”han
(: Thorvaldsen) lavede mange billeder af
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Jesus”. Nogle ord, der ogsa gar igen i elevernes feedback, er, at hele forløbet har
været ”fedt”, ”sjovt” og ”spændende”, og
som underviser kan man ikke ønske sig
mere. Et par elevudtalelser i gæstebogen,
som jeg havde lagt i vabenhuset i Jungshoved Kirke, rammer det hele meget godt
ind og indgyder mig hab i forhold til fremtiden for skoletjenesten: ”Det har været
hyggeligt og sjovt at lære om Thorvaldsen
og hans kunst. Jeg har nydt undervisningen.” ”Det har været en fantastisk sjov
dag. Jeg ville med glæde gøre det igen.”
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>>Se desuden artikel side 52 i dette nummer
>> Læs mere om Bertel Thorvaldsen i
Jungshoved Kirke i Bladet JUNGSHOVED:
nr. 2 2010, nr. 3 2015, nr. 2 2017 og nr. 2
2018 og om dansefrisen i : nr. 1 2010 og nr.
2 2018
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Renovering af Jungshoved Kirkegård
Midt i 2018 startede vi i Jungshoved Menighedsrad projektet ”Renovering af
Jungshoved Kirkegard”. Vi udarbejdede et
forslag til renovering af kirkegarden i
forhold til vore tanker og ideer, og disse
forelagde vi for to landskabsarkitektfirmaer, som efterfølgende sendte os hver
deres bud pa renoveringen. Vi valgte planen fra arkitektfirmaet Anne Stausholm.
Projektet blev efterfølgende fremlagt for
menigheden pa et møde, hvor ogsa en
repræsentant for arkitektfirmaet var til
stede, for at kunne fortælle om intentionerne i deres forslag. Der kom flere forslag fra de fremmødte, og nogle af disse
indgar nu i projektet.

tekten faet gennemarbejdet projektet,
saledes at det den 6. februar 2020 var
muligt at sende det til godkendelse i Stege-Vordingborg Provsti. Pa grund af Covid
-19 kunne provstiudvalget ikke straks
komme pa besøg for med egne øjne at se
kirkegarden og fa en nærmere orientering om projektet.
Først fredag den 19. juni blev det dagen,
hvor vi skulle til ”eksamen” med vore
”vilde” ideer! To dage efter fik vi pa skrift
en godkendelse af projektet. Vi kan nu
etapevis begynde renoveringsarbejdet i
forhold til de penge, vi ad are kan fa bevilget, og i forhold til, hvilke omrader vi pa
grund af gravfred kan omlægge.

Menighedsradet har sammen med arki- Projektet, som er blevet godkendt, er i
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store træk:
Kirkegarden syd for kirken udlægges i
vestsiden til tuegrave for kistebegravelser
og i østsiden til tuegrave med urnenedsættelser. Omradet nærmest kirken udlægges som lapidarium (et sted, hvor
man udstiller gravminder fra nedlagte
gravsteder). Tanken med hele omradet er,
at det gerne skulle komme til at se ud,
som dengang der endnu var noget, der
hed Jungshoved Slot. En æra, der sluttede
sidst i 1600-tallet.
Afdelingen umiddelbart nord for kirken
(kaldet midterstykket) udlægges til almindelige kistegravsteder mod øst, og i
vest laves almindelige urnegravsteder.
Midt mellem disse to afsnit laves der
staudebede, hvor der ogsa vil være mulighed for at blive begravet i kiste eller urne.

skrevet, efterhanden som renoveringen
skrider frem over de næste mange ar.
Og sa er vi meget glade. Stampenborg
Gods (Nysø) har givet os tilladelse til at
plante nogle rødel et stykke fra ringmuren ud mod Noret for at give lidt læ for
vestenvinden.
Det første, der renoveres, er omradet lige
nord for kirken, hvor der skal være urnegrave, og ca. halvdelen af omradet, hvor
der skal være stauder. Her vil der blive
etableret nogle urnegrave, og resten af
det ryddede omrade vil blive brugt til at
lægge gravminder fra nedlagte gravsteder side om side, saledes at Museum Sydsjælland og menighedsradet kan udvælge, hvilke gravminder der skal fredes og
opstilles i lapidariet.

I perioder vil der kunne se lidt rodet ud i
Afdelingen længst mod nord, hvor der er omradet, men vi vil bestræbe os pa, at det
begravelser i græsplæne, bibeholdes med vil blive i sa kort tid som muligt.
dens nuværende udseende. Den øvrige
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del udlægges til frugtlund med æbletræer
og lave, blomstrende prydtræer. Omradet
tilsas med græs, der skal have lov til at
vokse sig stort til glæde for diverse insekter og fugle. Dog slas der stier for at kunne ga rundt. Der vil være mulighed for
savel kistebegravelse som urnenedsættelse, og der kan sættes gravminder.
Det SKAL pointeres, at alle nuværende
gravsteder ikke vil blive berørt, men hvis
man ønsker det, vil de sammen med bevaringsværdige gravsteder kunne indarbejdes i renoveringen. ALLE vil blive til68

Praktiske oplysninger
Fødsel: Jordemoderen sender automatisk
besked om en fødsel til sognepræsten i
det sogn, hvor man bor. Sognepræsten
registrerer fødslen, og moderen får besked
i sin e-boks. Er moderen gift, registreres
manden samtidig som faderen.
Er forældrene ikke gift, skal faderen via borger.dk afgive en Omsorgs- og ansvarserklæring. Den skal være indtastet inden
for 14 dage efter fødslen. Er det ikke sket,
bliver faderskabet afgjort af statsforvaltningen.
Dåb: Et barn skal have et navn senest seks
måneder efter fødslen enten ved dåb i
kirken eller ved navngivning. Ønsker man
sit barn døbt, henvender man sig til den
præst i hvis sogn, man ønsker sit barn
døbt. Ved en dåb skal der være en gudmor
eller -far samt mindst to faddere ud over
evt. forældrene. Forældrene må gerne
være skrevet op som faddere.

den pågældende sognepræst.
Dødsfald: Besked om dødsfald retter man
til sognepræsten oftest via en bedemand.
Bisættelse og begravelse aftaler man med
præsten. Desuden er der mulighed for, at
man kan få afdødes aske spredt ud over
åbent hav.
Yderligere vejledning kan man få hos sognepræsten.
Henvendelse i øvrigt til sognepræst Torben Møllenbach, Rekkendevej 39, Allerslev, 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

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 folkeregister,
og man får besked i sin e-Boks.
Dåbsattest: Kan rekvireres hos nærmeste
sognepræst eller kordegnekontor, uanset
hvor man er døbt.
Vielse: Aftales med sognepræsten. Inden
vielsen skal man via borger.dk udfylde en
ægteskabserklæring. Kommunen udfylder
herefter en prøvelsesattest, som sendes til
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Adresser og telefonnumre

Kirkebil

I begge kirker har vi det sådan, at der altid er
mulighed for at få en kop kaffe (eller te) og en
Torben Møllenbach
snak efter højmessen. Kirkebilen kører til alle
Allerslev Præstegård
højmesser, dvs. gudstjenester kl. 10.30. Er der
Træffetid: Alle dage efter aftale. Tlf.: kun én gudstjeneste i pastoratet (Allerslev og
Jungshoved sogne), kører kirkebilen til denne
55996017 og på mail: torm@km.dk.
uanset tidspunkt.

•Præst

Mandag: Fridag for præst og personale, og
kirken er lukket for kirkelige handlinger.
Kirkebilen kan også bestilles til alle kirkelige
•Graver
arrangementer i Allerslev Præstegård og
Poul Hansen
55 99 90 99
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30

•Organist
Elena Stilling
21 26 66 08
•Kirkesanger
Bodil Agerbo

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.

25 14 07 94

Tilmelding er nødvendig på:

•Kasserer

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.

Anne-Lise Nielsen
Faxe Ladeplads
24 25 11 51
•Menighedsrådsformand
Kirsten Thomsen
41 41 43 75
•Kirkeværge Bent Pedersen
24 80 08 32
www.jungshovedkirke.dk
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Gudstjenester december 2020 til marts 2021
Listen herunder over de kommende gudstjenester skal tages med forbehold pga. covid-19situationen. Dette nummer dækker adventstiden henover julen og frem til begyndelsen af marts
2021. I øjeblikket, mens dette skrives, ved vi ikke, hvordan julens gudstjenester kommer til at
foregå, eller om der kommer nye restriktioner og ændrede adgangskrav ved gudstjenesterne.
I løbet af december vil vi derfor på kirkernes hjemmeside, ved nyhedsbrev, på kirkedøren og ved
de kommende gudstjenester orientere om eventuelle ændringer ved julegudstjenesterne.

Dato
6. dec.

Søndag
2. s. i advent

Jungshoved
Ingen

13. dec.

3. s. i advent

9.00

Allerslev
9.00 Jesper Bo Blomgren
10.30

20. dec.

4. s. i advent

10.30

9.00

24. dec.

Juleaften

11.00 og 15.00

10.00 og 14.00

25. dec.

Juledag

11.30

10.00

26. dec.

2. juledag

Ingen

10.30

27. dec.

Julesøndag

Ingen

1. jan. 2021 Nytårsdag

9.00 Jesper Bo Blomgren
14.00

3. jan.

Helligtrekongersdag

9.00

10.30

10. jan.

1. s.e. Hellig-trekonger

10.30

9.00

17. jan.

2. s.e. Hellig-trekonger

Ingen

10.30

24. jan.

10.30

9.00

31. jan.
7. feb.
14. feb.

Sidste s. e. Helligtrekonger
Septuage-sima
Seksagesima
Fastelavn

10.30
9.00
Ingen

21. feb.
28. feb.
7. mar.
14. mar.
21. mar.

1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste
Maria bebudelsesdag

Ingen
10.30
9.00 Jesper Bo Blomgren
Ingen
10.30
10.30
Ingen
10.30

28. mar.

Palmesøndag

9.00 Jesper Bo Blomgren

Ingen

Ingen

10.30
9.00
Ingen
10.30
9.00
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Mandag

7. dec.

AFLYST Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset

Mandag

4. jan.

Onsdag

6. jan.

Tirsdag

19. jan.

Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset
Kl. 13.00. Travetur på Bøndernes Egehoved. Mødested Pplads Naturområde Sydgården
Kl. 19.00. Foredrag om Island. Foreningen NORDEN. Skolen

Onsdag

3. feb.

Kl. 13.00. Travetur Christinelund rundt. Mødested transformatortårnet i Lundegård
Onsdag
10.
Kl. 15.00. Foredrag "Hjernen og stjernen". Foreningen
feb.
NORDEN. Skolen
Onsdag
3. mar. Kl. 13.00. Travetur til Stavreby over Lyngen og Folkeparken. Mødested Jungshoved Skole
Onsdag
14.
Kl. 13.00. Travetur til skov og strand. Mødested Dyremarapr.
ken ved vejen op til nr. 1
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 opslagstavlerne
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