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Kontakt 
Jungshoved Lokalforum    Jørgen B Svendsen    53 80 28 56  

Jungshoved  Menighedsra d    Kirsten Thomsen   41 41 43 75  

Styregruppen for Jungshoved Skole:    Lise Jacobsen     24 45 31 47  

Vicevært for skolen:      Niels Holger Wermuth: 21 45 82 83 

Jungshoveds Børn:      Carina Hansen:    24 84 85 14  

Strandjagtforeningen:     Morten Larsen:    24 83 97 76 

Pensionistforeningen:     Tonny Vang :     40 40 91 70 

Fritidsfiskerforeningen:    Gert  Jensen:     40 40 91 70 

Forsamlingshuset:     Morten Larsen :    24 83 97 76 

Biblioteket, Jungshoved Skole:   Anne Okholm:    28 33 76 76 

Kontakt til lokalpolitiet:     Henning Delf Nissen:    40 38 39 81 

Sognets hjemmeside:   jungshovedkirke.dk 

Forsamlingshusets hjemmeside:  jungshovedforsamlingshus.dk 

Jungshoved miljøgruppe:  jungshovedmiljoegruppe@gmail.com 

Hjemmesideredaktionen e-mail:  redaktion@jungshoved.net 

Lokalra dets hjemmeside:   www.jungshoved.net  

e-mail: jungshoved.lokalforum@gmail.com  

Delebussen Frøen bestilling:  

(Ma-Fr fra kl. 9 og kl 13) 60 52 78 89 Frøens administration www.jungshoved.net/

delebus  e-mail:froepasser@gmail.com  Eller ring til Allan Capion /  

Jørgen Svendsen 42 24 71 83 / 53 80 28 56 

 

Samfundssind – et af tidens meningsfulde ord. Vi har i det forløbne a r vist at 

samfundssind, i modsætning til egensind, kan motivere os i fællesskabets inte-

resse. Tænk hvis vi kunne tilga  klimakrisen pa  samme ma de! Her pa  Jungshoved 

er vi godt i gang med at tage ansvar for klimaet, for biodiversiteten. Det gælder 

ba de i de mange haver, hvor der passes pa  bier og bygges insekthoteller, og i det 

store byfornyelsesprojekt i Jungshoved by. Det er ogsa  i det lys man skal se re-

noveringen af Jungshoved kirkega rd. I sidste nummer af bladet blev der rede-

gjort for, hvordan kirkega rden til sidst vil tage sig ud med tuegrave, lapidarium, 

frugtlund med æbletræer og lave blomstrende prydtræer. Grønnere og mere 

rekreativ er nøgleord for fremtidens kirkega rd. I dette nummer kan man læse, 

at nu er økonomien pa  plads og projektet ga et i gang. Man kan ogsa  læse om det 

energiske par i Roneklint, som flyttede hertil for at komme tilbage til noget sa  

vigtigt og basalt som at producere sin egen mad, og det i en sa dan grad, at de nu 

har startet virksomheden Sydkysthaven med salg af økologisk frugt og grønt. 

Denne respekt for samspillet mellem mennesker og natur genfinder man ogsa  i 

Niels Østerga rds nye bog om traditionelt ha ndværktøj fra 1800-tallet til 2. ver-

denskrig, som anmeldes i dette blad. Det er en ny trend at genfinde lysten til de 

gamle metoder omkring ha ndværk og husflid – folk finder den lille bonderøv 

frem- som det siges i anmeldelsen. Lad os i ha bet om grøde pa  alle planer ga  

fora ret i møde. 

http://www.jungshovedkirke.dk/
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LØST OG FAST 
 

Henrik Gurskov, Stavreby, har pa  en af 

sine mange cykelture rundt pa  Jungs-

hoved mødt dette drabelige dyr pa  

Dyremarken.  

○  

Tidligere havde man i mange hjem 

ba de en gæstebog og en scrapbog. I 

gæstebogen fortaltes om store og sma  

begivenheder i hjemmet, og scrapbo-

gen rummede ofte festsange, udklip fra 

aviser og ugeblade. Vi har fa et lov til at 

kigge i Mona Nielsens scrapbog. Den 

fortæller om store og sma  begivenhe-

der i Monas familie og om livet pa  

Jungshoved. Flere af udklippene er fra 

Monas mangea rige arbejdsplads i 

Jungshoved Brugs, men ogsa  fester i 

Jungshoved Forsamlingshus og begi-

venheder i kongehuset er med. Tak for 

kigget, Mona.  

○  

I november ma ned kom den fine vej-

sten pa  plads ved Købmandsga rden i 

Jungshoved. Holger Andersens nevø, 

som havde skænket stenen til Jungsho-

ved, bragte den til stedet med trailer 

og kran. Mads Laursen fra Købmands-

ga rden sørgede for, at den blev sat i 

jorden nær ved den nye byhave. Til 

fora ret vil den blive malet i de rigtige 
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 ”Jungshoved farver” - det er rødt og 

hvidt.  

○  

Ved Ørnevej sta r dette skilt. Det er i 

sin tid opsat af Præstø Kommune. Be-

mærk den venlige ma de, hvorpa  skiltet 

fortæller om, hvordan man skal opføre 

sig, na r man ga r tur med sin hund pa  

strandengen.  

○  

I sidste nummer bragte vi to artikler 

om billedhuggeren Bertel Thorvaldsen 

og hans to værker i Jungshoved Kirke. 

Vi glemte at markere, at det 19. no-

vember netop var 250 a r siden, at Ber-

tel Thorvaldsen blev født.  

○  

Hvis du har lyst til at prøve at fa  en 

misteltenplante til at vokse pa  et æble-

træ, er det tid til det nu i marts og april 

ma ned. Som i tidligere a r kan du fa  

gratis misteltenbær hos os. Ring pa  tlf. 

222155257 eller kom forbi Ambæk 

Mark 10. Tak for de tilbagemeldinger, 

Foto:  Wikipedia  
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vi har fa et om vellykkede forsøg med at 

fa  nye mistelten til at vokse pa  æble-

træer rundt om pa  Jungshoved.  

○  

Journalisten m.m. Anders Lund Madsen 

har i eftera ret været pa  besøg pa  Jungs-

hoved. Han skulle for Realdania under-

søge, hvorfor livskvaliteten er sa  høj pa  

landet. Via en fuglebænk pa  bakken pa  

Bønsvigvej kom han i kontakt med So-

fus Hansen, Bent Nilsson og Birgitte 

Escherich. Alle tre fortalte pa  fornem 

vis om, hvorfor de synes, det er godt at 

bo pa  Jungshoved. Hør udsendelsen 

pa .: realdania.dk/podcasts # 1 Præstø: 

Sorte Knud  

○  

Ogsa  dagbladet Politiken har besøgt 

Jungshoved i 2020. I en artikel om vej-

kirker fortæller Bjarne H. Sørensen om 

alle de spændende ting, Jungshoved 

Kirke rummer.  

○  

Ma ske har du bemærket et Svanemær-

ke pa  side 2. Det betyder, at LaserTryk  

A/S, som trykker bladet Jungshoved, 

lever op til alle de krav, som brugen af 

Svanemærket kræver. Det er brug af 

miljørigtigt papir fra bæredygtigt skov-

brug, brug af vegetabilske trykfarver, 

brug af vedvarende energi, minimering 

af papirspild og hensyn til det kemiske 

arbejdsmiljø.  
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Fra Kirstine Tramm, Roneklint, har vi 

modtaget dette foto af skøjteløbere pa  

søerne i Naturprojekt Sydga rden.  

○ 

Fra Henning Delf Nissen, Jungshoved, 

har vi modtaget disse fine billeder af 

den første sne i folkeparken. Sælen pa  

billedet gav aktivitet pa  Facebook, hvor 

nogle sa  det som en rigtig levende sæl. 

Sporene i sneen fortæller, at nogle 

børn havde været hurtige til at indtage 

Jungshoveds nye kælkebakke. Lissi 

Henriksen har haft sine børnebørn i 

hjemmeskole. Frikvartererne blev, da 

sneen faldt, brugt pa  den nye kælke-

bakke i Folkeparken 

Den hyppigste vindretning i Danmark 

er vest/sydvest. I Vestjylland kan man 

opleve, at træerne nærmest vokser 

vandret mod øst/nordøst. Sa  voldsom 

er vinde ikke hos os. Pa  Hovmarken 

ned mod kirken har vinden dog ogsa  

gjort sit arbejde. 

 

Knud Jacobsen 
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Sydkysthaven  
-økologisk frugt og grønt til Jungs-
hoved 
Vi flyttede fra en forstad i Nordsjæl-

land til Roneklint for at realisere en 

drøm, vi ikke vidste, vi havde. 

Det la  ikke ligefrem i kortene, at vi 

skulle starte egen grøntsagsvirksom-

hed, da vi landede pa  Roneklintvej 25 

for fire a r siden. Der var ingen af os, 

der havde specielt grønne fingre eller 

for den sags skyld udpræget interesse i 

havearbejde. Vi var flyttet, fordi vi kun-

ne mærke, at vores værdier ikke hand-

lede om ufleksible 8-16-jobs og et liv i 

hamsterhjulet. Vi ma tte tilbage til no-

get vigtigt og basalt. Som vi langsomt 

fandt os til rette pa  matriklen, blev vi 

pa  mystisk vis draget mere og mere af 

arbejdet med at producere vores egen 

mad i baghaven – ja, faktisk sa  meget, 

at vi nu har startet virksomheden Syd-

kysthaven. Vores ambition er at dyrke 

økologisk frugt og grønt og afsætte det 

direkte til lokale kunder – gerne i 

Jungshoved.  

Ideen til Sydkysthaven opstod ikke fra 

den ene dag til den anden. Det er, som 

om de mange haveprojekter har taget 

hinanden et efter et og ført os frem til 

lige præcis det sted, hvor vi sta r nu. 

Da vi overtog det sorte bjælkehus, var 

haven veletableret med mange frugt- 
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og nøddetræer samt en meget fin lille 

køkkenhave med bærbuske og et min-

dre stykke jord til dyrkning af grønsa-

ger. Vi er begge to vilde med at lave og 

spise god mad, sa  vi kastede os med 

stor glæde over de mange lækkerier, 

haven bød pa . Og for første gang i vo-

res liv, gav vi os i kast med at dyrke 

vores egne grøntsager. De første a r 

havde vi mildest talt ikke det store 

held med grøntsagsdyrkningen. Det 

var svært at finde grøntsagerne mel-

lem alt ukrudtet, og udbyttet var ikke 

noget at skrive hjem om. Men vi havde 

heller ikke sat os ind i teorierne bag 

god dyrkningspraksis, og resultatet 

blev selvfølgelig derefter. Med tiden fik 

vi læst op pa  de mange forskellige me-

toder til effektiv økologisk grøntsags-

dyrkning, og resultaterne begyndte at 

vise sig – vi var hooked! 

I forbindelse med udforskning af dyrk-

ningsmetoder faldt vi over konceptet 

Market Garden eller pa  dansk mar-

kedshave. En markedshave er kort for-

talt en forvokset køkkenhave pa  alt 

mellem 500–4000 kvadratmeter, hvor 

der dyrkes grøntsager ved manuel 

kraft med henblik pa  lokalt salg. Denne 

form for dyrkning er ikke ny, men er 

ga et lidt i glemmebogen herhjemme 

efter traktorens indtog. Ikke desto 

mindre er metoden forholdsvis ud-

bredt i USA samt Canada, og flere ste-

der i Europa vinder den stadig større 

indpas. Herhjemme skal man da ogsa  

kun ud til højskolen Bosei, lige uden 

for Præstø, for at finde metoden i an-

vendelse. Davids Have, der leverer 

grøntsager til Boseis køkken, Frede-

riksminde Hotel og Rønnede Kro, be-

nytter ogsa  metoden.  

For os var det noget af en aha-

oplevelse at finde ud af, at forholdsvis 

Sprøjtefri bekæmpelse af græs og ukrudt inden etablering af bede . 
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mange mennesker faktisk lever af at 

dyrke og sælge grøntsager fra et sa  lille 

areal. Vi blev begge tiltrukket af den 

anderledes og for os meget menings-

fulde livsstil, disse sma  grøntsagsavle-

re har og blev derfor hurtigt enige om, 

at vi simpelthen blev nødt til at forsøge 

at gøre dem kunsten efter. 

Vi var klar til at rykke pa  ideen og kon-

taktede derfor den tidligere ejer af den 

henlagte økologiske æbleplantage, der 

støder op til vores grund, og spurgte, 

om vi ma tte købe den af ham. Vi var 

klar til at købe alle fire hektar, men 

blev bremset af, at vi ikke havde land-

brugsret og derfor ville ende med en 

uforholdsmæssig stor beskatning af 

stykket. I mellemtiden viste flere i Ro-

neklint interesse for æbleplantagen, og 

vi købte til slut et stykke pa  3600 kva-

dratmeter i forlængelse af vores grund. 

Da æbleplantagen havde ligget hen i 

godt 10 a r, var der en del at tage fat pa , 

inden vi kunne realisere vores drøm 

om en markedshave. Men vi havde jo 

prøvet det før: Pa  med arbejdshand-

skerne og i sving. Vi trak gamle skæve, 

døde æbletræer op af jorden, beskar de 

ca. 60 tilbageværende æbletræer, væl-

tede hæk og hegn til vores eksisteren-

de grund, satte nyt hegn op som værn 

mod vildt, og som en af de sidste ele-

menter i processen fik vi en traktor til 

at plane jorden ud, inden den blev fræ-

set og grundigt revet igennem for sten. 

I eftera ret 2020 tog vi sa  første – men 

absolut ikke sidste - spadestik til at 

etablere bede. Vi fik leveret 35 ton 

kompost, der danner grund for de før-

ste 40. Godt hjulpet af Nina, vores 

uundværlige nabo, samt gode familie-

medlemmer, har vi pa  nuværende tids-

punkt ved ra  muskelkraft skovlet godt 

23 ton kompost, som er omsat til 26 

bede a 0,75 meter x 10 meter. Til for-

a ret etablerer vi de sidste 14 bede, før 

sæsonen starter. I den kommende sæ-

son fylder vi bedene med: radiser, 

grønka l, salat i mange afskygninger, 

spidska l, gulerødder, spinat, kartofler, 

rødbeder, pak choi, fennikel, squash, 

græskar, løg, og i drivhuset har vi to-

mater og agurker. Det supplerer vi 

med frugt fra vores æble-, pære- og 

blommetræer samt solbær, stikkels-

bær og ribs fra vores bærbuske.  

Vi glæder os helt vildt til at dyrke flere 

lækre grøntsager, men faktisk lige sa  

meget til at skulle afsætte dem lokalt. 

Det bliver sa  fedt at tale med en masse 

gode mennesker fra Jungshoved og 

Præstø, der forha bentlig har lyst til at 

Vores gode nabo og hjælper Nina tager 

endnu et spadestik i den store kompostbun-

ke. 



11 

 

købe vores varer og ikke mindst give 

konstruktiv feedback pa  vores produk-

ter. For at komme helt tæt pa  kunder-

ne, er det vores plan at deltage pa  lo-

kale markedsdage fx pa  Oremands-

gaard. Og ma ske forsøge at sætte en 

grøntsagsbod op i Præstø e n gang om 

ugen. Men vi kunne ogsa  godt tænke 

os at sælge grøntsagskasser via vores 

profil@sydkysthaven pa  Instagram og 

Facebook, hvor vi ha ber at kunne sam-

mensætte et fleksibelt system for be-

stilling og levering. Hvis det har inte-

resse, er man ogsa  mere end velkom-

men til at kontakte os pa  kon-

takt@sydkysthaven.dk med spørgs-

ma l, gode ideer eller andet. Vi tager 

imod med kysha nd. Vi ha ber meget, at 

lokalsamfundet vil støtte vores aktivi-

teter og hjælpe os godt i gang med 

vores lille virksomhed, sa  vi kan afsæt-

te mest muligt her i lokalomra det. Jo 

kortere vej fra jord til forbruger, des 

mere friske, bæredygtige og smagfulde 

varer kan vi levere.  

Vi arbejder pa  nuværende tidspunkt 

pa  deltid som hhv. fysioterapeut og 

bevægelseskonsulent. Men lige nu har 

vi behov for al den tid, vi kan fa  for at 

komme godt fra start. Det er nemlig 

ikke gjort med etablering af bedene. Vi 

skal have hele haveinfrastrukturen pa  

Frederik og Charlotte foran de nyetablerede 

grøntsagsbede.  



12 

 

plads, før varmen og solen kommer 

igen. Det betyder, at vi kommer til at 

knokle sa  meget, at der ikke bliver pro-

blemer med at holde varmen i vinter-

ma nederne. I skrivende stund har vi 

januar, og næste projekt bliver at sætte 

læhegn op, for at afværge den værste 

vind, der ellers vil genere de sma  plan-

ters vækst. Vi skal ogsa  have fundet et 

godt automatiseret vandingssystem, 

der kan vande planterne via en timer – 

men først skal vi lige grave vand ned til 

bedene. Og sa  skal vi bygge en vaske- 

og tørrestation i et eksisterende skur, 

hvor vi kan bringe høsten hen for at 

vaske, tørre og pakke grøntsagerne. Og 

sidst - men absolut ikke mindst - skal 

vi have fat i og plads til et walk-in-

køleskab, hvor vi kan opbevare høsten, 

inden den skal med pa  marked eller ud 

til kunden. Sa  der er stadig en del prak-

tiske gørema l, der skal tjekkes af, inden 

vi er helt klar til fora ret.  

Og sa  er der selvfølgelig alle projekter-

ne bag computerskærmen. Noget af 

det, vi sætter højest pa  listen over ad-

ministrative gørema l hen over vinte-

ren, er ansøgningen om autorisation til 

økologisk dyrkning. Vi har sendt en 

anmodning til Landbrugsstyrelsen og 

afventer nu, at de sender en konsulent 

ud, som skal vurdere, om vi kan blive 

straks-godkendt til økologisk produkti-

on.  

Desuden bruger vi en del krudt pa  at fa  

nye følgere til vores sociale medier 

Facebook og Instagram og selvfølgelig 

allerhelst lokale følgere. Sa  følg os en-

delig pa  Sydkysthaven. Her er det ogsa  

muligt at se billeder af hele opstarts-

processen og følge med i havens og 

virksomhedens udvikling og historie. 

Vi lægger løbende billeder og informa-

tion op om markedsdage, hvilke grønt-

sager vi sælger og meget mere.  

Vi glæder os til at møde jer derude og 

ha ber, I vil følge med i vores grønne 

eventyr. 

Fortsætter i næste nummer.  

Kh. Charlotte og Frederik Blinkenberg 
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Lugegruppe til Landsbyhaven og Folkeparken. 
Der er nu gået et år, siden Landsbyhaven blev anlagt, fra en græsmark til en frodig have 
med mange træer og buske og i bunden en blomstereng. I sommerhalvåret har arbejds-
grupperne sørget for lugning, hvilket især i starten er nødvendigt. Når træer og buske om 
et par år er vokset til, og blomsterengen har etableret sig, vil det kræve mindre pasning. 

Også i Folkeparken er vi kommet langt. Her står kommunen for pasning af græs og stier, 
mens vi passer træer, buske og blomster. Her mangler vi at få styr på området omkring 
kvashegnene. Der er her plantet forskellige frugttræer og frugtbuske, og til foråret skal der 
sås blomster i stykkerne mellem kvashegnene. 

Vi vil lave en lugegruppe, der mødes en gang om måneden, 6 gange fra april til september 
ca. 2 timer om formiddagen ( med kaffepause). Du er meget velkommen til at deltage, og 
kan du ikke hver gang, er det også fint. 

Du kan kontakte Torben Stade Nielsen, hvis du vil give en hånd med:  

torbenstadenielsen@gmail.com 
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Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvad jeg 

har gang i pa  min lille brakmark ved 

det gamle mejeri. 

Som tidligere fortalt blev den bare jord 

tilsa et med en vildengsblanding i 2016, 

der bestod af vilde engblomster- og 

græsarter. Blomsterne er efterha nden 

kommet i mindretal, da den stadig næ-

ringsrige jord favoriserer hurtigvok-

sende græsarter, som har indfundet 

sig. Det prøver jeg at modvirke med 

lave høslæt. Det vil sa  langtsomt ud-

pine jorden, na r man fjerner plantema-

terialet. Derved kommer der med tiden 

mere lys og varme til de nøjsomme 

blomster. De kan ikke vokse sa  hurtigt 

som f.eks. bynke og kulturgræs og bli-

ver ofte ikke sa  høje. Men det er et 

langt sejt træk, som kommer til at tage 

længere tid end beregnet.  

I starten tænkte jeg, at det bare skulle 

være en stor græs/urtemark, men er 

nu stille og roligt ved at indføre andre 

naturlige elementer. Det skal dog sta-

dig være lysa bent men med mere vari-

ation i vegetationen. Det giver mulig-

hed for flere insekter og fugle. Jeg har 

plantet buske og sma  træer i kanten af 

omra det. Det er vilde hjemmehørende 

arter sa som benved, vild rose, gra -og 

seljepil og taks. Dels for at sørge for 

nektarplanter til insekter men ogsa  for 

at give lidt læ og gemme redemulighe-

der til sma fugle. 

Jeg har for ca. et a r siden startet en 

udgravning af et lille vandhul pa  knap 

100 m2. Jeg har fa et tilladelse fra kom-

munen, som man jo skal have. Det 

nemmeste ville være at fa  en gravema-

skine til at grave det, men jeg har valgt 

selv at prøve kræfter med skovl og spa-

de. Det er selvfølgeligt et voldsomt an-

strengende arbejde, men jeg er glad for 

at grave og har affundet mig med, at 

det bare tager den tid, det tager. Selve 

udformningen og det hydrologiske 

tager jeg, som det kommer, da jeg ikke 

har erfaring med det. 

Det med at grave ned i undergrunden 

pa  et sted, hvor jeg ikke anede, hvad 

jeg ville støde pa , var nu ogsa  lidt 

spændende. Ville jeg støde pa  vand, 

store sten, kloakrør, ledninger, affald, 

forureninger? Det var faktisk lidt 

”Et lille vandhul” 
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spændende. Der har jo trods alt ligget 

et større mejeri lige klods op ad. 

Foreløbigt har udgravningen ikke stødt 

pa  ubehagelige overraskelser, for me-

get vand eller store sten, som kunne 

standse udgravningen. Jeg har faktisk 

været ret heldig med det meget tørre 

klima, som vi har haft det seneste a r. 

Det holder ma ske ikke i længden - for-

sta eligt nok. 

 Det er tydeligvis ikke nogen overdri-

velse, at landbrugsjorden (og prisen pa  

den!) flere steder i vores omra de er i 

topklasse. Lige der hvor vandhullet 

skal graves, er der gammel mosejord 

ca. 80 cm nede. Men ellers siger jord-

profilen: ca. 40 cm fed muldjord, 40 cm 

ra jord og sa  et gedigent lerlag 

(ansla et). 

Det la  selvfølgelig ogsa  i baghovedet, at 

det godt kunne være, at jeg stødte pa  et 

eller andet menneskeskabt fra de no-

get tidligere jungshovedbeboere. Der 

ligger jo en nedlagt gravhøj halvtreds 

meter herfra, sa  jeg tænkte da, at der 

godt kunne dukke et eller andet op, 

uden at jeg dog har den mindste for-

stand pa  arkæologi. Men det er ikke 

meget, jeg har fundet. Faktisk er jeg 

lidt overrasket over, hvor lidt 

”menneske” affald jeg har fundet. Et 

par stykker jern fra formentligt et 

markredskab var, hvad det kunne blive 

til - ikke engang en ølkapsel eller lig-

nende! Ekstrem jomfruelig jord ma  

man sige, selvom der utvivlsomt nok 

gemmer sig lidt usynlig kemi hist og 

her. 

Jeg har ogsa  fundet nogle knoglerester 

flere steder i det mørke mosejord ca. 1 

meter under jordoverfladen. Da der 

her formentligt har ligget mose eller 

sø, og at knoglerne ligger spredt og 

ofte er knækket, tænker jeg ikke, at det 

er nogen begravelsesplads men blot et 

sted, man har smidt sine efterladen-

skaber. Men jeg vil selvfølgelig ga  til et 

museum, hvis jeg finder noget bemær-

kelsesværdigt. 

Jeg er lige nu ved at blokere nogle af 

drænene, for at vandet ikke skal for-

svinde igen, nu hvor det faktisk sta r 

med en fin vandmængde. Det giver dog 

et mere levende vandhul, at vandni-

veauet varierer efter a rstiden, og en 

udtørring af og til er ikke en katastrofe. 
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Sma dyrene skal nok hurtigt indfinde 

sig igen. Jeg kunne aldrig finde pa  at 

udsætte fisk eller andefugle til sa dan et 

vandhul. Det ville sa  være slut med et 

rigt dyreliv i vandhullet. Ænder skider 

det i stykker og fisk æder plankton, 

som holder den økologiske tilstand 

sund.  For at omra det ikke bliver over-

svømmet ved særlige va de vejrperio-

der,  laver jeg et overløb til rørlednin-

gen ude ved vejen.  

Jeg regner nu med at have gravet ca. 

3/4 af det kommende vandhul med de 

planer, jeg lige nu har. 

Sune Madsen   

Noget jeg tit tænker pa , na r jeg ser fug-

leflokkene  trækker: 

Det ma  være dejligt ikke at skulle tage 

hensyn til global opvarmning, forure-

ning, fugleinfluenza, stress, Corona, 

mm.  

Vores lille forening eksisterer, men i 

total tomgang.  

Det gør det ikke nemmere, at man ikke 

ma  være mere end 5 personer samlet.  

Vi har i 2020 ma ttet aflyse:  hornfiske-

konkurrencen, lerdueskydning pa  hav-

nen, fugleskydning og blishønsejagt. 

Det er ret frustrerende. Derfor har vi 

ikke lavet et program i a r, for hvad 

skulle der sta  i det? Men foreningen 

Nyt fra Præstø og Omegns Strandjagtforening 

 

LÆS BLADET ONLINE 

Alle de tidligere udgaver af bladet findes på: 
www.jungshoved.net/læsbladet/tidligere numre 
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 besta r stadigvæk.  

Rent jagtmæssigt har vi i 2020 afholdt 

vores traditionsrige  tur til Degnholm 

premieren pa  andejagten 1. september. 

Det er en dejlig tradition.  

Jeg selv har for første gang været pa  

Sækkesandet - inviteret af Ivar Trolle.  

Jeg har altid haft den opfattelse, at jeg 

ikke ville ødelægge det for de andre 

strandjægere i det omra de ved at tage 

derover, men ma  nok erkende, at om-

ra det er sa  stort, at der er plads til 

mange.  Men hvis ikke man sætter sig 

ind i, hvad strandjagt kræver pa  dette 

fantastiske omra de, fa r man ingen 

chancer for skud. Ivar lærte mig en 

masse ting, som gav mig lyst til at prø-

ve det igen.  

Den dag vi var derovre, var der ikke 

gang i trækket, men jeg havde dog held 

til at fa  en del for skud alligevel: 2 

spidsænder, 1 skeand, 1 brunnakke og 

2 gra andrikker. Det var en fantastisk 

oplevelse for mig. 

Naturen derude er ubeskrivelig - 

hjejler/ryler i tusindvis. Tre havørne 

der fik ænderne op at flyve. Tak til Ivar. 

Som de fleste herude ma ske ved, har vi 

et af de mest fantastiske omra der i 

Danmark til strandjagt, men nu er na-

turstyrelsen begyndt at røre pa  sig 

igen. 

Natura 2000 har fredet en masse om-

ra der i Danmark pa  den ene eller den 

anden ma de.  

Nu er det kommet frem, at der ma ske 

skal fredes for alt jagt og fiskeri i vores 

omra de. Dvs. Præstø fjord, hele Bøge-

strømmen fra Sækkesandet og ned til 

Langø. Hvis det bliver en realitet, vil 

Præstø og Omegns Strandjagtforening 

ikke have nogen eksistensberettigelse 

ej heller strandjagt i det hele taget. Det 

er efter min mening noget, vi  pa  det 

kraftigste skal oppunere imod  - det vil 

ødelægge meget i vores lille jungsho-

vedsamfund. 

Hvis der er nogen herude, der har mu-

lighed for at pa virke de instanser, der 

har sagsbehandlingen vedrørende Na-

tura 2000/ fredninger, ville det være 

en stor hjælp med lidt lobbyarbejde.  

Alt i alt er der mange ting man kan sid-

de og gruble over i disse nedlukningsti-

der. Men en ting er sikker. Fora ret er 

kommet, fuglene trækker stadigvæk, 

og na r I læser dette, er de i fuld gang, 

med at bygge rede for at fa   sig et nyt 

kuld unger.  

Hilsen Morten Larsen  

Sækkesandet. Bemærk! Færdsel er forbudt  

i perioden 1. marts til og med 31. juli  
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Gårdnavne på Jungshoved 
 Omkring 1960 var der ca. 50 selvstæn-

dige landbrugsejendomme pa  Jungsho-

ved hver med mere end 20 tønder land. 

Nu er der kun 3 selvstændige landbrug 

tilbage. Mange af de oprindelige ga rde 

er blevet opkøbt gennem a rene, og jor-

den er blevet lagt ind i stordriften pa  de 

tilbageblevne ga rde. De fleste af de op-

købte ga rdes bygninger er blevet solgt 

videre til nye ejere, som primært be-

nytter dem til beboelse. Desuden er der 

ogsa  landbrugsejendomme tilbage, som 

stadig er i familiens eje, men hvor jor-

den er forpagtet ud. Langt de fleste af 

de oprindelige ga rde har haft et navn. 

Heldigvis har mange af de nye ejere 

ønsket at bevare ga rdenes navne. De 

repræsenterer alle en kulturarv, som 

der er grund til at værne om. Ga rdenes 

navne er mangfoldige. Det kan være 

navne, som udspringer af: De fire ver-

denshjørner ( f.eks. Østerga rd), byen, 

hvori ga rden ligger ( f.eks. Bøn-

svigga rd),  landskabet, hvori ga rden er 

beliggende ( f.eks. Bakkely), en histo-

risk lokalitet nær ejendommen( f.eks. 

Maglehøjga rd), en funktion, som ga r-

den har haft foruden landbrug ( f.eks. 

Fyrga rden), en historisk person, der 

har givet navn til ga rden (f.eks. Gønge-

ga rd), en person der tidligere har ejet 

ga rden evt. ogsa  hans erhverv, inden 

han købte ga rden(f.eks. Jydega rden, 

Skipperga rden), en beplantning nær 

ga rden (f. eks. Birkega rd). Enkelte ga r-

de har i mange a r kun haft ejerens navn 

( f.eks. Lars Peter Chr.´s ga rd). For alle 

ga rdene gælder det, at de hver især 

rummer en historie, og i flere tilfælde 

kan noget af deres historie læses af 

ga rdens navn (f.eks. Hovga rd, en ga rd, 

der indtil hoveriets ophævelse blev 

dyrket af fæstebønderne som en ydelse 

til lensmanden/ godsejeren pa  Jungs-

hoved Slot). I arbejdet med artiklen har 

jeg anvendt ældre ma lbordsblade, 

hvorpa  flere af ga rdenes navne frem-

ga r. Mange af ga rdenes navne fremga r 

ogsa  af tingbøger, mens andre kun eksi-

sterer i folkemunde. Til opsporing af 

flere ga rdnavne har jeg fa et god hjælp 

fra en lang række folk pa  Jungshoved. 

Jeg siger stor tak til alle, der har bidra-

get med oplysninger.  

Flere af sognets ga rde har fa et deres 

navn ved udskiftningen i slutningen af 

1700-tallet, hvor de blev flyttet fra 

landsbyen ud i det a bne land. Andre 

har fa et dem langt senere og enkelte 

helt op i vores tid ( f.eks. Præstøga rd og 

Silkelund). 

Pa  en af vores mange ture rundt pa  

Jungshoved fortalte Holger Andersen 

mig, hvordan 3 ga rde i Bønsvig havde 

fa et deres navne. I byen havde man 

tidligere den ordning, at nogle af byens 

betroede mænd hvert a r synede alle 

byens skorstene. Et vigtigt arbejde, 

som bl. a. skulle forhindre skorstens-

brande. I flere a r var Holgers morfar, 

Jens Jacob Petersen, en af de 3 syns-

Et sted på Jungshoved (36) 
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mænd. Na r de var færdige med at syne 

skorstene, sluttede de dagen med en 

god frokost med øl og snaps. Et a r var 

de blevet lidt højstemte af den gode 

mad, snapsen og øllet, fortalte Holger, 

da ejeren af den sidste ga rd mod øst 

udbrød: ”Fra i dag af har jeg besluttet, 

at min ga rd skal hedde Østerga rd”. 

Ejeren af ga rden i den modsatte ende 

af byen sagde sa : ” Jamen sa  skal min 

ga rd da hedde Vesterga rd ”. Holgers 

morfar ville ikke sta  tilbage for de to 

andre, og sagde sa : ” Sa  skal min sa  

sandelig hedde Sandtoftedal”, og sa dan 

blev det.  

Her følger en ufuldstændig liste over 

ga rdnavne pa  Jungshoved. Nogle af 

ga rdene kan have flere navne officielt 

og uofficielt. Jeg modtager gerne oplys-

ninger om ga rde, som jeg ikke har fa et 

med pa  listen i denne omgang. 

Knud Jacobsen 

-Toft, -tofte, efterled i danske stednav-

ne, i marknavne med betydningen 

'(indhegnet) jordstykke, udskilt af 

landsbyfællesskabet og beregnet til 

bebyggelse mv. for de enkelte beboe-

re. 

Bønsvig, Østergård  

Bønsvig, Vestergård  
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Gårdnavne på Jungshoved 

Øen Smidstrup  

Stenstrup 

Ambæk Mark/Jungshoved  
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Bøged  

Bønsvig Strand/Over Lyngen  

Gårdnavne på Jungshoved 

Stavreby  

Marensminde 

Præstegården 
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Gårdnavne på Jungshoved 

Bønsvig  

Roneklint  

Ambæk 
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Gårdnavne på Jungshoved 

Øen Skovhuse  

Lundegård/Egebjerg  

Bønsvig, Sandtoftedal  
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    Det er nu lang tid siden, jeg har skrevet om, hvad der egentlig forega r i vo-
res forsamlingshus. Og det er fordi, der ikke sker ret meget. I 2019/20 har vi 
kun haft ca. 27 udlejninger, hvor vi til sammenligning i 2016/17 havde 61. 

Denne her tid er godt nok underlig og mærkelig. Vi fa r hele tiden at vide, 
hvor dødfarlig denne virus er for nogen, og andre mærker den ikke synder-
ligt. For mit eget vedkommende har jeg ikke mærket til den, selvom jeg har 
berøring med mange mennesker hver dag. Man finder ud af, hvor meget det 
sociale arbejde vægter i vores dagligdag. Jeg tror, vi allesammen savner, at alt 
kunne blive normalt igen, og at vi kan være sammen om vores sædvanlige 
ting, sa  som loppemarked og alt mulig andet. Vi ha ber allesammen, at det 
snart ændrer sig, men personligt tror jeg, det varer lang tid endnu, hvis vi 
skal overholde alle restriktioner, fordi der kommer nye varianter af den vi-
rus, vi hele tiden skal forholde os til. 

Vi er blevet utrolig vidende om, hvad vi dør af, og hvor mange der dør. Jeg 
har ogsa  læst, at vi de sidste 10 a r er blevet en milliard (1.000.000.000) flere 
mennesker pa  jorden. Det er godt nok mange. Det har jeg egentlig aldrig 
tænkt pa . Det er godt, vi ikke bor sa  tæt her ude pa  Jungshoved. 

Men bortset fra alt det er vi utrolig glade for, at vi i forsamlingshuset ikke har 
stiftet unødig gæld, sa  som la n eller lignende. Vi har heller ikke haft de store 
udgifter til reparationer. I 2020 fik vi lavet det utætte tag over vores sma  sale 
og toiletterne. Der ma  vi igen sige tak til Ole Torstensson og nogle fra besty-
relsen. Vi fik ogsa  ryddet op i vores fældede træer. Vi havde lejet en flishug-
ger, men det viste sig, at det kun tog et par timer, inden vi var færdige. Jeg 
havde sa  en nabo, som kunne bruge flishuggeren resten af dagen, sa  han 
ville betale lejen (1800 kr). Tusind tak til Martin og Sanne Johannson. Resten 
af vores sma  renoveringer er sat i bero. Vi har ogsa  fa et afvasket køkken, bar, 
depotrum og alle sale samt alt vores bestik og porcelæn m.m. Det har vores 
lejere, Anne og Torben, sørget for. Tusind tak for det. Sa  vores hus ser rigtig 
godt ud, ba de indenfor og udenfor. 

Siden sidst har vi haft generalforsamling. Den blev afholdt i god ro og orden. 
Vi har sagt farvel til Poul Reiter. Tak for alt dit arbejde i a renes løb. Ellers er 
bestyrelsen uændret. 

Med venlig hilsen, Morten Larsen 

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

 

 

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

Vi håber, at rigtig mange vil medvirke søndag 18. april - og resten af året, så vi kan have en 
ren halvø til glæde for mennesker, planter og dyr. 

Jungshoved Lokalforum 

AFFALDSINDSAMLING PÅ JUNGSHOVED 

SØNDAG 18. APRIL Kl. 10.00-12.00 
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Den 29. oktober lykkedes det endelig at 
holde en generalforsamling, hvor det tidli-
gere Lokalra d blev omdannet til det nye 
Jungshoved Lokalforum. Vi fik 2 nye med-
lemmer (se præsentation i bladets nr. 4 
2020), og den nye bestyrelse har nu konsti-
tueret sig med undertegnede som næstfor-
mand og fungerende formand.  Ny sam-
mensætning af udvalg og arbejdsgrupper 
kan ses pa  opslagstavlerne og pa  beboersi-
den pa  jungshoved.net. 

I mellemtiden er Byfornyelsesprojektet 
blevet afsluttet den 1. december 2020. 
Restbudgettet er fordelt, og der blev bl.a. 
ra d til beplantning om Vandværket, i 

Landsbyhaven, i Folkeparkens vestende (mod Mislehøjvej), en egeskov i østenden og 
et nyt raftehegn mod skolen.  

En fornuftig plejeplan for Folkeparken er aftalt med kommunen. Pasningen af vejflora 
er en kommunal opgave. Lokale arbejdsgrupper vil tage sig af lugning med mere i 
Landsbyhaven, i Folkeparken og ved vandværket.  

Men selv om Byfornyelsesprojektet er afsluttet, er vi ikke færdige med at forskønne 
Jungshoved. Vi søger fortsat fondsmidler til de ønsker, der ikke blev tid og ra d til i den-
ne omgang, (og det lover godt, læs mere om Madpakkehus andetsteds i dette num-
mer). 

Jungshoved Lokalforum 

Hvad sker der egentlig med det gamle Idrætshus? 
Kommunen har besluttet at rive huset ned, fordi det ikke var realistisk at istand-

sætte, drifte og vedligeholde det. 

I stedet får vi en noget større parkeringsplads, der bl.a. kan bruges ved arrange-

menter på Skolen og i Folkeparken. Og der bliver også plads til mere grønt. 

Hegnet ind mod skolen bliver fornyet. 

Petanquebanen bevares, som den er. 
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Det forladte Idrætshus er overtaget af kommunen, der forventer at ga  i gang med  

nedrivningen i det tidlige fora r. 

Ogsa  fra himlen kommer der i øvrigt bidrag til Folkeparken – der er vand i det lille 
vandhul, og  kælkebakken kunne tages i brug i januar. 

Landsbyhaven har fa et flere stauder, sa  den sta r klar til en ny sommersæson. 

Resultaterne af Vejfloraprojektet har vi stadig til gode at opleve i fuldt flor, der gerne 
skulle trække flere insekter og fugle til.  

Og mon ikke de nye Rekreative Ruter trækker endnu flere gæster til Jungshoved – ud-
over alle dem, der ”opdagede” vores blomstrende halvø i 2020.  

Alt det ha ber vi stadig at kunne fejre ved en stor indvielsesfest 11.-12 september 2021.  

Corona-begrænsningerne har gjort det svært at planlægge andre aktiviteter i 2021. 
Det er ogsa  svært at mødes i bestyrelsen og de mange udvalg, men vi glæder os til at 
lære de nye medlemmer bedre at kende og sammen ga  i gang med nye tiltag.  
Vi har bl.a. et stort ønske om at følge op pa  borgermødet i august 2020 om tryg trafik 
og fartdæmpning, sa  snart det bliver muligt at mødes med kommunen og at forsamles.  
Det samme gælder for miljøomra det og for turisme og bosætning.  

 

Jørgen B. Svendsen, fungerende formand for Jungshoved Lokalra d.  

 

Jungshoved Lokalforum 

Sælsøen har endeligt fået lidt vand  Fint nyt hegn ved lærerboligen  
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Et ønske til Folkeparken er tæt pa  at ga  i opfyldelse. 

Da vi takket være en stor donation fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen i 
2018 fik mulighed for at lave ”projekt byfornyelse pa  Jungshoved”, var der blandt bor-
gerne rigtig mange gode ønsker og ideer. Meget er allerede realiseret, noget ma tte 
vente bl.a.  et madpakkehus / ba lhus/ overdækning eller multihus, kært barn har 
mange navne. Vi ønskede os et mødested, et sted i ly for regn og blæst, i skygge for 
skarp sol, et sted, hvor man kunne spise sin madpakke, klæde om før optræden pa  
scenen, kunne afslutte en dejlig travetur, kunne lave kreative aktiviteter og meget me-
re. Et sted til glæde for børn og voksne, lokale som gæster pa  halvøen. 

Da der ikke var penge hertil i byfornyelsens budget, har vi ansøgt en række fonde om 
midlerne. Og helt fantastisk har vi nu modtaget 50.000 kr. fra Nordeafonden og mod-
taget tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden om 50.000 kr. samt Friluftsra det om 58.000 
kr. I alt 158.000 kr. 

Arbejdsgruppen vedrørende Folkeparken ønsker at placere huset i den østlige ende af 
parken mellem boldarealet og stien gennem det, der engang bliver en egeskov. Vi har 
fa et tilbud flere steder fra og vil gerne have et sekskantet hus pa  6x6 meter, som pa  
fotoet fra Shelterbyg. Ga r man en tur rundt om Ba rsesøerne, kan man se et sa dant hus. 
(I øvrigt en tur værd med udsigtsta rn, trækfærge og sheltere. Man kan parkere lige 
vest for Ba rse. Men det er en helt anden historie) 

Med hjælp fra donationer fra lokale foreninger og borgere i forbindelse med fejringen i 
september, ser det ud til, at vi kan fa  ra d til hus samt grusunderlag. Nu ha ber vi bare, vi 
kan fa  landzonetilladelse og byggetilladelse, hvilket vi nu er ga et i gang med at ansøge 
om.  

Forha bentlig pa  snarligt gensyn under tag i Folkeparken.  

Pva arbejdsgruppen og lo-
kalforum, Lise Jacobsen 

Jungshoved Lokalforum 

Foto: shelterbyg.dk  
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Kvashegnet i Folkeparken 
Næsten hvert a r er der træer og buske, der 
skal beskæres, og det giver gerne en masse 
grenaffald. I stedet for at køre det hele pa  
genbrugspladsen er alle  velkommen til at 
lægge kvaset i hegnene. Blot skal det værre 
mindre grene, ikke almindeligt haveaffald 
eller stedsegrønt, og det skal lægges i kvas-
hegnene. 

Kvashegnet kan give skjul til pindsvin, insek-
ter og havens fugle. Det  fungerer som et stort insekthotel, som kvitterer for husly ved 
at æde bl.a. bladlus og snegle. Samtidig komposteres grene fra træer og buske lang-
somt, og man sparer  turen til genbrugsstationen. Hegnet synker ca. 20–30 cm pa  et a r, 
alt efter hvor frisk et materiale der anvendes, og hvor ha rdt det bliver presset sam-
men.Vi har plantet kaprifolier og staudelathyrus mellem kvashegnene, sa  det bliver  
lidt mere frodigt. 

Jungshoved Lokalforum 

Egeskoven i Folkeparken 
Da Folkeparken i Jungshoved by blev pro-
jekteret, blev der sat plads af til en egeskov 
i den østlige ende. Jungshoved Skole done-
rede 5.000 kr. til Folkeparken, og vi har for 
de penge plantet 26 egetræer. Det tager 
nogle a r, inden træerne er vokset til, men 
om 10 a r skulle de gerne være vokset op til 

4 meter. For at fa  lidt fylde i ”skoven”, planter vi tjørn, hassel, skovæble surbær og 
fjeldribs. De bliver ikke sa  høje, men vil skabe en god bund, mens egetræerne vokser 
op. Om 50-60 a r er de vokset til ca. 20 meter. Til gengæld kan de blive 500 a r gamle, 
ma ske mere. 

Pva arbejdsgruppen for Folkeparken, Torben Stade  

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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Afslutning af vejfloraprojektet 
Umiddelbart før kommunen skulle af-

slutte regnskabet for byfornyelsespro-

jektet, der jo var finansieret af staten i 

form af et projekt under Bygge- og Bo-

ligministeriet, oplyste kommunen, at 

der var akut lavvande i kassebehold-

ningen. 

Sa  styregruppen ma tte endnu engang i 

gang med en sparerunde. 

Da vi ikke havde fa et kontakt til TDC 

anga ende plantning omkring deres 

hus, og vejreglerne forhindrede plant-

ning af træer i rabatten, var vejflo-

raprojektet efterha nden skrumpet ind 

til at par træer ved hver indfaldsvej. Sa  

der var ikke den store besparelse, vi 

kunne finde i det projekt. 

MEN, heldigvis viste det sig, at det var 

en regnefejl, der udløste sparerunden.  

Sa  pludselig fik vi mulighed for at plan-

te omkring vandværket, 3 

rækker træer/ buske, fa  flere meter 

blomsterrabat end tidligere annonce-

ret og planter til folkeparkgruppen, der 

lovede, at der blev plantet pa  østsiden 

af kvashegnet mod Mislehøjvej. 

Plantningen omkring vandværket er 

endnu ikke noget, der gør sig pa  et fo-

to, sa  I ma  selv køre forbi og forvisse 

jer om, at der er plantet. 

Bedene langs Jungshovedvej har levet 

et ha rdt liv. Der er ikke plads til, at to 

store køretøjer mødes, uden at et eller 

begge køretøjer ma  have et hjulsæt ud 

i rabatten. Det giver nogle dybe tryk-

mærker. Men kommunens medarbej-

dere har fundet et kompromis mellem 

Jungshoved Lokalforum 
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det optimale for planterne og hensynet 

til trafikkens afvikling, sa  bæreevnen i 

rabatten er bevaret, om end det ser 

voldsomt ud. 

Langs Fuglsangvej er der blevet sa et 

indenfor byskiltene, mens der pa  

Jungshovedvej og Mislehøjvej er sa et 

udenfor byskiltene.  

De flotte hvidtjørn, der er plantet i for-

bindelse med byskiltene, gav selvfølge-

lig ogsa  gra  ha r pa  hovedet af entrepre-

nøren. Der var ba de elforsyning, tele, 

rørledninger og lysledere i plantehul-

lerne, som blev ha ndgravede. Sa  igen 

ma tte der findes kompromisser. Plant-

ningen blev rykket lidt ud; det resulte-

rede i, at byskiltene ville blive skjult af 

træerne, na r de voksede til. Resultat: 

byskiltene ma tte flyttes.  

Vore visioner om kirsebær, valnødder, 

æbler og blommer i begge ender af 

tilkørselsvejene til Jungshoved By ma t-

te hurtigt skrottes, idet de afsatte mid-

ler skulle bruges indenfor eller i umid-

delbar nærhed af byskiltene i Jungsho-

ved.  

Vejreglerne tilsagde, at træer, der ma t-

te udgøre en fare for trafikanter ved 

uheld, skulle plantes sa  langt fra asfalt-

belægningens kant, at lodsejerne skulle 

køre et veritabelt slalomløb med land-

brugsmaskinerne, hvis vi overhovedet 

kunne fa  tilladelse til at plante pa  mar-

kerne.   

I forhold til de visioner vejfloragrup-

pen havde ved projektstarten, er resul-

tatet ikke imponerende, men set i for-

hold til at vejregler, hensyn til lodseje-

re, trafikanter og budgettets størrelse 

synes jeg, at resultatet kan godkendes. 

Jeg glæder mig i hvert fald til at se træ-

erne ved byportene i blomst. 

Langs Fuglsangvej er der blevet sa et 

indenfor byskiltene, mens der pa  

Jungshovedvej og Mislehøjvej er sa et 

udenfor byskiltene.  

Sa  nu glæder jeg mig ogsa  til at se, 

hvordan ”Jungshovedfrøblandingen” 

ser ud, na r den er i fuldt flor langs veje-

ne. 

Jeg ha ber, alle læserne af bladet vil fa  

glæde af vejfloraprojektet, som jo bare 

er en lille del af hele byfornyelsespro-

jektet. 

Pva Vejfloragruppen, Henning Delf Nis-

sen  
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I serien om iværksættere på Jungs-
hoved er bladets cykelreporter 
kommet til Syerske4720 i Køb-
mandsgården 
Mon ikke de fleste pa  Jungshoved har 

bemærket skiltet med ”Syerske4720” 

foran Købmandsga rden? Men hvad er 

egentlig historien bag skiltet?  

Det har jeg besøgt Maria Arleta Nielsen 

for at blive klogere pa . 

”Jeg havde det egentlig udmærket i 

Nowogard med mine forældre og en 

bror, som stadig bor i byen”, fortæller 

Maria. Nowogard er en gammel by med 

godt 15.000 indbyggere nordøst for 

Szczecin (Stettin) i det nordlige Polen. 

”Men sa  kom der en dansk chauffør pa  

besøg en gang i 2002 – og a ret efter 

blev Henrik og jeg sa  gift!”.  

Henrik boede pa  Jungshoved, og det 

blev her det unge par slog sig ned. 

Først i Bøged Strand, og de sidste man-

ge a r i Jungshoved By, hvor de begge er 

glade for fællesskabet og naturen pa  

Jungshoved. 

”De første a r gik med at falde til og lære 

dansk, og sa  fik vi vores to børn. Noget 

af det allerførste jeg gjorde, var i øvrigt 

at tage et kørekort, sa  jeg kunne besøge 

familien i Polen. Heldigvis var alle de 

nye naboer søde og hjælpsomme, og vi 

havde for eksempel meget glæde af 

Lissi som dagplejemor.” 

Som børnene blev større og kom i bør-

nehave fik Maria tid og lyst til at tage 

sit gamle fag som syerske op.  

”Min mors familie var kunstnerisk an-

lagt, sa  jeg lærte tidligt at tegne og ma-

le. Da jeg var færdig med skolen , tænk-

te jeg lidt pa  at lære at restaurere gam-

le møbler – det var jo ba de kunst og 

ha ndværk. Men sa  fik jeg chancen for at 

lære at sy – og det kunne jeg bedre se 

en fremtid i”. 

Sit første job i Polen fik Maria pa  en 

stor systue, der blandt andet leverede 

til det tyske forsvar. Sa  allerede fra 

starten var det store, tunge opgaver 

med presenninger, camouflagenet og 

meget andet i store styktal. Forsvaret 

var en stor, men ogsa  en krævende 

kunde: ”Bare 1 fejl i en sending pa  1000 

styk, og det hele kom retur”. Maria fik 

hurtigt lært at lave tingene rigtigt før-

ste gang – og blev forfremmet med an-

svar for kvalitetskontrollen. Men sa  var 

det jo Henrik kom pa  besøg i 
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Nowogard….. 

Da Maria næsten 10 a r senere vendte 

tilbage til sit fag, fik hun job pa  en sy-

stue i Maribo, hvor hun blandt andet 

hjalp virksomheden med at etablere 

sig i Polen. Men der var langt at pendle 

til Maribo, og snart bød der sig et job 

hos ba dforhandleren i Rønnede. ”Der 

skulle laves mange hynder, og jeg lærte 

ogsa  at lave ba dkalecher. Det er noget 

for sig, der skal ma les op og laves ska-

beloner, hvis de skal passe ordentligt. 

Sa  jeg har kravlet rundt pa  mange ba -

de” smiler Maria.  

En overgang ma tte Maria pendle til 

Kastrup for at arbejde hos en autosa-

delmager. ”Det var en lang tur morgen 

og aften, men jeg fik lært at skille et 

bilsæde ad og ompolstre det – og det 

kan jo ogsa  bruges pa  sofaen derhjem-

me”.  

I mellemtiden voksede en gammel 

drøm om eget værksted – men hvor-

dan? En professionel symaskine blev 

købt ind, og den kunne der godt blive 

plads til i dagligstuen. Men de store 

kalecher og presenninger fyldte alt for 

meget, sa  der skulle findes mere plads.  

Et besøg i Jungshoved Købmandsga rd 

gav ideen om et værksted lige om hjør-

net, og sa  gik det pludselig stærkt: 

Ugen før a bningen blev tøjlageret ryd-

det, systuen indrettet, og Maria var 

klar til at a bne lørdag den 1. februar 

2020.  I starten var det mest bekendte 

og lokale ba dejere, der kom med or-

drerne, men sa  tog mand og søn en tur 

rundt til Sydsjællands havne med et 

opslag, og det rygtedes hurtigt pa  hav-

nene, hvor man kunne fa  fornyet hyn-

der, kalecher og andet til en rimelig 

pris. Facebook og hjemmeside-

www.syerske4720.dk giver ogsa  man-

ge henvendelser. Sa  nu kommer opga-

verne ogsa  fra København og hele Sjæl-

Maria med foden under egen symaskine i værkstedet, som Henrik hjalp med at indrette.  
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land.  Og værkstedet ma tte snart udvi-

des, sa  der blev plads til et længere 

sybord. 

Nogen vil gerne bare have lavet en 

kopi efter den udtjente gamle kaleche, 

men Maria ved at det sjældent kom-

mer til at passe ordentligt. Der skal 

ma les op og laves skabeloner pa  selve 

ba den, sa  hvis ba den ikke kan komme 

til Jungshoved, sa  ma  Maria komme til 

ba den. Derfor skal den helst ikke være 

alt for langt væk, men for nylig var der 

alligevel nogen, der foreslog at søge 

kontakter i Nuuk i Grønland, hvor en 

god kaleche kan være livsvigtig.   

Sa  hvem ved, ma ske skal Marias som-

merferie ga  til Grønland i a r? 

En ba d kan godt være et større projekt, 

men ind i mellem bliver der ogsa  plads 

til at ompolstre og ombetrække møb-

ler. Og lave hynder til camping og man-

ge forma l, derfor har Maria nu ogsa  

anskaffet værktøj til at skære skum-

gummi i alle faconer. Marias motto er 

”SOS-Syværksted – intet er for sma t”, 

og det betyder, at man ogsa  er velkom-

men med sma  reparationer, det kan 

ogsa  være af tøj, tasker og lignende.  

Ikke mærkeligt at der tit er travlt pa  

det lille værksted, hvor kundekredsen 

vokser, sa  ma ske bliver der brug for en 

syerske mere. Det sidste a r har Maria 

ikke haft fritid til at dyrke sin gamle 

interesse for tegning og maling, men 

blyanter og pensler ligger klar og ven-

ter derhjemme. Sammen med en gam-

mel hobby-drøm om at forsøge sig 

med at skære i træ. Skulle der blive lidt 

fritid til at forfølge den drøm, kunne 

det jo ende med, at man ba de kan fa  

syet og fornyet galionsfiguren hos Ma-

ria. 

Men her og nu ligger der altsa  et stort 

ratovertræk og kalder pa  det sidste 

stik, sa  jeg ønsker god arbejdslyst og 

tillykke med systuens 1-a rs fødselsdag 

den 1. februar. 

Jørgen Svendsen, cykelreporter 

Foto t.h.: Kalecher med knap-

per, kurver og skæve vinkler 

kræver et øje på hver finger. 
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FORENINGEN NORDEN PRÆSTØ FORÅR 2021 

KULTURAFTENER på JUNGSHOVED SKOLE, Jungshovedvej 46 

ALLE ER VELKOMNE TIL BEGGE AFTENER  
 
Pris pr. aften: NORDEN medlemmer 50 kr., gæster 60 kr. 

Der er plads til cirka 26 med 2 m afstand. Vi må bede deltagerne vente, med afstand, 
udenfor gymnastiksalen eller på gangen. Dørene åbnes ca. 10 minutter før foredragene. 
Tag selv forfriskning/håndsprit med. 

Vi takker bestyrelsen for Egnshuset Jungshoved Skole for dejligt samarbejde. 

Foredrag om 
Island 
Vi glæder vi os til at høre et foredrag med 

Birgitte Drent Sørensen, som kommer igen 

og inspirerer os. Denne gang med en aften 

om Island, hvor vi beundrer, som sædvan-

lig, de flotteste billeder. Disse kommer 

langt omkring med Islands historie, geogra-

fi, den storslåede natur og en oplæsning i 

den islandske litteratur.  

Foredrag om  

Martin A Hansen 
Vi glæder vi os til endnu et foredrag med 

tidl. lektor Bjørn Falck -Petersen, Næstved, 

som vil fortælle om den store stevnske 

forfatter, Martin A. Hansen. Der læses 

tekstprøver fra hans forfatterskab og vi 

stiller spørgsmålet, om hans tekster stadig 

siger en moderne læser noget?  

Martin A. Hansen regnes for en af de helt 

store forfattere i den danske litteraturs 

historie, i den generation der oplevede 

tiden både før, under og efter den anden 

verdenskrig.Både i værker som "Orm og 

Tyr" og "Løgneren" og i sine mange novel-

ler med perler som "Agerhønen", 

"Høstgildet" og "Paradisæblerne" folder 

han sit rige fortælletalent ud og giver såvel 

medlevende som livskloge beskrivelser af 

menneskelivets vilkår.  

Mandag 29. marts  
kl. 19:00 

Torsdag 8. april  
kl. 19:00     
Tilmelding: 

post@torlindi.dk   

9570 0011771858  

(husk navn).  

Senest mandag 5. april  

Tilmelding: 

post@torlindi.dk   

9570 0011771858 (husk 

navn).  

Senest fredag 26. marts.  
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Vores sommerhus på 
Jungshoved 
Sisse Siggaard Jensen 

Sommerhuset på Spættevej, Bønsvig 

Strand. 

Det har været sjovt at lære Jungshoved 

at kende. Og at sla  sig ned her pa  eg-

nen. Om end det kun er i et sommer-

hus. Naturen var det første, der gjorde, 

at jeg og min mand, Søren, valgte at 

købe sommerhus pa  halvøen. Ejen-

domsmægleren, som skulle vise os det 

hus, vi havde valgt at se pa  - et af de 

mange huse, som var til salg pa  det 

tidspunkt i 2014 – ville egentlig helst 

vise os et andet hus. Ingen tvivl om at 

det var et bedre hus, men for os blev 

beliggenheden det afgørende. Et sten-

kast fra eng og hav, et hus i anden ræk-

ke pa  Spættevej, Bønsvig Strand. Der er 

en vidunderlig udsigt over en eng med 

et hav af blomstrende lupiner, over 

Østersøens og Bøgestrømmens hav 

med udsigt til Møn og nær ved skov og 

mark, dyreliv – hjorte, harer, fasaner – 

og en velsignet ro. 

Egentlig var det Bøgestrømmen, som 

førte os til omra det fra første færd. I 

mange a r gik vores sejlture om som-

meren ned igennem Bøgestrømmen, 

syd om Sjælland, Møn og Falster og 
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flere gange med afstikkere ind igen-

nem fjorden pa  vej til den dejlige 

Præstø Havn, hvor vi kunne ligge ud 

med ba den i nogle dage. Da vi stoppe-

de med at sejle, var det derfor nærlig-

gende at kigge efter huse til salg i om-

ra det – helst ud mod Østersøen – havet 

ga r e n lidt i blodet, na r man har sejlet, 

især na r det skummer ved en østen-

vindskuling. 

Vores sommerhus pa  Spættevej ligger 

med andre ord i omgivelser, der gør 

det livgivende at ga  de daglige ture 

med Shina, vores lille tæve af racen 

Shiba Inu. Hver morgen kan jeg ga  den 

lange daglige morgentur, som giver 

Shina mulighed for at snuse sig vej 

gennem mange forskellige landskaber 

og, indrømmet, flere steder kan hun ga  

uden line i perioderne uden for yngle-

tiden.  Ofte ga r turen pa  veje, hvor vi 

kun møder en ha ndfuld biler i løbet af 

en ga tur. Den bedste morgentur ga r 

over eng, ind i og gennem fa refolden 

ved Bøged Skov, sa  ind i skoven og 

langs mark for at ga  tilbage over engen. 

Masser af snusen. Sa  kan dagen begyn-

de, jeg er dejligt va gen, og Shina lægger 

sig træt efter turen for at hvile. 

Sa  beliggenheden og omra dets natur 

var afgørende for vores valg, men hu-

set var i en sølle forfatning. Det skulle 

istandsættes udefra og ind, haven var 

et tilgroet vildnis, det var ”vild natur”. 

Sa  vi knoklede et par a r med at fa  til-

passet det til vores muligheder for pa  

sigt at vedligeholde det. Pa  plænen 

stod et gigantisk blommetræ pa  sydsi-

den, som tog alt solens lys ind i huset. 

Med blødende hjerte tog Søren og vo-

res svigersøn Thomas fat pa  at fælde 

giganten, og i løbet af de næste a r ma t-

te en del træer lade livet, og krat og 

kvas blev beska ret eller fjernet. Turen 

gik til affaldspladsen i fast rutefart.   

Indvendigt var huset et kapitel for sig. 

Den forrige ejer byggede selv huset, 

som stod færdigt i 1998, men i mange 

a r havde han ikke længere kræfter til 

at vedligeholde det. Det voksede ham 

over hovedet. Men det ma , ganske for-

Morgenturen med Shina, hvor vi hver dag 

går langs hav og eng. Der bliver snust igen-

nem i de mange forskellige biotoper.  

Vores lille tæve, Shina, er en Shiba Inu. Hun 

styrer huset.  
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sta eligt, være svært at sælge et hus, der 

er investeret sa  mange kræfter og tan-

ker i at bygge. Alt ma tte pilles ud, for at 

vi kunne lægge nyt gulv, gamle møbler 

kasseres, terrassen renoveres og udvi-

des, køkken istandsættes og meget 

mere. Det lille anneks til huset blev 

renoveret, sa  der nu er soveplads til 3-

4 børn eller unge mennesker, men vi 

har alt i alt valgt at bevare hyttepræ-

get. 

Der gik ikke længe, før huset alligevel 

blev for trangt, na r børn og børnebørn 

var pa  besøg, sa  behovet for en tilbyg-

ning pressede sig pa . Vi tog fat pa  det i 

samarbejde med den lokale tømrer i 

Ba rse og Roneklint. Det stod pa  hen 

over vinteren 2015. Vi blev sa  glade for 

samarbejdet med de ha ndværkere, 

som stod for arbejdet, at vi kunne an-

befale dem til vores svigersøn og dat-

ter, der skulle i gang med en gennem-

gribende renovering af deres hus pa  

Vi har valgt at bevare hyttepræget i sommerhuset.  

Så er der gang i tilbygningen, som skal give 

bedre plads til resten af vores familie.  
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Amager.  

Da vi købte sommerhuset, var der 

mange huse til salg i omra det, og det 

kunne tage et par a r at fa  solgt sit hus. 

Mange grunde la  ubebyggede hen. Vo-

res nabohus var til salg i a revis. Det 

gav mange vilde krat og træer overalt – 

herligt for os, der ikke stod for at skulle 

sælge hus, fordi det gav rige mulighe-

der for omra dets mange dyr. I det tom-

me nabohus boede der en hjortefami-

lie, og et utal af fasaner spankulerede 

rundt, vigtede sig og sa  flotte ud, mens 

de rallede deres ret sa  uskønne sang.  

Hjorte og fasaner bor ikke længere pa  

nabohusets grund, omra det har æn-

dret sig i løbet af 2020/21 – pandemi-

ens a r. Der er ikke et eneste hus til 

salg; de bliver hurtigt solgt. Endda i 

nogle tilfælde inden de bliver annonce-

ret. Det gælder ogsa  for de ubebyggede 

grunde. Og aldrig før har vi oplevet sa  

mange mennesker. Der er mennesker i 

næsten alle huse ogsa  pa  de skæve ti-

der, hvor vi tidligere har været blandt 

de fa  i omra det, der har virket næsten 

affolket. Covid-19 pandemien har sat 

sit klare præg pa  stedet, og mange er 

rykket i sommerhus i stedet for at tage 

pa  udlandsrejser. Vi plejer at tage i 

sommerhus hen over nyta ret, fordi 

vores Shina er rædselsslagen for fyr-

værkeri. I a r var der ogsa  meget fyr-

Varme vafler med is er en dejlig spise på en varm sommerdag især i godt selskab med 

børnebørn  
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værkeri ”hernede” og mennesker i alle 

sommerhuse. Vores genbo udlejer sit 

sommerhus, og det har været jævnt 

udlejet ogsa  i de kolde vinterma neder. 

Selv har vi været her siden marts 2020, 

med en enkelt afstikker fra slutningen 

af oktober til nyta r. Vi er snart mere 

”hernede” end hjemme i Rødovre. 

Den hjortefamilie, der holdt til ved det 

tomme nabohus, som nu er solgt, har 

fundet andre steder at bo, men det bli-

ver sværere og sværere for dem at fin-

de steder, hvor de kan opfostre deres 

ra lam. Omra det er ogsa  pa  den ma de 

under forandring. Det er jo ba de godt 

og skidt. Godt for menneskene, men 

ikke sa  godt for dyr, insekter og andet 

levende. Udviklingen lige her i det lille 

sommerhusomra de viser os med andre 

ord den generelle udvikling i samfund 

og natur, som gør, at en lidt vildere 

natur med gode vilka r for dyr og insek-

ter nu omformes til anlagte haver med 

plæner og fliser, sa  de vilde omra der 

bliver stadig færre. Det bliver en svær 

balance fremover. Pa  den ene side ma  

vi anerkende, at der er et ønske om at 

skabe vilka r, som modsvarer menne-

skers behov, og pa  den anden side ma  

vi skabe rum for natur og dyreliv. 

Hvordan vi som mennesker lykkes 

med at balancere disse hensyn, det er 

et af de vigtigste problemer, vi sta r 

overfor at skulle løse. 

Vi studerer de svampe, som vi ikke um iddelbart kan identificere.  
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Svampeturen pa  Jungshoved er en dej-

lig tradition, vi er ved at skabe. Et par 

veninder kommer, og Mette guider os 

igennem turen. Hun er svampekender. 

Det giver en god lang dag i skov og eng 

for at samle svampe ind. Na r vi er 

hjemme igen, ga r den store sortering i 

gang. Hver svamp bliver undersøgt, 

svampebøger bliver hentet frem, og 

alle de svampe, vores svampekender 

ikke kan identificere umiddelbart, bli-

ver undersøgt.  

I a r viste det sig, hvor vigtigt det nøje 

arbejde med svampene er. Pa  turen 

fandt jeg en særlig slags svampe, som 

voksede i rigt ma l. De fyldte godt op i 

min pose. Jeg var overbevist om, at det 

var en god høst. Det viste sig imidler-

tid, da vi undersøgte dem nærmere, at 

det er svampe, som indeholder psylo-

sobin – et kraftigt hallucinogen. Det 

kunne godt nok blive en spændende 

aften, men det er nok ikke anbefalel-

sesværdigt at spise dem. Efter den nøje 

gennemgang spreder der sig en liflig 

duft, na r svampene kommer pa  pan-

den, og dejlige svamperetter bliver 

tilberedt. 

Det er ikke kun sommerhusomra det, 

der er under forandring. Da vi købte 

huset pa  Spættevej, var turen igennem 

Jungshoved By præget af den tidligere 

Daglig’Brugsen, som stod tom. Den var 

ikke et kønt syn. Huset savnede ele-

mentær vedligeholdelse, det sa  forfal-

dent ud, og med et iturevet ”til salg” 

skilt pa  døren gav det et nedsla ende 

indtryk. Det har forandret sig. Det er 

dejligt at køre igennem den lille ”by” 

nu, hvor der er indrettet en kiosk og et 

sjovt marked med gamle ting og tøj. Vi 

ha ber, at de lokale kræfter ma  lykkes 

med at fa  kiosk og marked til at løbe 

rundt, og i forbindelse med det større 

byfornyelsesprojekt glæder vi os over 

den landsbyhave, der nu er anlagt ved 

bygningen samt det store vægmaleri, 

der lyser op med friske farver. Det vid-

ner om liv og virke, og det lover godt 

for vores fremtidige somre pa  halvøen. 

En liflig duft, når svampene kommer på 

pander og i gryder.  

 

LÆS BLADET ONLINE 
Alle de tidligere udgaver af bladet findes på: 
www.jungshoved.net/læsbladet/tidligere numre 
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En bog om traditionelt håndværktøj 

fra 1800-tallet og op til 2. verdens-

krig. 

Niels Østerga rd fra Roneklint har tidli-

gere skrevet en spændende bog om 

Jungshoved og egnen med navnet ”Fra 

fæste til fritid”, som omhandler Jungs-

hoved gennem de sidste 250-300 a r.  

Med sin nye bog, som er udkommet 

lige før jul, ser han primært pa  traditio-

nelt ha ndværktøj fra 1800-tallet og 

130 a r frem. Bogen er opbygget som et 

opslagsværk med et udførligt stikords-

register og omkring 300 fantastiske 

fotografier. Fotografierne er for det 

meste fra Niels’ egen samling, og doku-

menterer fint, hvor flot og detaljeret 

værktøj har været i den tid, hvor elek-

triske ha ndmaskiner ikke har været 

indført endnu. Bogen er efter lang tid 

en af de første bøger, som omhandler 

traditionelt værktøj brugt i Danmark 

og passer rigtig godt ind i den nye 

trend med, at mange prøver at genfin-

de lysten og begejstringen for de gamle 

metoder omkring ha ndværket samt 

indenfor husflid og konservering af 

madvarer. Folk finder den lille bonde-

røv frem og beskæftiger sig igen med 

ha ndens redskaber. 

Jeg bor selv i Roneklint og har haft for-

nøjelse af mange gode snakke med Ni-

els om hans fremragende samling i sit 

meget originale lille værksted, som 

sikkert ikke findes sa  detaljeret andet-

steds. Niels har tit udfordret mig med 

spørgsma l om ”hvad nu det her mon 

bruges til?” og jeg ma  tilsta , at der 

mange gange har været helt nye og 

specielle sma  værktøjer, han kunne 

fremtrylle, som jeg ikke har set før. Jeg 

har altid selv interesseret mig for tra-

ditionelle redskaber og fremstillings-

metoder. Denne interesse er kun ble-

vet større, da jeg rejste rundt i Europa 

som naver. I denne tid har jeg læst og 

Boganmeldelse: 
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anskaffet mig mange bøger om emnet 

og synes, at Niels’ bog er et af de fine-

ste værker, jeg har set i lang tid. For 

mig har specielt de mange sma  detal-

jer, den store viden om anvendelsen og 

de sma  anekdoter, været spændende at 

læse. For eksempel er afsnittet om 

”Ma l og opmærkning ” fortræffelig de-

taljeret og giver et dyb indblik i nogle 

af de redskaber, en tømrer dagligt bru-

ger uden at have en indga ende forsta -

else for, hvad der ligger til grund for en 

tommestoks udseende i dag.  

Ogsa  værktøj fra lokale ha ndværkere, 

sa  som fx Arne Føns Jensen, er kommet 

med i bogen. Arne har været skibstøm-

rer og ba debygger pa  Orlogsværftet og 

hans mange værktøjer er for nylig ble-

vet doneret til foreningen for traditio-

nelt ha ndværk i Præstø. Her ligger de 

p.t i Støberihallerne. Niels’ bog har og-

sa  været fremlagt i Støberihallerne og 

førte til en snak med en dame, som 

fortalte mig, at det med stor sandsyn-

lighed var hendes oldefar, som var med 

pa  et af billederne fra folketingssalens 

genopførelse i 1915. Han var nemlig 

snedker i København og med til denne 

restaureringsopgave. Disse sma  histo-

rier synes jeg er meget sjove, og de 

skaber et bindeled fra ”den gamle tid” 

til nuet. 

Hele bogen er nem at læse, og skaber 

lyst til at fremstille noget med hænder-

ne og udforske det gamle. De mange 

flotte fotografier, som Niels har taget, 

men ogsa  de historiske, som er la nt fra 

andre steder, giver et rigtig fint indblik 

i, hvordan fx de flotte gamle vinduer 

eller fyldningsdøre er kommet til, kun 

med hjælp af redskaberne beskrevet i 

bogen. I en tid, hvor alt er fabriksfrem-

stillet i masseproduktion, giver det 

mulighed for eftertanke, at alt, som er i 

huse fra før krigen, pa  den ene eller 

anden ma de er blevet fremstillet af en 

person og dennes udøvelse af ha nd-

værket. For mig at se er der en slags 

sjæl i de her materielle ting, na r jeg ser, 

hvordan ha ndværkerne fra denne tid 

har udsmykket og formet deres red-

skaber. Her er det tydeligt, at der er en 

stolthed og kærlighed forbundet med 

deres fag. 

Bogen er et værk for alle, som interes-

serer sig for ha ndværket, og den giver 

den interesserede oplysning om andre 

steder, som kan udforskes og besøges. 

Jeg kan pa  det varmeste anbefale den-

ne flotte udgave af en lidt anderledes 

bog om redskaber og værktøj, som har 

formet vores omgivelser og kultur. Jeg 

ha ber mange kan fa  glæde af den.  

Bogen er udgivet af Københavns Tøm-

rerlaug og Real Dania og kan købes i 

Præstøs skønne boghandel. 

Med hilsen fra Roneklint,  

Stefan Preusche 
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I skrivende stund i januar er skolen lukket for anden gang på grund af co-
ronasmittefaren. Kun et par kravlenisser kigger langt ud ad vinduerne efter glade brugere! 
Ingen lys i de mange vinduer om aftenen. Ingen biler i skolegården. Som vores vicevært 
Niels Holger siger, der er meget kedeligt og stille. Heldigvis nåede mange af vores aktivite-
ter at komme i gang i oktober og november, inden vi 9. december igen måtte lukke. Re-
striktionerne blev forlænget og skærpede fra 4. januar til 7. februar og så igen forlænget til 
og med 28. februar 

Jeg tror, mange har det lige som mig, - jeg savner: 

at se hele skolegården fuld af biler og cykler. 

at mødes til gymnastik i skolen hver uge til grin, snak og gode 
øvelser, som kroppen savner? 

at kigge ind til de forskellige hold bare for at se, hvad de har 
gang i og få en lille sludder. 

at høre badmintonspillerne højlydt ærgre sig, når de taber 
bolden. 

at mærke duften af kulinariske retter, når madholdene er i gang. 

at låne en god bog på biblioteket, som bare har et kæmpe udvalg - og så lige stikke hove-
det ind i vævestuen for at se, hvor langt de er kommet med deres flotte stoffer. 

at mødes i spiseklubben, at sidde helt tæt i den lille stue og gå forsigtigt med de fulde tal-
lerkner. 

at synge sammen med andre sangglade til Mogens  ́og Bos dejlige musik, drikke et glas vin 
eller en kop kaffe til. 

at høre foredrag, at deltage i borgermøder og alle de mange udvalgsmøder. 

at mødes til arbejdsdag med knofedt, spand og klud. 

at komme til julemarked hvor hele salen emmer af julenisser og gaveideer, og der dufter af 
gløgg og æbleskiver. 

at være stille i køkkenet, når yogaholdet eller afspændingsholdet spænder af. Og senere 
mødes på trappen med deltagerne og se deres afslappede smil. 

at stikke hovedet ind til strandjægerne, der spiller billard. 

at byde nye og gamle brugere velkommen med et håndtryk og smil - uden mundbind. 

at holde åbent hus med et mylder af mennesker, og - altid dagen før - at liste ind og se alle 
de smukke blomsterdekorationer og påsketing, der kan købes dagen efter. 

…….og sikkert meget mere. 

Skolen har en meget lang tradition for at holde åbent hus lørdag før palmesøndag. Det er i 
år 27. marts. Om vi kan holde åbent hus i år? Det vil tiden vise, og vi skal nok informere om 
det. 

Nyt fra Jungshoved Skole 
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på hjemmesidens kalender og bladets bagside er der god plads. Vi glæder os til igen at 
kunne fylde kalenderen. Imens må alle holde ud og passe godt på sig selv og andre. Skolen 
er klar igen, så snart det bliver muligt. 

Nedenfor kommer lidt nyt fra nogle af de hold, der nåede at komme i gang. Tak for jeres 
bidrag og på gensyn i skolen. 

Pva Jungshoved Skole, Lise Jacobsen 

YOGA 
Som så meget andet stoppede også al yogaundervisning jo brat inden jul, og vi afventer 
nu, hvad der sker. Mon vi overhovedet kommer i gang inden påske? Også mit årlige arran-
gement på skolen, hvor jeg holder solhvervsyoga og meditation den sidste torsdag inden 
jul, måtte aflyses.  

I sæsonen fra efteråret 20 frem til påske 21 fik jeg lov af FOF til kun at have otte deltagere 
på herreholdet. Det betød, at vi efter en start i Kulturhuset i Præstø kunne rykke tilbage til 
den lille skolestue på 1. sal på Jungshoved Skole, hvor jeg holder mest af at undervise. Lyset 
er godt, gulvet rart, indeklimaet fint. Ikke noget at klage over!  

Holdet kommer selvfølgelig for at lave øvelser, som både strækker de stive kroppe, giver 
styrke, træner balance og åndedræt - og ikke mindst giver yogaen fokus og ro. Og der er 
plads til både at være stille fra start til slut - og til at udveksle både før og efter undervisnin-
gen. Det sociale har stor betydning. Nogle stykker fra holdet spiser endda sammen efter 
yoga, så det er blevet en helaftensforestilling på bedste måde. 

Sussie Jensen 

KNIPLEHOLDET 
Selvom vi ikke er så mange, er vi stadig meget interesserede i at starte op 
igen. 

Ingrid Oxlund 

 

SYHOLDET 
Jeg husker ikke helt datoen for, hvornår vi startede på syholdet. Men jeg kan se i min kalen-
der, at vi i hvert fald var der 21. oktober. 

Holdet var skrumpet i år. To manglede pga. sygdom. En pga. ændrede arbejdstider.  

Nyt fra Jungshoved Skole 
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Lise Særslev pga. hendes aktivitet  i andre "bobler" , så vi har 
været fire-fem stykker hver gang. Vi hygger os og hjælper hin-
anden, hvor vi kan. Vi nåede jo desværre ikke så langt i år, men 
der er absolut stemning for, at vi fortsætter, når det bliver mu-
ligt. 

Hanne Hansen 

 

 

STRIKKECAFEEN 
Jungshoved Skoles Strikkecafé tæller nu 15 personer.  Covid-19 
situationen i almindelighed bevirkede dog, at tre trak sig med 
ønske om PAUSE indtil videre.  Da der kom restriktioner på 
højest 10, fik vi lov til at disponere over øst lokalet også, hvis vi 
en aften var mere end de tilladte 10.  Til vores held var der 
hver gang kun netop 10.   

At spritte hænder samt bære mundbind overalt på skolen og 
kun tage det af, når vi sad på vores plads, fungerede.  En aften 

kom en fra et andet hold på besøg, men straks blev der gjort opmærksom på, at vi var de 
tilladte 10 i lokalet, så dersom der var en, hun ville tale med, måtte de begge gå ud på gan-
gen - med mundbind på.  Hun havde ganske enkelt ikke hørt om reglen, men skyndte sig 
tilbage til eget lokale. 

Til samtlige på vores hold har jeg efter aftale sendt en mail med oplysninger, der gør det 
muligt for deltagerne at maile eller ringe til hverandre.  En enkelt har ringet til undertegne-
de og bedt om råd omkring et strikkeprojekt.  Og jeg ved, at andre har kontakt med hinan-
den - så det fungerer også. 

Som man kan se, har vi haft en pæn tilgang. Alle nye deltagere er faldet rigtig godt ind i 
gruppen.  Personlig glæder jeg mig over, at tre af disse er tilflyttere, der selv gør noget ak-
tivt for at blive integreret i lokalsamfundet. Netop de tre startede nemlig hos Præstø Patri-
oterne (dem der samler skrald).  Her hørte de om vores Strikkecafé, som de nu også er 
med i.   

Lise Særslev 

 

 

Nyt fra Jungshoved Skole 
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FORENINGEN NORDEN  
Det var Svend Bjarne Møller, et Norden medlem, som gjorde os opmærksom på, at der 
stadig kunne  samles op til 50 med 2 m afstand.  Efter to samtaler med Coronahotline og 
ønsket om ”en rigtig god, velfortjent fornøjelse” samt mails til altid behjælpsomme Lise 
Jacobsen, holdt vi ved Karin Ottarsdottir og Hugin Eide en god færøsk filmaften med 25 
deltagere (med 2 m afstand, afspritning mm), som nød ”Manden der fik lov at gå”. 
Pragtfuldt at høre grin og latter, som filmen kunne frembringe. 

Den traditionelle Skumringstime, som sammen med det vidunderlige Morgengry på 
Præstø Privatskole, som Norden Præstø igen var blevet inviteret til at deltage i, indledte 
Nordisk Biblioteksuge 2020. 

Da kom Anna Sofie Hansen og lavede en flot præsentation af årets bog: Ar af Audur Ava 
Olavsdottir. Vi hørte også noget på islandsk, da det første kapitel som indledning  blev læst 
op på islandsk af Diana Sigurdsdottir. 

Til begge aftener var maskerede, forventningsfulde, næsten ukendelige, deltagere mødt 
mindst 20 minutter før tid. Det tager jo tid at skulle måle af, sætte stole op og tænde de 
mange levende lys, alt med afstand, inden det hele kan blive klar. 

Det var bevis på, at alle havde glædet sig til at nyde tiltrængte mentale forfriskninger, i et 
fællesskab uden for hjemmet, i den dejlige, rene, varme og nymalede gymnastiksal på 
Jungshoved Skole. 

Hvor har de nye vinduer gjort en forskel! 

Utroligt at alle kunne blive på deres pladser og var med til at gøre aftenerne sikre og trygge 
for hinanden. 

Stor tak til alle, som gjorde det muligt at afholde de to indholdsrige aftener i Nordens regi i 
denne svære Covid-19 tid. 

Torben & Linnet Dinesen, Foreningen Norden Præstø 

Foreningen Norden takker for hvert et bidrag i projekt dåseringe: 
Indsamlingen på Jungshoved på skolen og på havelågen til Gøngegården har siden sep-
tember 2020 nu indsamlet 6.6 kg, som er kommet videre.  
Læs mere om projektet: www.daaseringe.dk eller på Facebook. 

Nyt fra Jungshoved Skole 
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Selv om skolen har været lukket i flere måneder under corona krisen, har man altid 

kunnet ringe til mig, hvis man ville låne eller aflevere bøger. Der er dog kun få, der 

har benyttet sig af det. 

Jeg kan se, at der stadig er mange bøger, der er ude hos lånerne, og jeg håber ikke, 

at I glemmer, hvor de hører til. Alle bøgerne er stemplet med ”tilhører Jungshoved 

Skoles Bibliotek”, og alligevel ender nogle af bøgerne i Røde Kors Butikken i Præstø. 

Jeg beder derfor om, at bøger, I har læst, bliver afleveret, og hvis skolen stadig er 

lukket i perioder, kan I bare smide dem i min postkasse i Stavreby (nr. 32).  

I sidste blad efterlyste jeg to bøger. Den ene er kommet retur, men Leonora Christi-

na Skovs ”Den der lever stille” er stadig ikke afleveret. Der er andre læsere, der ven-

ter på den. Jeg håber meget, at bøger, man låner, bliver afleveret efter endt læs-

ning. Der er for mange, der aldrig kommer tilbage til Biblioteket. 

 

 

 

En bog, jeg gerne vil anbefale, er ” Eske Willerslev, 

han gør det døde levende ” af Kristoffer Frøkjær.  

Eske er en verdensberømt DNA forsker, specialist i 

forhistorisk DNA. Hans mål er at fortælle om, 

hvordan nutidens viden om dna`et kan beskrive en 

hidtil ukendt viden og forståelse om livet på forti-

dens klode. Det er en spændende bog om et 

spændende liv, som man kun kan blive klogere af. 

Han er tvillingbror til Rane Willerslev, der er direk-

tør for Nationalmuseet. De er begge med i Eventy-

rernes Klub. 

Anne Okholm   Mobil. 28337676. 

 

Nyt fra Jungshoved Skole 
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Er der nogen derkender til denne ældre Camp Let, før kommunen fjerner den fra 

Folkeparken? Henvendelse til Jørgen B. Svendsen   

Fra pensionistforeningen 
Ja, der er jo ikke meget nyt at skrive om denne gang. Som I ved, har vi aflyst alt ind-

til generalforsamlingen. Så må vi se på det hele til den tid. 

 

Alle medlemmer har nu fået 2021 programmet, så jeg håber, at vi kan gennemføre 

vores arrangementer planmæssigt, da der allerede er flere tilmeldte til vores ture. 

Dejligt! Jeg tror, at I ligesom jeg savner vores fællesskab og hyggelige samvær. Vi 

må håbe, at vi slipper helskindet igennem dette “ragnarok” Har I lagt mærke til, at 

vores program har fået et professionelt snit? Det skyldes, at Mads fra Købmands-

gården har trykt det for os på sit trykkeri i Køge. Tusinde tak Mads for hjælpen. Hol-

ger har lavet et kæmpe arbejde med teksten, og Kirsten har tilrettet med billeder 

osv. En stor tak til dem begge. 

Med ønske om, at I alle slipper godt igennem de næste måneder, og at vi ses , når 

de første ture går i gang. 

Jeg ønsker jer alle en god sommer. 

 

Pbv. 

Tonny 

God aften og godt nytår til jer. Henny (Tonny’s privatsekretær) 
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Da vi for 13 a r siden flyttede til Præstø 

fra Nordsjælland, blev vi samme a r 

tilknyttet den lokale arbejdsgruppe pa  

naturreservatet Nyord Enge, som er 

186 hektar strandeng og rørsump, der 

ejes af Fugleværnsfonden, og som er 

en selvstændig naturfond etableret af 

Dansk ornitologisk Forening.  

I arbejdsgruppen er vi 15 mænd og 

damer, som pa  frivillig basis udfører en 

lang række praktiske arbejdsopgaver i 

form af naturpleje og vedligeholdelse 

af fugleta rnet. Derudover er der en fast 

opgave fora r og eftera r, hvor vi opsæt-

ter/ nedtager strandhegn pa  en del af 

omra det, sa  kreaturerne, som afgræs-

ser engarealet, ikke kan komme helt 

ud til strandkanten, hvor de kan sidde 

fast i mudderet. Afgræsning er en vig-

tig del af naturplejen for at sikre vade-

fuglene optimale yngle- og levevilka r, 

hvilket tydeligt ses ved de a rlige fugle-

tællinger, hvor antallet af ynglende 

klyder er steget fra 17 i 2017 til 102 i 

2019. Men ogsa  viber og rødben er i 

fremgang, sa  det ga r rigtig godt, efter 

der er lavet aftale med et par jægere 

om at holde rævebestanden nede. 

Under normale forhold (før coronaen) 

er fugleta rnet bemandet med frivillige 

fra arbejdsgruppen den sidste søndag i 

ma neden fra februar til november mel-

lem kl. 10.00 og kl. 13.00, hvor vi stiller 

kikkerter og teleskoper til ra dighed for 

de besøgende, sa  de kan opleve fugleli-

vet pa  tættere hold. Men det er des-

værre sat pa  pause i øjeblikket pa  

grund af coronaen, da vi ikke kan over-

holde afstandskravene. Men det bliver 

forha bentlig lidt bedre til eftera ret, 

hvor vi er blevet lovet et helt nyt fugle-

ta rn med en større platform, sa  vi kan 

Naturreservatet Nyord Enge på Møn 
Foto: Sten Herup, havørn  
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sta  lidt flere ad gangen. 

En af de faste gæster i omra det er hav-

ørnen, som med et vingefang pa  2,5 

meter er et imponerende syn; men 

ogsa  vandrefalken er en hyppig gæst, 

sa  der er næsten altid mulighed for en 

god fugleoplevelse. 

Her i vores omra de har havørnen i 

flere a r haft rede ved Evensøen, hvor 

man kan være heldig at se den her i 

fora ret, inden der kommer for mange 

blade pa  træerne. 

I 2011, da det var rigtig vinter i Dan-

mark, var jeg heldig at fa  et billede af 

hele 7 havørne, som havde sla et sig 

ned pa  et ”lokalt isbjerg” her pa  fjor-

den ved Rone Klint, hvor vi bor. Det 

skal man nok ikke forvente at opleve i 

fremtiden med den globale opvarm-

ning. Men det sker heldigvis jævnligt, 

at vi oplever havørne i luften over os, 

na r de tager en tur ud over fjorden for 

at spejde efter flokke af blishøns, som 

er en lækkerbisken for dem.  

Nu kan vi snart glæde os til fora ret, 

hvor trækfuglene vender tilbage fra de 

varmere himmelstrøg, og en af de før-

ste er jo sanglærken, som beriger os 

med en smuk sangstemme ikke for 

vores skyld men for at imponere hun-

nerne. Efter den kommer sa  viben, 

strandskaden og stor præstekrave, 

som alle kan opleves pa  Nyord. 

En stor fuglehilsen til alle. 

Steen Herup 

 

Foto: Steen Herup 2011 .  

...et billede af hele 7 havørne, som havde slået sig ned på et ” lokalt isbjerg” her på fjorden 

ved Rone Klint, hvor vi bor.  
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Siden vi for 13 a r siden flyttede hertil, 

har jeg haft et ønske om at bygge et 

shelter et sted pa  grunden. Mange und-

skyldninger senere, herunder valg af 

placering, skulle 2020 være a ret, hvor 

det blev opført. Uden rejseplaner for 

sommerferien gik vi under Corona-

hjemsendelsen i fora ret rundt pa  grun-

den og blev enige om, at shelteret skul-

le placeres i bunden af haven med ud-

sigt til det, vi kalder marken. Dermed 

med a bning mod øst og udsigt og godt i 

læ. Planen blev herefter, at na r som-

merferien startede, kunne jeg ga  i 

gang, og sa  kunne vi na  at overnatte i 

shelteret, inden vi skulle starte pa  ar-

bejde og i skole igen. Sa dan skulle det 

ikke ga … 

Med ca. 1 ha gammel granplantage var 

der ingen tvivl om, at shelteret skulle 

bygges af eget træ, og de efterha nden 

mange gange, jeg har sovet i sheltere 

rundt om i Danmark og Sverige, gjorde 

det nemt at beslutte, at det skulle laves 

af rundtømmer ska ret i smig. Ikke den 

letteste ma de at bygge pa , men klart 

det hyggeligste at sove i. 

Fora ret gik med at læse 

“Blokhuskompendiet” fra Skovskolen i 

Nordsjælland og se et helt ekstremt 

stort antal videoer om blokhusbyggeri 

pa  Youtube.  

Endelig blev det sommer, og ferien 

startede. Jeg fik hurtigt ryddet omra -

det, hvor shelteret skulle sta , støbt 4 

punktfundamenter med omvendte 

spande som top og lavet nogle bukke 

som stammerne kunne ligge pa , na r de 

skulle afbarkes og skæres til. Special-

værktøj i form af en “scriber” (en stor 

passer med indbyggede vaterpas) 

samt ekstra brede stemmejern og hul-

jern blev bestilt, og de sa kaldte “Dogs” 

til at holde stammerne pa  plads under 

arbejdet med dem blev fremstilet. Sa  

kunne udvælgelsen af egnede træer 

begynde. Valget faldt pa  en gruppe 

lærketræer, der udover at være store 

nok ogsa  ældes pa  smukkeste vis.   

Nu skulle fora rets mange læsetimer og 

videokiggeri sta  sin prøve. Nedma le 

træer , nummerere  dem og notere 

størrelser. Sa  fælde de første 5 træer, 

Projekt Shelter 2020 
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afgrene, afkorte og trække dem hen til 

byggepladsen.  

De to første stammer eller “stokke”, 

som de kaldes af fagfolk, var rimeligt 

nemme at fa  pa  plads; der skulle bare 

flades ud, sa  de passede til fundamen-

tet. De næste to stokke blev lagt op, og 

opma lingen til de første to rundknuder 

blev lavet, tegnet, tjekket, og læst pa  

igen og tjekket en sidste gang. Det er 

ret skræmmende at lave det første snit 

med motorsaven, men det lykkedes at 

fa  lavet dem, sa  de la  perfekt over de to 

første bundstokke.  

Næste skridt var at fa  lavet “sadlen” til 

næste knude. Jeg havde nemlig valgt at 

lave shelteret med “sadelknuder”, der 

har den store fordel, at de afvander sig 

selv, skulle der komme slagregn ind pa  

dem; dermed vil de ikke samle vand, 

der med tiden vil fa  træet til at ra dne.  

Hvis det var skræmmende at save ud 

til rundknuden, er det ikke noget at 

snakke om i forhold til at lægge første 

sadelsnit. Der ma tte jeg tage tilløb flere 

gange. Snittet skal lægges pa  langs af 

træet i en vinkel, sa  savens sværd hol-

der sig mellem to afmærkede linjer og 

sa  i en bue, sa  man ender med at save 

en ellipseformet “surfbræt” af. Helst i 

e n glidende bevægelse! 

Ma le op, tegne, tjekke efter i blokhus-

kompendiet, ma le igen, lige se en video 

mere. Hellere tage for lidt end for me-

get. Det gik! Men der skulle en del pud-

searbejde med ba de motorsav og efter-

følgende vinkelsliber til, før sadlen 

passede med de linjer, der var ma lt op 

og tegnet.  

Nu var første skifte lagt! Det tog en del 

længere tid end først beregnet, og sa  

var jeg ikke engang na et til at skære 

“grøften” - den langsga ende udhuling 

af stokken, der laves og ma les præcis 

op pa  undersiden efter den underlig-

gende stok. Herefter skæres den først 

med motorsaven, hvorefter kanten 

laves helt skarp med en økse. Sa  vil 

stokken med tiden, na r træet tørrer op, 

skære sig ned i den underliggende stok 

i væggen, og shelteret bliver helt tæt.  

Denne del af arbejdet med hver enkelt 

stok skulle vise sig at være den ma ske 

mest tidskrævende.  

Hvis ikke knuden - altsa  hjørnesamlin-

gen - passede, var det i 99 % af tilfæl-

dene, fordi grøften ikke var tilpasset 

ordenligt - om igen.  
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Dagene gik med shelterbyg fra om for-

middagen, til det blev for mørkt til at 

se - og det er sent i juli ma ned. Und-

skyld, kære naboer, og tak for jeres 

overbærenhed med min motorsavs 

summen.  

Da sommerferien var slut, og planen 

viste overnatning i nyopført shelter, 

blev planen lavet om. For der stod kun 

4 vægge - intet tag ej heller gulv.  

Plan 2: Eftera rsferien: De r indvier vi 

shelteret! 

Der var bare lige det, at mellem som-

merferien og eftera rsferien la  den 

planlagte fest for vores teenagedatter.   

Det blev en god fest, men byggeriet 

stod næsten stille. Det er ikke meget, 

man na r, na r der kun er en time her og 

to timer der. 

I eftera rsferien blev der igen bygget, 

og nu var jeg na et til at fa  fældet og 

ska ret planker til tag og gulv. Valget af 

træ til denne del blev østrigsk fyr, som 

er plantet som randtræer rundt om pa  

grunden. Dels fordi lærk har det med 

at give bitte sma  splinter fra sig, ikke 

rart at ligge pa , og dels fordi der er ret 

stor diameter pa  disse træer. Derved 

kunne jeg fa  nogle store brede planker. 

Det tager ogsa  tid at skære planker 

med en motorsav. Det tager længere 

tid at slibe dem, sa  eftera rsferien slut-

tede, og planen ma tte laves om igen.  

Plan 3: Shelteret skal være klar til jule-

ferien! 

Taget blev lagt, og der kom pap pa . Det 

er meningen, at der skal vokse grønt 

pa  taget, sa  til fora ret lægges der 

grundmursplade oven pa  pappen og 

derefter en grus/jordblanding, sa  der 

forha bentlig kan komme en masse vil-

de blomster pa  taget.  

Nu manglede bare gulvet, og de næste 

uger gik med at skære dem i smig og 

slibe. Slibe lidt mere og til sidst bræn-

de overfladen. Det skulle nemlig vise 

sig, at nyskovet fyrretræ og plus 5-10 

grader med høj luftfugtighed er en rig-

tig da rlig kombination. Bla splinten 

trives nemlig rigtig rigtig godt under 

disse forhold, sa  i et forsøg pa  at hjæl-

pe træet med at tørre og sla  diverse 

svampe ihjel blev tagpapbrænderen 

brugt flittigt. Det har den anden fordel, 

at det ser rigtig flot ud. Det ligner en 

meget eksotisk træsort med meget 

tydelige a retegninger. Og svampen var 

ikke længere til at se! 

Torsdag d. 12. november blev sidste 

skrue skruet i gulvet, og shelteret var 

klar til indvielse! 1½ ma ned før plan-

lagt! Eller kun 3 ma neder efter planen, 

alt efter hvilken plan man følger! 

Lørdag den 16. november blev shelte-

ret indviet efter alle kunstens regler 

med mad over ba l og hyggelig belys-

ning fra olielamper.  

Nu glæder jeg mig til fora ret, hvor det 

nok bliver lidt lettere at lokke familien 

med derud. Vi har dog ogsa  været der-

ude mellem jul og nyta r.  

Projektet var noget større, end jeg hav-

de forventet - det er jo bare et shelter 
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og ikke et hus med vand og strøm. Men 

det har været en meget spændende og 

lærerig proces. Skulle jeg gøre det igen 

- og det skal jeg ikke foreløbig! - ville 

jeg nok vælge gran i stedet for lærk - 

Gran er noget mere lige end lærk, hvil-

ket gør tilpasningen noget nemmere. 

Og sa  ville jeg nok ogsa  vælge gran til 

gulvet.  

Hilsen Peter Sølvtofte, Stenstrup 

 

Efterskrift: Svampen 

blev ikke sla et ihjel af 

brændingen, og jeg ma tte 

ty til svampebekæmpel-

sesmidler. Gulvet har 

været afmonteret, 

brændt igen pa  begge 

sider, smurt ind og mon-

teret igen. 

 



56 

 

Indtægter 2020: 

Menighedsrådet     20.000,00 kr. 

Jungshoved Lokalråd     10.000,00 kr. 

Jungshoved Skole     8.000,00 kr. 

Bidrag fra læserne og bladsalg   9.876,00 kr. 

Abonnenter      5.760,00 kr. 

Indtægter i alt:     53.636,00 kr. 

 

Udgifter 2020: 

Trykning af 4 numre af bladet JUNGHOVED 44.062,00 kr. 

Porto til abonnenter     2.240,00 kr. 

Julehilsen til de 8 frivillige bladomdelere i 2020 2.509,75 kr. 

Netbank afgifter, gebyrer og minus renter  1.100,15 kr. 

Udgifter i alt:      49.911,90 kr. 

Overskud/underskud    3.724,10 kr. 

Indestående 31.12.2019    15.971,47 kr. 

Indestående 31.12.2020    19.695,57 kr. 

Status over bladets økonomi 31.12.2020 

Bladet uddeles gratis til alle fastboende på Jungshoved inkl. i Lundegård og Skovhuse. 
Bor du uden for Jungshoved og vil gerne have bladet tilsendt med Post Nord koster det 250 kr./år for 
fire numre. (portoen udgør 160 kr.) 
Bor du i Præstø by og vil gerne have bladet bragt af en frivillig omdeler koster det 125 kr./ år for fire 
numre. 
Nye abonnementer tegnes ved henvendelse til Knud Jacobsen   
knudjacobsen@gmail.com/ tlf. 22215525 
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Da jeg skulle skrive til næste nummer 

af Jungshovedbladet, var jeg lidt i vild-

rede med, hvad det denne gang skulle 

handle om. Jeg spurgte redaktøren, om 

han havde en ide , og han svarede: ’Kan 

du ikke skrive noget om trøst?’. 

Det tog jeg til mig og tænkte, at det jo 

passer sa  godt til a rstiden, nu hvor ly-

set og varmen vender tilbage. Det i sig 

selv er der noget trøst i, og det kan 

man finde i mange af vores fora rssan-

ge. Og en af de kendteste af dem er 

denne:  

Den blå anemone  

1.  

Hvad var det dog, der skete? 

Mit vinterfrosne hjertes kvarts 

må smelte ved at se det 

den første dag i marts. 

Hvad gennembrød den sorte jord 

og gav den med sit søblå flor 

et stænk af himlens tone? 

Den lille anemone, 

jeg planted dér i fjor. 

2.  

På Lolland jeg den hented, 

et kærtegn fra min fødeø. 

Så gik jeg her og vented 

og tænkte: »Den må dø; 

den savner jo sit skovkvarter, 

sin lune luft, sit fede ler; 

i denne fjendske zone 

forgår min anemone; 

jeg ser den aldrig mer’. 

3.  

Nu står den der og nikker 

så sejerssæl i Jyllands grus 

ukuelig og sikker 

trods ensomhed og gus, 

som om alverdens modgang her 

har givet den et større værd, 

en lille amazone 

og dog min anemone 

som søens bølge skær. 

 

Fortsættes næste side  

 

 Kirke og Menighedsråd 
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4. 

Hvad var det dog, der skete? 

Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts 

det smelter ved at se det 

den første dag i marts. 

Jeg tænkte: »Evigt skiltes ad 

min sjæl og glæden«, da jeg sad 

i vint'rens grumme done. 

Nu gør min anemone 

mit hjerte atter glad. 

5.  

For denne rene farve 

den er mig som en vårens dåb, 

den la'r mig nyfødt arve 

en evighed af håb. 

Så bøjer jeg mig da mod jord 

og stryger ømt dit silkeflor, 

en flig af nådens trone. 

Du lille anemone, 

hvor er vor skaber stor!  

Egil Harder 1945 - Kaj Munk 1943  

 

Om Den blå anemone 
En af de mest kendte og elskede fora rs-

sange er Kaj Munks ’Den bla  anemone’ 

fra 1943. I sangen beskriver han kam-

pen mellem vinter og fora r, mellem 

kulde og varme, mellem den bundfros-

ne næringsfattige sandjord i Vestjyl-

land og den ’fede ler’ pa  Lolland.  

Med Egil Harders melodi fra 1945 blev 

den sunget overalt i forbindelse med 

befrielsesdagene i maj samme a r. Og 

lige siden befrielsen har sangen beva-

ret sin popularitet, og mange har siden 

da indspillet den, ogsa  op til vore dage, 

det gælder bl.a. gruppen Nephew og 

Bamse. Det kan man høre pa  YouTube. 

Hvorna r Munk skrev sangen vides ik-

ke, men han indleverede den til trykke-

ren sidst i august 1943 og bestilte 300 

eks. Tanken var, at han ville bruge det 

som en privat hilsen i forbindelse med 

julen samme a r. Pga. tyskernes censur 

ma tte digtet ikke offentliggøres. Det 

udkom først efter hans død i januar 

1944, og findes i hans sidste digtsam-

ling fra 1946. 

Anemonen i den vestjyske grus 
Sangen tager udgangspunkt i en fora rs-

oplevelse i formodentlig præstega rds-

haven i Vedersø.  

Pa  et tidspunkt er Kaj Munk pa  besøg 

hos sine gamle plejeforældre ved Frej-

lev pa  Lolland. De er ikke hjemme, og i 

stedet ga r han sig en tur i den nærlig-

Kirke og menighedsråd 
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gende skov tæt ved Refugiet Fuglsang, 

hvor han finder en anemoneplante, 

han graver op. Turen i skoven skal ha-

ve fundet sted dagen efter Hitlers fød-

selsdag d. 21. april.  

Hjemme igen i Vedersø planter han 

den ud i sin præstega rdshave, og for-

a ret efter i 1943 ser han den til sin sto-

re overraskelse spire frem - ’den første 

dag i marts’, som det hedder i sangen.  

’Kaj Munk fik her den livsbekræftende 

oplevelse, at den bla  anemone havde 

klaret at blive flyttet. Meget tyder pa , at 

den for ham blev et tegn til tro og livs-

mod i hans sidste a r’, som Svend Aage 

Nielsen, tidl. sognepræst i Toreby pa  

Lolland, rammende skriver om sangen 

i sin bog om Kaj Munk ’Livet gad jeg 

ønske jer’ (s. 47). 

Pa  den ma de er sangen ikke kun en 

plante- og havehistorie, men en større 

historie, der kommer til at handle om 

alt andet end anemonens skæbne i da r-

lig sandjord.  

I et vers sta r, at den vokser op i ’denne 

fjendske zone’, at den ’sta r de r og nik-

ker sa  sejerssæl’, den mærker 

’alverdens modgang’, og den er som en 

’lille ’amazone’. Det sidste udtryk har 

Munk hentet hos de gamle grækere fra 

tiden længe før Kristi fødsel, som de 

brugte om kvindelige krigere. Her ri-

mer ’amazone’ sa  smukt pa  ’anemone’. 

Anemonen bliver sa ledes til den lille 

’kriger’, der mod alle odds bryder op 

gennem den fjendske jordbund. San-

gen vrimler pa  den ma de med kamp-og 

krigsudtryk, og vi kan næsten ikke hø-

re Munks sang uden ogsa  at høre be-

sættelsestidens kriser og konflikter 

klinge med. 

Munk mærkede som bekendt krisen og 

konflikterne pa  sin egen krop, og julen 

1943 blev den sidste jul, han skulle 

opleve. Natten mellem 4. og 5. jan. 

1944 blev han hentet af en SS-

terrorgruppe og skudt pa  landevejen 

vest for Silkeborg.  

Munk har nok anet at tyskerne var ef-

ter ham, og ma ske er det det, han tæn-

ker pa  med ordene om det, der fryser 

hans ’hjerte ha rdt som kvarts’, men 

som alligevel ved synet af anemonen 

og blomstens ’silkeflor’, smelter hans 

hjerte. Synet af blomsten fa r ham til 

deri at se ’en flig af na dens trone’.  

Krig og na de – det er de to modsætnin-

ger, som giver spændingen i sangen, 

for hvordan ender det? Ja, netop de r: 

trods fjendskab og modgang, sa  er na -

den større. Og han slutter: ’Du lille ane-

mone, hvor er vor skaber stor’.  

Sa ledes bliver anemonen ikke kun en 

fora rsbebuder, men en bebuder af no-

get meget større. At det er livets gen-

komst, anemonen bebuder. 

Forårsglæder 
Pa  Kaj Munks tid var det besættelsesti-

den, der var udfordringen, ligesom – 

Kirke og menighedsråd 
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uden sammenligning i øvrigt – vi ople-

ver vores egen tids udfordring med en 

verdensomspændende pandemi. Vi er 

spærret inde af restriktioner, af lukke-

de butikker, af erhvervsdrivende der 

ma  afskedige medarbejdere, og nogen 

bliver nødt til helt at lukke. Vi fa r at 

vide, hvem vi ma  se og ikke se. Vi skal 

ga  med masker overalt i det offentlige 

rum, selvom vi ironisk nok har forbudt 

burka og niqab! Der er pa budte ma-

sker, og der er forbudte masker! 

Og folk bliver syge, og nogen bukker 

under for sygdommen. Og ved sønda-

gens gudstjenester ma  vi afvise folk 

ved kirkedøren, sa  vi ikke bliver for 

mange. I pa sken og julen ma tte vi helt 

lukke. Alt det er vores udfordring, og 

’corona’ kender ikke forskel pa  ung 

eller gammel, eller pa  dem, der har nok 

og dem der ikke har det. 

Hvad sa , na r vi i dag synger ’Den bla  

anemone’? For de fleste er det vel for-

a ret, man naturligt nok tænker pa , men 

det er ogsa  anemonens ukuelighed, vi 

tager til os. Kan ’anemonen’ ’spire’, kan 

vi vel ogsa ?  

’Fora r’ er i sangen ikke bare noget, der 

sker af sig selv, som en naturens auto-

matik, men snarere udtryk for vilje og 

livslyst og ga -pa -mod. Og na r det er 

svært, na r vi pa  den ene eller anden 

ma de er udfordret, ma  det være sa  me-

get vigtigere at holde fast i.  

’Fora rsfornemmelser’, husker Kaj 

Munks sang os pa , er dermed ogsa  for-

nemmelsen af, at skaberen er pa  livets 

side, at der er ha b forude, at efter kul-

de kommer varme, at enhver virus har 

sin tid.  

Glædeligt fora r. 

— ○ — 
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Arrangementer 
Foredrag og koncerter m.v. 

Ma ske vi i dette fora r vil opleve en 

gradvis a bning af samfundet og færre 

og færre restriktioner. Men endnu i 

skrivende stund er det endnu meget 

usikkert, og derfor har vi ikke nogen 

planer for foredrag, menighedsture, 

teaterture, kirkekoncerter. Vi ha ber pa , 

at vi i løbet af fora ret kan begynde at 

planlægge for eftera ret. Det ha ber vi.  

Teatertur 
Vi ha ber, at det fra eftera ret igen vil 

være muligt at arrangere teaterture 

uden restriktioner og uden at skulle 

holde det sidste a rs krav om afstand til 

hinanden. Med det krav har det ikke 

været muligt for os at lave en teatertur.  

Hen over fora ret og sommeren ha ber 

vi, at vi kan vende tilbage til det 

’normale’. Det glæder teatrene og hele 

kulturlivet sig sikkert ogsa  til. Vi glæ-

der os til, at teaterkatalogerne udkom-

mer til sommer, og ha ber at kunne fin-

de en spændende forestilling, som vi 

kan komme til i København. Mere om 

det til eftera ret.  

Gudstjenester 
Corona-situationen har som bekendt 

ogsa  haft betydning for afviklingen af 

gudstjenesterne.  

Vi holder almindelige gudstjenester 

om søndagen med de restriktioner, 

som vi er pa lagt. Hen over sommeren 

har vi været lidt forsigtige under kirke-

gangen. Vi har ma ttet holde afstand, vi 

har undga et altergang, og vi har ikke 

ma ttet være ret mange i kirke. 

Men nu er vi begyndt igen med alter-

gangen, og vi har fundet en god ma de 

at gøre det pa , som menigheden har 

været glad for. Vi sørger for at holde 

afstand og i forbindelse med uddeling 

af brød og vin, sa  er der 

”portionsanretninger” for hver alter-

gæst.  

Om gudstjenesterne holder, er af-

hængigt af smittetal, virusmutationer, 

indlæggelser osv. 

Arrangementer 
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Konfirmation 
Konfirmationen rykkes i Vording-

borg kommune til 8. klasse  

Her pr. 27. januar 2021 er der indga et 

en aftale mellem Vordingborg-Stege 

kommunalbestyrelse og præsterne i 

kommunen om den fremtidige konfir-

mationsforberedelse – nemlig at den 

rykkes til 8. klasse.  

Selve konfirmationsordningen stam-

mer helt tilbage fra 1736 , hvor man fra 

kongens side ville sikre sig, at de kom-

mende samfundsborgere var bekendte 

med søndagens gudstjeneste, med 

Martin Luthers Den lille Katekismus, 

og med Fadervor og De ti bud. 

Det var tanken fra begyndelsen, at kon-

firmationen i kirken afsluttede den 

almindelige skolegang, og med tiden 

blev det almindeligt, at forberedelsesti-

den – at konfirmanderne ’gik til præst’ 

– la  i 7. klasse. 

De fleste læsere har sikkert ogsa  ga et 

til præst i 7. klasse, og det er fortsat det 

almindelige mange steder. Ogsa  her pa  

stedet har konfirmandundervisningen 

ligget pa  7. klassetrin.  

Men det bliver nu ændret i løbet af de 

kommende a r. De elever, der begynder 

i 7. klasse med skolea ret 2021/2022 er 

de sidste elever, der konfirmeres i 7. 

klasse.  

 

Fra eftera ret 2023 skal elever i 8. klas-

se konfirmeres. 

Med skolea ret 2023/2024 begynder 

det første hold konfirmander fra 8. 

klasse at ga  til præst. De skal konfirme-

res i fora ret 2024. Og herefter er det 

altsa  fremover 8. klasse, som herefter 

skal konfirmeres. Det betyder, at der er 

et a r, hvor der ikke er konfirmander, 

fordi vi venter pa , at eleverne fra 7. 

klasse rykker op i 8. klasse.  

Begrundelsen for først at begynde kon-

firmandundervisningen i 8. klasse er 

en generel erfaring af en større moden-

hed og parathed hos de unge menne-

sker i forhold til 7. klasse.  

I dagspressen har konfirmationsforbe-

redelsen været diskuteret blandt poli-

tikere og præster hen over sommeren 

2020. Det er derfor meget glædeligt, at 

man nu er na et til enighed mellem 

præster og kommunalbestyrelse om 

konfirmationsforberedelsen og der-

med ogsa  med de lokale skoler. Det 

giver ro fremover til glæde for skoler-

ne, for politikerne og præsterne – og 

ikke mindst konfirmanderne og deres 

forældre, der nu kan planlægge, hvor-

na r der skal holdes fest og bestilles 

lokaler  

— ○ — 

Arrangementer 
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Menighedsråd 

Jungshoveds Menighedsråd, valgt for perioden 2020 – 2024 
Som alle andre folkekirker i Danmark, ledes Jungshoved Kirke af et menighedsråd, der på 
demokratisk vis er valgt på den offentlige valgforsamling, der fandt sted sidste år 15. sep-
tember. 

Menighedsrådet sætter retningen for kirkens arbejde, og opgaverne spænder vidt:  
 

 at være forvaltningsmyndighed-  

 at være arbejdsgiver for kirkens ansatte (undtagen præsten, som har kirkeministeri-
et som arbejdsgiver)-  

 at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg)-  

 at være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård-  

 at planlægge hvilke aktiviteter der skal være i kirken  

Kirsten Thomsen, formand 

Jeg flyttede til Stavreby fra København for fire år siden, er aktiv kirkegæn-
ger i det omfang det er muligt, og deltager gerne i sognets arrangementer, 
herunder koncerter og udflugter. Jeg glædes dagligt over synet af den 
smukke kirke, dens beliggenhed, det fine kirkerum og kirkens spændende 
historie.  
Nu hvor pensionisttilværelsen giver mere tid, stillede jeg op til menigheds-
rådet og blev valgt ind. Fagligt er jeg cand.mag. i engelsk og litteraturviden-

skab og har desuden stor praktisk erfaring med bestyrelsesarbejde og med kulturformid-
ling. Arbejdet i menighedsrådet handler meget om økonomi og mursten, men jeg håber 
også at kunne medvirke til at styrke kirken som en fælles resurse i lokalsamfundet. Derud-
over vil jeg gøre mit for, at der må være en god tone og en livlig dialog mellem medlem-
merne i menighedsrådet.  

Menighedsrådet konstituerede sig i december på følgende måde: 

Fortsættes næste side  
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Menighedsråd 

Lene Pelck Gurskov, næstformand 

Jeg blev valgt ind i menighedsrådet ved lidt af en tilfældighed, for jeg mød-
te blot op på valgforsamlingen for at høre om arbejdet i menighedsrådet. 
Det lød interessant, jeg meldte mig og blev stemt ind. Jeg er gift med Hen-
rik og vi har en søn Thomas, gift med Mia og to børnebørn. Min baggrund 
er: en realeksamen, barneplejerske, sygehjælper, kontoruddannet og bog-
holder, selvstændigt håndværksfirma i Valby. Nu er jeg pensionist og bor i 
Stavreby. 

Jeg deltager i nogle af de frivillige fællesskaber vi har på Jungshoved: Stavrebys læseklub, 
Gadekæret, Pensionistforeningen og Den Blomsterne halvø. Jeg syr og broderer, strikker, 
væver og er biavler. Jeg vil gerne starte Jungshoved Kirkes mandskor med en dygtig korle-
der, for Jungshoved har mange mænd med godt humør og en lyst til at synge sammen.  

Omlægning af kirkegården er en god anledning til lidt forandring og nye tiltag. Jeg vil ar-
bejde videre på det gode samarbejde mellem foreningerne og kirken, som det tidligere 
råd har etableret. 

Bent Pedersen, sekretær og kirkeværge  

Hvem, hvad, hvor! Mit navn Bent Pedersen, og bor på Togeholt på 17. år 
sammen med Marianne, som er kommet hjem til fædrene ophav. Vi bor i 
et hus, som vi selv byggede i 2004/05. Jeg er kommet her siden 1972.  Er 
pensionist på 6. år, efter endt job som graver i 25 år på Stevns.  

Har været medlem af Jungshoved menighedsråd siden 2012, og er nu i 
gang med min 3. valgperiode! Er kirkeværge og sekretær i rådet, ligesom jeg er i et udvalg, 
der forsøger at gøre Jungshoved Kirke til et attraktivt sted at komme! Min store interesse 
er kirkegården og den kommende renovering, der vil bringe en del af kirkegården tilbage til 
16 -1700-tallet i syd og i nord til nutiden med/omkring biodiversitet! 

At synge i kirken er en yndet beskæftigelse, og jeg håber jeg kan få flere til at synes om at 
komme og synge med! Vil gerne tale og fortælle om kirkens historie før og nu! 
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Menighedsråd 

Grith Elisabeth Brygger, kasserer og kontaktperson 

Jeg er vokset op i Dragør, og har boet i Bønsvig siden 1990, hvor vi flyttede 
fast ind i huset, som vi overtog i 1985.  

Jeg har siddet i Menighedsrådet i ca. 24 år, i første periode som suppleant, 
og derefter som fast medlem. Til valget i 2012 valgte jeg igen at være sup-
pleant, men det holdt kun kort, før jeg igen fik en fast plads. Jeg har i de 
sidste to perioder været næstformand, og efter sidste valg er jeg valgt til 
kasserer og kontaktperson for personalet ved kirken. 

Jeg arbejder som sygeplejerske på sygehuset i Nykøbing F, det har jeg nu gjort siden 2007, 
Her er jeg tillidsrepræsentant og også aktiv som bestyrelsesmedlem i DSR Kreds Sjælland. 

Jeg har en søn på 28 år, der bor i Aalborg, hvor han læser. 

Jeg nyder at bo på Jungshoved, hvor der er masser af natur, frisk luft og mulighed for at 
opleve stjernerne om natten. Jeg hygger mig med min have, og glæder mig over rådyrene, 
der besøger mig samt det rige fugleliv. Når vi ikke er lukket ned pga. Corona, underviser 
jeg i dans i Præstø Danseforening i pardans og Bugg. 

Janne-Lis Eskildsen, menigt medlem   

Jeg hedder Janne-Lis Eskildsen, men bliver kaldt Janne. 

Jeg er flyttet til Jungshoved i 2016, hvor jeg, sammen med min ægtefælle 
flyttede fra vores hus i Nørre Herlev ved Hillerød. 

At flytningen blev til Jungshoved, har jeg ikke fortrudt. Området er ganske 
dejligt, og beboerne er meget sociale og indstillet på at tage vel imod nytil-

flyttede. 

Jeg har i de seneste år af mit arbejdsliv været præstesekretær og kordegn ved forskellige 
kirker i Nordsjælland. Jeg håber, at min deltagelse i menighedsrådsarbejdet vil blive til gavn 
og glæde, både for mig og Jungshoveds kirkes menighed. 
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Som tidligere nævnt, er menighedsra -

det i gang med det meget store projekt 

at omlægge/renovere kirkega rden, og 

nu sker der snart noget! Detailtegnin-

ger er udarbejdet af landskabsarkitek-

ten, og graverne er sa  sma  begyndt at 

forberede omlægningen i det omfang 

det er muligt, for det er en lang proces 

at omlægge en kirkega rd. 

Der skal skrives til alle i det berørte 

omra de, sa ledes at de skriftligt er un-

derrettet om, hvordan det evt. kunne 

komme til at berøre deres gravsted, og 

om hvordan det evt. vil kunne indar-

bejdes i processen. Der vil derfor kom-

me en invitation til en samtale pa  kir-

kega rden, for en konkret snak om de-

res gravsted og hvilke muligheder der 

er. 

Det første der er ved at ske er, at der 

vil blive plantet en række hjertebladet 

el uden for ringmuren i vest, inden for 

en overskuelig tid, men det skal dog 

siges at, de ikke er lige til at fa  i øjeblik-

ket! 

Pa  kirkega rden er der en del hjemfald-

ne grave, hvor gravminderne hensta r. 

Disse gravminder skal vurderes af Mu-

Renovering af kirkegården 
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seum Østsjælland for at afgøre, om de 

er bevaringsværdige i henhold til gæl-

dende regler. Det vil sige noget med 

alder, om de er tidstypiske, om de er 

mindet for en særlig person i sognet og 

mange andre kriterier! 

Det første omra de vi vil koncentrere os 

om, bliver omra det lige nord for kir-

ken. I dette omra de vil der blive etable-

ret almindelige urnegravsteder med 

lave hække i taks i vest og i øst almin-

delige kistegrave! Derudover vil der i 

midten blive urnegravsteder og kiste-

grave med stauder, i henhold til servi-

tutter omkring beplantning og grav-

minder.  

Desværre forhindrer Covid-19 at vi 

kan holde et informationsmøde – men 

vi ha ber at fa  mulighed for at kunne 

invitere jer til ”a ben kirkega rd” i første 

halvdel af juni ma ned. Hold øje med 

kalenderen pa  Jungshoved.net  

De bedste hilsner fra Jungshoved Me-

nighedsra d  

 

Bent Pedersen 

Renovering af kirkegården 

Foto: Henrik Hansen  
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Violer, Foto: Tage Klee ©  
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Fødsel: Jordemoderen sender automa-

tisk besked om en fødsel til sognepræ-

sten i det sogn, hvor man bor. Sogne-

præsten registrerer fødslen, og mode-

ren får besked i sin e-boks. Er moderen 

gift, registreres manden samtidig som 

faderen. 

Er forældrene ikke gift, skal faderen via bor-

ger.dk afgive en Omsorgs- og ansvars-

erklæring. Den skal være indtastet inden 

for 14 dage efter fødslen. Er det ikke 

sket, bliver faderskabet afgjort af stats-

forvaltningen. 

Dåb: Et barn skal have et navn senest 

seks måneder efter fødslen enten ved 

dåb i kirken eller ved navngivning. Øn-

sker man sit barn døbt, henvender man 

sig til den præst i hvis sogn, man ønsker 

sit barn døbt. Ved en dåb skal der være 

en gudmor eller -far samt mindst to 

faddere ud over evt. forældrene. Foræl-

drene må gerne være skrevet op som 

faddere.  

Ønsker man ikke sit barn navngivet ved 

dåb, skal man via borger.dk indtaste 

det ønskede fulde navn for sit barn. 

Herefter indføres navnet i kirkebog og 

folkeregister, og man får besked i sin e-

Boks.  

Dåbsattest: Kan rekvireres hos nærme-

ste sognepræst eller kordegnekontor, 

uanset hvor man er døbt. 

Vielse: Aftales med sognepræsten. In-

den vielsen skal man via borger.dk ud-

fylde en ægteskabserklæring. Kommu-

nen udfylder herefter en prøvelses-

attest, som sendes til den pågældende 

sognepræst. 

Dødsfald: Besked om dødsfald retter 

man til sognepræsten oftest via en be-

demand. Bisættelse og begravelse afta-

ler man med præsten. Desuden er der 

mulighed for, at man kan få afdødes 

aske spredt ud over åbent hav. 

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 kirkeli-

ge handlinger.  

Øvrige telefonnumre findes på næste 

side 

Praktiske oplysninger 
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Adresser og telefonnumre 
•Præst 

Torben Møllenbach  

Allerslev Præstegård 

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

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

•Graver  

Poul Hansen 

55 99 90 99 

Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

•Organist  

Elena Stilling 

21 26 66 08 

•Kirkesanger  

Bodil Agerbo 

25 14 07 94  

•Kasserer  

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 

Kirkebil 
I begge kirker har vi det sådan, at der altid er 

mulighed for at få en kop kaffe (eller te) og 

en snak efter højmessen. Kirkebilen kører til 

alle højmesser, dvs. gudstjenester kl. 10.30. 

Er der kun én gudstjeneste i pastoratet 

(Allerslev og Jungshoved sogne), kører 

kirkebilen til denne uanset tidspunkt.  

Kirkebilen kan også bestilles til alle kirkelige 

arrangementer i Allerslev Præstegård og 

Jungshoved Rejsestald. Det koster 5 kr. at 

benytte kirkebilen, der kører fra begge sogne 

og fra Præstø. Man skal tilmelde sig dagen før 

inden kl. 12 hos Dan Taxi Vordingborg, 70 25 

25 25 eller 88 70 06 40. 

Delebussen ”Frøen” kører til gudstjenesterne 

kl.10.30 i Jungshoved Kirke for de, som 

ønsker  det.  

Tilmelding er nødvendig på: 

Tlf: 24 80 08 32, gerne på sms, senest på 

dagen inden kl. 09.00. Afgang fra hjemmet 

ca. 9.45, og tilbagekørsel ca. 12.15 (efter 

kaffen). Pris for deltagelse i kørslen er kr. 

0,00. 

Jungshoved Menighedsråd 

Praktiske oplysninger 
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Dato Søndag Jungshoved Kirke Allerslev Kirke 

7. februar Seksagesima 10.30 9.00 

14. februar Fastelavn 9.00 JBB* Ingen 

21. februar 1. søndag i fasten Ingen 10.30 

28. februar 2. søndag i fasten 9.00 JBB* Ingen 

7. marts 3. søndag i fasten 10.30 Ingen 

14. marts Midfaste Ingen 10.30 

21. marts Maria Bebudelsesdag 10.30 9.00 

28. marts Palmesøndag 9.00 10.30 

1. april Skærtorsdag 10.30 9.00 

2. april Langfredag Ingen 10.30 

4. april Påskedag 9.00 10.30 

5. april 2. påskedag 10.30 Ingen 

11. april 1. søndag e. påske 9.00 10.30 

18. april 2. søndag e. påske 10.30 9.00 

25. april 3. søndag e. påske 9.00 Ingen 

30. april Bededag Ingen Ingen 

2. maj 4. søndag e. påske 10.30 9.00 

9. maj 5. søndag e. påske 9.00 10.30 

13. maj Kr. Himmelfartsdag 10.30 Ingen 

16. maj 6. søndag e. påske Ingen 10.30 

23. maj Pinsedag 10.30 9.00 

24. maj 2. pinsedag Ingen 10.30 

30. maj Trinitatis 9.00 JBB* Ingen 

6. juni 1. søndag e. trinitatis 9.00 10.30 

13. juni 2. søndag e. trinitatis 10.30 9.00 

20. juni 3. søndag e. trinitatis Ingen 10.30 

23. juni Sct. Hans 20.00   

27. juni 4. søndag e. trinitatis 10.30 9.00 

4. juli 5. søndag e. trinitatis Ingen 9.00 (JBB) 

28.august           Konfirmationer i Svinø og Køng kirker 
* JBB: Jesper Bo Blomgren 

Gudstjenester februar – juli 2021                  
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JUNGSHOVEDKALENDER 
Mandag 29. 

mar. 
Kl. 19.00. Foreningen NORDEN. Foredrag om Island. Skolen 

Torsdag 8. 
april 

Kl. 19.00. Foreningen NORDEN. Foredrag om Martin A. Han-
sen. Skolen 

Søndag 18. 
april 

Kl. 10.00-12.00. Affaldsindsamling på Jungshoved. Start sko-
len  

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

Foto: Tage Klee © 


