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 Na r dette blad udkommer, er det igen blevet sommer i Danmark, 

og mon ikke det bliver en særlig god sommer i a r. En sommer, 

hvor vi efter mere end et a r med Corona langsomt kan bevæge os 

mere frit omkring og pa  ny begynde at mødes. Lad os ha be, at 

fællesskabet ogsa  kan vende stærkt tilbage. 

Snart kan vi begynde at nyde de første økologiske produkter fra Sydkysthaven i 

Roneklint, som Charlotte og Frederik fortæller mere om inde i bladet, og i juni, 

juli og august byder Røret fra Nyord igen pa  sejlads fra Kirkehavnen og Stavre-

by havn til Nyord. 

Kirsten Thomsen har efter et stort arbejde med at finde kilder i Præstø Lokalhi-

storiske Arkiv skrevet en fin artikel om tidligere tiders fattigvæsen pa  Jungsho-

ved.  Som noget nyt har Præstø Lokalhistoriske Arkiv lovet at bidrage med fotos 

og korte fortællinger om Jungshoved her i bladet. Det er vi glade for. Lige inden 

deadline kom der en spændende artikel fra Helmuth Jensen i Roneklint, som 

under sit arbejde med slægtsforskning fandt oplysninger, som handlede om 

Roneklint. Bladets cyklende reporter, Jørgen B. Svendsen, har igen fundet vej til 

endnu en ny arbejdsplads pa  Jungshoved. God læselyst! 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer med sol, strand, is og jordbær. 

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Pa  en skovtur i Store Hestehave Skov 

30.marts mødte vi og børnebørnene 

disse sjove dyr malet pa  sten. De fle-

ste havde gemt sig ved roden af de 

store træer, som sta r ud mod Fakse 

Bugt. Efterha nden gik der sport i at 

finde sa  mange dyr som muligt. Tak til 

dem, der havde lagt dem.  

○ 

Sofus Hansen har lige efter pa ske sat 

Jungshoveds 20 fuglebænke op pa  

deres faste pladser, og Lissi Henriksen 

har frisket dem op med en gang ma-

ling. 

 Alle bænkene er forsynet med fugle-

billeder malet af Jopie von Horn i 

2014-16. Desværre har vejr og vind 
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været ha rde ved mange af Jopies fine 

billeder. Heldigvis har vi stadig fotos 

af alle fuglene, og med støtte fra Vor-

dingborg kommune har Jungshoved 

Lokalforum fa et fremstillet nye og 

mere holdbare skilte med de oprinde-

lige fuglebilleder pa , som løbende vil 

erstatte de oprindelige.  

○ 

I 1981 indviede Jungshoved Idræts-

forening deres nye klubhus, som var 

blevet bygget af frivillige klubmed-

lemmer. I de næste mange a r blev 

klubhuset samlingssted for mange 

Jungshovedborgere og gæster i alle 

aldre. Mange fester og mange tredje 

halvlege efter gode kampe er blevet 

holdt her. I 2015 trak svømme-, bad-

minton- og basketballafdelingen sig 

ud af klubben, og kun fodbolden blev 

tilbage. Med tiden stoppede den ogsa , 

og klubhuset blev forladt. Da politiet 

25.november 2019 gennemførte en 

større narkorazzia, blev det afsløret, 

at bygningen var blevet overtaget af 

en gruppe narkosælgere. Syv perso-

ner blev anholdt og er siden blevet 

dømt. Med stor velvilje fra Vording-

borg kommune er bygningen nu ble-

vet revet ned og erstatte af en parke-

ringsplads til den nye folkepark. Lissi 

Henriksen og Henning Delf Nissen 

har, som udsendte fotografer for bla-

det, dækket nedrivningen og sendt os 

en række fotos fra dag 1 til slut.  
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Købmandsga rden i Jungshoved har 

solgt 50 poser frø fra vilde planter. 

Frøblandingen er sammensat af vilde 

blomsterarter fra Jungshoveds flora. 

Sa  igen i a r vil Jungshoved kunne leve 

op til sit slogan som ”Blomsternes 

Halvø”. 

○ 

Den fine vejsten, som er blevet skæn-

ket til Byhaven bag ved Købmands-

ga rden, er nu blevet malet sa  fint op 

af Judy Herup. Stor tak til Judy for 

indsatsen.  

○ 

I sidste nummer efterlyste jeg flere 

navne pa  ga rde pa  Jungshoved. Lis 

Steenfeldt, Præstø, har fortalt, at hen-

des barndomsga rd, Bønsvigvej 15, 
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hed Fredsgaard, da hun var barn. Ga r-

den nedbrændte ved et lynnedslag i 

1970. 

Svend-Erik Jensen, Roneklint, har 

fortalt, at Roneklintvej 1 hedder Oxe-

hovedga rd. Sven-Erik har fundet nav-

net i: ”Beskrivelse over Baroniet 

Stampenborg”, skrevet af 

M.G.P.Repholtz i 1820. Værket er en 

sand guldgrube af oplysninger om 

Jungshoveds historie og kan stærkt 

anbefales. Værket kan la nes pa  

Præstø bibliotek. 

Lars Peter Christians ga rd pa  Skovhu-

sevej 22 hedder nu Mariannelund. 

Navnet har den fa et efter, at Nysø 

Gods har overtaget den. 

○ 

Vordingborg kommune har lavet en 

plejeplan for Bøndernes Egehoved fra 

2013-2030 (Se bladet Jungshoved nr. 

1 2016, s. 49-52). Her i fora ret har de 

beska ret krat og renset en af søerne 

op til glæde for løvfrøerne- og os alle.  

○ 

Jørgen B. Svendsen fra Jungshoved 

Lokal Forum fortæller, at dele af JIF´s 

klubhus genopsta r i Folkeparken! I 

hvert fald lidt af det, for Tonny Vang 

fik lov til at redde de gamle bænke fra 

omklædningsrummene, og af dem 

har han nu lavet et fint og solidt bord-

bænkesæt, der kan sta  ved Petanque-

banen. 

Det var ogsa  Tonny, der i sin tid sned-

kererede de oprindelige bænke (og 

rigtig meget andet i klubhuset), sa  nu 

kan vi sige ham dobbelt tak for sidde-
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pladserne og glæde os over, at gen-

brug og frivillighed ga r smukt i ha nd 

pa  Jungshoved.  

○ 

Pa  Nyord kirkega rd sta r denne grav-

sten sat som minde for otte engelske 

sømænd, der omkom i stormfloden 

13. november 1872.  Den nat stran-

dede der ogsa  mange skibe pa  Jungs-

hoveds østkyst. Bedst kendt for efter-

tiden er nok det engelske fartøj, der 

strandede ud for Lodshuset i Bønsvig 

Hoved Skov. Her lykkedes det besæt-

ningen at fastgøre en tovende til et 

egetræ. Hele besætningen og skibet 

blev reddet. Efterfølgende delte træ-

ets krone sig i fire grene, der hvor 

rebet havde strammet om træets 

”Fra Bønsvig Strand ved Præstø Bugt”  

Illustration af Holger Drachmann fra Illustreret Tidende 8. december 1872.  
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stamme. Træet bærer derfor i dag 

navnet Ba degen og sta r nu som et 

levende monument for stormfloden i 

1872. Heldigvis melder historien ik-

ke noget om, at stormfloden kostede 

liv pa  Jungshoved den nat. 

Forfatteren, maleren og journalisten, 

Holger Drachmann, beretter om de 

mange skibsforlis pa  Bønsvig Strand 

”Skibsforlis ved Bønsvig Strand, 

1872.”Et frygteligt syn mødte mand-

skabet pa  Bønsvig Strand om morge-

nen efter stormfloden 1872.Næsten 

20 skibe forliste her og mange huse 

blev ødelagt.”  

○ 

Fra Valborg Schubert, Jungshoveds 

Lokalra d, har vi modtaget dette fine 

billede fra opsætningen af fuglekas-

ser - en del af Byfornyelsesprojektet i 

Jungshoved By.  

○ 

Torben Stade fortæller, at Sidse Friis 

fra Stavreby har lavet et par fine vel-

komstskilte til landsbyhaven. Kik ind 

og tag en pause, ma ske med en is 

eller en kop kaffe fra købmandsga r-

den  

Knud Jacobsen 

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. 

 

LÆS BLADET ONLINE 

Alle de tidligere udgaver af bladet 
findes på: 

https://jungshoved.net/tidligere-
numre/ 
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Der har efterha nden været en hel del 

sma  udstillinger i det gamle vand-

værk pa  Stavreby Strandvej. Sidst en 

eftera rsferieudstilling med værker 

lavet med kartoffeltryk, fortrinsvis 

skabt af Stavrebys børn og børne-

børn. Men nu blev det fora r, vi be-

gyndte at kunne øjne lettelser i co-

ronasituationen, og jeg selv havde 

brugt noget af den lidt sure vinter pa  

at lege med farver, papir og lærreder. 

Med udgangspunkt i nogle af disse 

billeder blev ideen om at lave en pa -

skeudstilling 2021 med temaet Stav-

rebybilleder født. Som ved de fleste 

andre af vores udstillinger inviterede 

vi Stavrebyborgerne til at deltage, og 

denne gang kunne man deltage med 

fotos, tegninger og malerier – dels af 

det gamle Stavreby, dels af det nuvæ-

rende. Og der var faktisk rigtigt man-

ge, der tog imod udfordringen og 

kom med spændende bidrag. 

Resultatet blev en udstilling, hvor 

man har kunnet se fotos af nogle af 

de ældste bygninger, i deres vel-

magtsdage eller da de var blevet til 

slidte, utidssvarende boliger, der 

krævede en ordentlig makeover. Man 

kunne læse en skøn fortælling om 

beboerne i Stavreby i 30’erne, lige-

som man kunne blive klogere pa , 

hvad det var for noget med disse 

statshusmandsbrug, som vi har flere 

eksempler pa  i udkanten af vores by. 

Og sa  var der kunstneriske fotos fra 

by og havn, som det tager sig ud i 

dag. En serie fotos var taget pa  præ-

cis samme sted pa  en af broerne pa  

havnen og viste, hvor forskelligt vejr-

liget og a rstiden pa virker stemningen 

i billedet. Og sa  var der tegninger og 

malerier af ældre huse, de farverige 

skure pa  havnen og de karakteri-

 Påskeudstillingen 2021 i Værket, Stavreby 
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stiske stynede vejtræer. Og en enkelt 

skøn collagefantasi. 

Ja, der er faktisk en hel del kreative 

mennesker i Stavreby. Ikke bare de 3 

fine kunstnere, som a bner deres ateli-

erer for omgivelserne, Sonja, Sidse og 

Lene. Nej, ved en lejlighed som denne 

kommer der andre skjulte talenter 

frem, og det kan vi jo bare ha be pa  er 

noget, der kan fa  endnu flere til at fa  

lyst til at deltage næste gang, vi invite-

rer. Vi kan alle blive bedre ved at øve 

os, og det gør jo ikke noget, at det ikke 

alt sammen er helt perfekt. 

Den næste udstilling kommer til at 

blive en fortsættelse af sidste som-

mers udstilling af vittighedstegninger, 

tegnet af min afdøde far. Denne gang 

med titlen: ’Op med humøret’. 

Da vi i sin tid erhvervede det lille gam-

le vandværk, der var nabo til vores 

forhave, var det vores ønske, at det 

kunne blive et hus til gavn for byen. Og 

det glæder os, at det ser ud til, at det 

faktisk er blevet det. Sa  er det ikke helt 

omsonst at have sa dan en temmelig 

grim betonklods liggende midt pa  ho-

vedgaden.  Elsa Bencke  
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Slægtsforskning er en morsom hob-

by, hvor uventede ting kan dukke op. 

Mine forældre var ”gamle”, da jeg 

blev født i 1941, idet min far var født 

i 1885 og min mor i 1901. Jeg havde 

flere gange forsøgt  at fa  dem til at 

fortælle om deres barndom/ungdom, 

men min mor svarede gerne, at det 

var ikke noget at tale om, og spurgte 

vi om, hvad de fik i julegaver, var 

svaret, at hvis de var heldige, fik de 

en appelsin. 

Jeg vidste, at min far havde flere sø-

skende, men kendte kun farbror Val-

demar og hans hustru – Tante 

”Peter” (hun hed rettelig Petrea). Min 

mor havde tre søskende. Den ældste, 

Hans, var smed og gift med Alma fra 

Læsø. Min mor var næstældst, og sa  

kom hendes lillesøster Martha gift 

med onkel Poul og lillebror Arne gift 

med min tante Frida. 

Ved besøg pa  kirkega rden i Lyderslev 

havde jeg bemærket, at der var for-

skel pa  gravstenen pa  min mormor 

og morfars grav og den, der stod pa  

mine oldeforældres. Mine oldeforæl-

dres angav: Ga rdmand Jens Christof-

fersen og hustru Ane Christoffersen 

og data for fødsel og død, medens der 

pa  min morfar og mormors gravsten 

blot stod: Parcellist Jens Madsen og 

hustru. 

Sa  jeg havde indset, at min mormor 

havde giftet sig under sin stand, og 

jeg tænkte, det nok var derfor, at min 

mor ikke syntes, at der var noget at 

fortælle. Min mormor døde pa  min 

da bsdag , da hun havde været med i 

kirken. Mine morbrødre og min mo-

ster døde tidligt, sa  de nærmeste 

slægtninge, jeg kendte, var min elske-

de onkel Poul og tante Frida. 

Da jeg gik pa  pension i 2002, rumste-

rede min historiske nysgerrighed 

stadig. Derfor begyndte jeg at slægts-

forske. 

Jeg ledte i min mors aner fra landsby-

en Lund pa  Stevns, da jeg opdagede, 

at min tipoldefar, ga rdmand Christo-

pher Olsen, var tildelt dannebrogsor-

denen. Min første tanke var, at han 

nok havde været sognera dsformand 

eller lignende, men ved henvendelse 

til ordenskapitlet pa  Amalienborg fik 

jeg sa  historien. 

Christopher Olsen blev dannebrogs-

mand 28. januar 1813 pa  baggrund af 

en begivenhed 31. maj 1812 - altsa  

under Englandskrigen. Ordenshisto-

riegrafen har forsøgt at oversætte 

det medfølgende notat, som er svært 

at læse, men det fremga r sa ledes: 

”En smakke lastet med tømmer fra 

Kjøbenhavn bestemt til Rendsborg 

blev den 31 maj 1812 taget mellem 

Stevns og Ulfshale af 2 fjentlige bar-

HISTORIENS VINGESUS 
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kasser, der satte 24 mand og 2 Pri…… 

ombord. Siden seilede med bemeldte 

smakke og barkasser ind under Lund 

Bye pa  Stevns. Nogle mænd i Lund 

gennem…. En del andre beboere til at 

….. fra sit bytte. To søsk……blev derpa  

straks besatte af en deel folk før stør-

ste Deel…… som næsten alle var be-

væbnede med Geværer. De styrede 

med fulde seil ned pa  fjenden og be-

gyndte at skyde. – Engellænderne 

skjøde igen paa bønderne, men da 

disse …..  sig stærkt skibet under…….. 

skyden retirerede Fjenden hastigen 

og lod Skipperen og hans Mandskab 

blive tilbage. Skibet blev straks besat 

af bønderne og ført ind under landet 

samt siden bragt i sikkerhed under 

Rønneklints batteriet. – 

Af disse brave Folk har blandt flere 

denne mand meget udmærket sig – 

Allerede Aaret 1801 erholdt medal-

jen Pro Meritis for at have vovet sit 

eget liv for at redde skibbruden." 

Sa ledes krydsede jeg mit historiske 

spor uden at vide det, da min hustru 

og jeg i 1965 købte sommerhusgrund 

pa  Bakkestien i Roneklint. Og sa  ved 

vi nu, at Roneklint altsa  har heddet 

Rønneklint. Og for de nye sommer-

husejere, som ma ske ikke ved det, ja 

sa  ligger resterne af Rønneklints bat-

teriet stadig der, hvor det lille fyr sta r 

for enden af vejen til Maderne.  

Efterfølgende har jeg kontaktet lokal-

historisk arkiv pa  Stevns for at høre, 

om man kendte til disse episoder. Det 

gjorde de, og jeg fik tilsendt fire sider, 

der beskriver hændelserne. 

Vedrørende Pro Meritas medaljen 

beskrives det, at præsten fra Lyder-

slev kom til Lund, idet et skib var 

strandet pa  Fællesskov rev, og han 

bad bøderne mod betaling at forsøge 

at undsætte besætningen pa  havari-

sten. Bønderne nægtede at tage mod 

betaling, læssede en ba d pa  en vogn 

og kørte til strandingsstedet. Da de 

kom ud til det strandede skib, fik de 

besætningen om bord, og til sidst var 

der kun skipperen, skibshunden og 

skibsdrengen tilbage og kun to plad-

ser i ba den. Skipperen insisterede pa , 

at skibshunden skulle med, og han 

ville sa  lade skibsdrengen blive tilba-

ge. Da skibshunden var kommet ned i 

ba den, tog en af bønderne og hev 

hunden overbord og trak herefter 

skibsdrengen ned i ba den. Alle blev 

reddet. 
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I 1812 var det bønderne fra Lund, 

som opdagede, at engelskmændene 

havde opbragt smakken i farvandet 

mellen Stevns og Ulvshale og bragt 

den ind under kysten ved Lund. De 

bemandede to ba de, ifølge den lokale 

beretning var der kun e n mand med 

en riffel, hvor de øvrige var bevæbnet 

med hamre, buløkser og lignende 

ha ndva ben. En af de engelske office-

rer stod ved stormasten og gjorde 

ha nende fagter. En af bønderne sagde 

til ga rdmanden med riflen, som var 

en dygtig skytte, om han ikke kunne 

skyde officeren en kugle for panden. 

Skytten lagde an og kuglen hamrede 

ind i stormasten lige over officerens 

hoved, sa  splinterne fløj om ørerne 

pa  ham. Sa  flygtede englænderne, og 

bønderne  fik skibet tilbage med hele 

besætningen og bragte det i sikker-

hed ind under Lund by. Dagen efter 

blev det sejlet i sikkerhed ved batte-

riet ved Roneklint. Kommer I til Lund 

pa  Stevns, sta r der en 2 m høj minde-

sten ved Toftega rd til minde om dette 

”søslag”. 

Denne historie har fa et mig til at tæn-

ke pa  vores berømte søhelte. Var de 

sa  store helte, na r en flok bønder 

kunne jage 24 mand og to officerer 

væk med et enkelt riffelskud? 

Helmuth Jensen, 

Bakkestien 25, Roneklint 

Illustration fra udstillingen i 

fyret ved skansen  
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Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus 
Huset står endnu. Vi glæder os, til der snart bliver lukket op 

for fester og forsamlinger. Men det gør alle. Vi er nødsaget 

til at aflyse vores Loppemarked, selvom vi er ved at revne af gode loppeting.  

Vi håber og glæder os til at kunne holde det i 2022. 

Rigtig god sommer til alle! Hilsen Morten Larsen  

Nyt fra pensionistforeningen 
Kære medlemmer, 

Der er ikke så meget at skrive om siden sidst, da det hele jo ligger stille. Det ser ud til, 
at vi kommer til Orø 10. maj. Vi er 22 medlemmer tilmeldt, så det passer med den 
genåbning, der er meldt ud. Både kroen på Orø og Fladså Turist vil gerne i gang. Tu-
ren til Sofiero i Sverige 7. juni ser også ud til at blive gennemført. Så nu håber vi, at 
det lysner. 

Så skal vi bare have holdt vores generalforsamling. Jeg vil mene, at når forsamlings-
forbuddet er hævet til 50 personer, skal vi se at få den afholdt. I skal nok få personlig 
besked omkring det. 

Jeg håber, at I alle er sunde og raske! Glæder mig til at se jer igen! 

God sommer.  

PBV 

Tonny 
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Der har været fuld fart pa  siden sid-

ste artikel i bladet fra marts ma ned. 

Vi er helt høje af alt det, vi har na et, 

men ogsa  lidt trætte. Men sa  fa r vi 

lidt mad og en god nats søvn, og sa  er 

vi klar til at ga  til den i haven igen 

med stor glæde. 

 

Sa  her er stemningen i skrivende 

stund primo maj: Vi er glade! Arbej-

det forega r her pa  matriklen, men 

alligevel har vi fa et forbindelser til en 

masse mennesker ba de lokalt, rundt 

om i landet og sa gar i udlandet. Det 

er meget givende at opleve de fælles-

skaber – særligt i denne her tid, hvor 

vi ma  være meget fra hinanden. Det 

skyldes i høj grad de sociale medier, 

der har været med til at skabe alle 

forbindelserne. Det har været dejligt 

at opleve en samhørighed og interes-

se omkring projektet, og vi har ogsa  

fa et nogle forretningsmæssige kon-

takter og masser af sparring med 

erfarne folk. Og sa  er det altsa  noget 

særligt at blive kontaktet og fa  at 

vide, at man har inspireret en villa-

ejer til at købe et ton kompost og 

etablere højbede! 

 

Vi har været sa  heldige at fa  spalte-

plads i avisen Sjællandske, der ud-

kom pa  hele Sjælland og det har ogsa  

skabt flere gode kontakter. Derud-

over fik vi taletid i P4 Sjælland. Det 

var ogsa  en sjov oplevelse. Det hjalp 

vores søde ven Lis Jespersen med – 

tak Lis. Pa  den ma de er vi mange 

mennesker meget taknemmelige for 

deres hjælp.  

 

Det har været et koldt fora r, og der-

for har vores sa - og planteplan for-

skubbet sig lidt. Vi har været nødt til 

at lægge fiberdug over bedene for at 

undga , at nattefrosten skulle ødelæg-

ge planterne. Det er heldigvis lykke-

des! 

 

Vi har eksperimenteret og anlagt to 

tangbede til nogle af kartoflerne. Sa  

nu dyrker vi forsøgsvis tangkartofler. 

De skulle efter sigende smage him-

melsk og være meget næringsrige 

p.g.a. mineralerne fra tangen. Tangen 

fungerer samtidig som gødning, sa  vi 

ikke har brug for at tilføre andet. 

Tang ga r heldigvis fint i spænd med 

økologiske dyrkningsprincipper. Det 

er rigtig godt, for i starten af april 

blev vi nemlig godkendt til statskont-

rolleret økologisk dyrkning – jubii! 

Det var en stor dag, som blev fejret 

med familie og venner. Sa  nu dyrker 

vi ikke kun efter økologiske princip-

per, nu ma  vi ogsa  sælge vores frugt 

og grønt med økomærke. Indtil nu er 

det æbletræerne og de nyanlagte 

Status i Sydkysthaven 
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bede, der ga r ind under certificerin-

gen, men vores stykke med bærbu-

ske er ved at blive omlagt til økologi, 

sa  man i fremtiden ogsa  vil kunne 

købe forskellige økologiske bær fx 

bla bær, solbær, stikkelsbær, hindbær 

og ribs hos os. En anden god ting ved 

certificeringen er, at vi nu har mulig-

hed for at samarbejde med lokale 

fødevarevirksomheder sa  som Pia 

Prehn Catering og Muldiverset, som 

begge er økologisk funderede. Det 

glæder vi os til at se, hvad der kan 

komme ud af. 

Logoet er kommet pa  plads efter en 

udbudsrunde blandt en masse pro-

fessionelle grafikere. Resultatet kan I 

se her. Vi valgte først og fremmest 

dette logo, fordi det falder i vores 

smag. Desuden indfanger det essen-

sen af vores lille virksomhed. Logoet 

indkapsler vores romantiske drøm 

om at dyrke grøntsager i baghaven, 

samtidig med at det illustrerer vores 

beliggenhed tæt pa  vandet og vores 

manuelle arbejdsmetode med luge-

kone. Derudover vælter grøntsager-

ne nærmest op af jorden - sa dan ha -

ber vi ogsa , virkeligheden bliver.  Vi 

er rigtig glade for logoet og har fa et 

lavet en masse klistermærker til vo-

res grønsagskasser og poser. Logoet 

kommer ogsa  snart til at pryde vores 

nyindkøbte varebil. 

 

Ingen grøntsager uden vand! En af de 

helt store opgaver dette fora r har 

været at fa  styr pa  vores vandforsy-

ning fra huset og ned til grøntsagsbe-

dene. Vi er kommet i hus med at gra-

ve vandet de ca. 70 meter til bedene 

og har fa et installeret en bima ler, sa  

vi kan adskille vores private forbrug 

og det, vi bruger erhvervsmæssigt. 

Sidste skridt i denne proces er at fa  

etableret et automatiseret sprinkler-

system, men i første omgang klarer 

vi vandingen med en vippevander, 

der vander ca. fem bede ad gangen. 

Lige nu vander vi følgende afgrøder i 

vores bede: Radiser, spinat, spidska l, 

grønka l, majroe, pak choi, mizuna, 

gulerødder, løg, rødbeder, salat, fen-

nikel, persille, rød russisk ka l. Senere 

kommer glaska l, rosenka l, knoldsel-

leri, blegselleri, agurk, tomat, hokkai-

do og squash. I drivhuset vander vi 

ogsa  alle de forspirede planter, som 

bare venter pa  at komme i jorden. Vi 

eksperimenterer ogsa  med sa kaldt 

mikrogrønt i drivhuset – det er for-

skellige slags spirer fx ærteskud, ra-

diseskud og lignende. De er meget 

nærende, har en intens smag og er 
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lækre i salater og til pynt pa  alver-

dens retter.  

Vi udvider og har netop fa et leveret 

60 ton kompost, sa  vi kan fordoble 

vores dyrkede areal til eftera ret. Det 

betyder, at vi i denne omgang ender 

med omkring 80 bede. For at gøre 

klar til bedene har vi lagt 500 kva-

dratmeter presenning, som skal be-

kæmpe græs og ukrudt, inden vi be-

gynder at køre kompost og træflis pa  

de 40 nye bede.  

 

Hele haven er nu blevet indrammet 

af et hegn, der ma ler 60 x 25 meter, 

og udgør altsa  1500 kvadratmeter. 

Hegnet skal skabe læ og beskyttelse 

mod ubudne gæster. For at skabe læ, 

har vi monteret et grønt læhegn uden 

pa  hegnet. Ud over at tage vinden, sa  

de sma  planter ikke bliver unødigt 

stressede, sa  fanger det ogsa  en del 

uønskede ukrudtsfrø, som uundga e-

ligt vil blæse ind i bedene. Vi har der-

for lavet en stringent lugeplan for at 

holde bedene rene og pæne. Ogsa  her 

er vi meget taknemmelig for vores 

frivillige, Nina, og hendes utrolige 

indsats i haven.  

 

I skrivende stund er vi ved at lægge 

sidste ha nd pa  vores vaske- og pak-

kestation. Her har vi sat et vindue i 

bygningen, sa  vi kan nyde udsigten til 

bede og æbletræer, mens vi vasker 

grøntsagerne. Om kort tid er de før-

ste grøntsager klar til høst, og derfor 
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har vi ogsa  ma ttet etablere et køle-

rum denne sæson. Der er masser af 

plads til den friske høst.  

Vi har fa et etableret et godt samar-

bejde med Oremandsgaard gods. Vi 

har aftalt, at vi i fællesskab skal op-

bygge et lokalt farmers market pa  

godset. Her er det tanken at tiltrække 

en masse lokale fødevareproducenter 

til markedshandel. Der vil hovedsage-

ligt blive solgt lokalt producerede 

fødevarer, og det vil være muligt ba -

de at købe ind til en lækker middag, 

men ogsa  fa  en kop kaffe og en sand-

wich – ligesom na r man besøger et 

fransk marked. Vi begynder lørdag i 

pinsen, men hold jer opdateret pa  de 

sociale medier @sydkysthaven og 

@oremandsgaard om kommende 

markedsdage. Det er pa  nuværende 

tidspunkt planen, at der pa  lørdage i 

højsæsonen vil blive afholdt en til to 

markedsdage om ma neden. Na r vi 

ikke er pa  marked pa  Oremands-

gaard, har vi planer om at sta  pa  Per 

Thyges Torv i Præstø, sammen med 

Ostemanden.  

 

Vi ha ber at fa  afsat en del pa  disse 

markeder, men planen er stadig at 

lave grøntsagskasser, som vil kunne 

afhentes efter aftale. Vi ønsker at ha-

ve kontakt til en bred gruppe af jer, 

der bor her i omra det. Vi vil levere 

friske og sunde ra varer til lokalmiljø-

et, selv om det ma ske ville være lette-

re og mere økonomisk profitabelt at 

sælge store partier i København, men 

det er ikke vores drøm. Vi ønsker at 

lære jer at kende og samtidig give jer 

mulighed for at vide, hvor jeres 

grøntsager kommer fra, og hvordan 

de er produceret. Det tror vi pa , er en 

bæredygtig løsning.  

Et første skridt er derfor, at vi gerne 

vil holde en a ben havedag, hvor I er 

velkomne – sa  sæt kryds i kalenderen 

søndag 4. juli kl.10-12 og tilmeld jer 

arrangementet pa  mail:  

kontakt@sydkysthaven.dk eller Face-

bookbegivenheden A ben Havedag 

Sydkysthaven. 

 

Vi glæder os til at se jer i løbet af sæ-

sonen. 

 

Varme og grønne hilsner, 

Charlotte & Frederik  
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Indlæg fra Jungshoved Lokalforum 
Det er en svær tid at holde gang i vores 

lokalforum, na r vi er sa  begrænsede i 

muligheder for at mødes og interagere. 

Pa  bedste vis forsøger alle gode kræf-

ter at holde ”gryden i kog”, og det lyk-

kes flot. I bestyrelsen har vi holdt 

udendørs og til tider ret kolde møder – 

men det er godt at mødes fysisk trods 

de begrænsninger, der gælder. 

 

Vi skulle jo have haft en generalfor-

samling i marts ma ned i a r, men som vi 

har skrevet ud, syntes vi ikke i besty-

relsen, at det gav mening. Vi styrer nu 

efter, at generalforsamlingen kan af-

holdes i et godt og egnet format tors-

dag den 16. september 2021. Sæt ger-

ne et kryds allerede nu. 

 

I forbindelse med forslaget om etable-

ring af en gyllebeholder pa  Mislehøjvej 

har bestyrelsen sendt en indsigelse. Vi 

synes ikke, at etableringen af gyllebe-

holderen vil harmonere med de visio-

ner, vi har for Jungshoved, og vi syntes 

heller ikke, at den konkrete placering 

respekterer de nærmeste naboer. Vi 

har derfor gjort indsigelse mod det 
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konkrete forslag, og vi har samtidig 

opfordret kommunen til dialog – og 

det ha ber vi meget kommer til at ske. 

Som Lokalforum har vi mulighed for at 

fa  møde med politikere og embeds-

mænd med jævne mellemrum – de 

sa kaldte pop-up møder. Der er møde 

den 19. maj, og her har vi bedt om et 

møde, sa  vi kan snakke om, hvordan vi 

kan understøtte, at vores fine halvø 

udvikler sig bæredygtigt og efter de 

pejlemærker, der er beskrevet i vores 

lokale udviklingsplan. 

 

Vi er i bestyrelsen blevet enige om 

budgettet for 2021. Efter overgangen 

fra Lokalra d til Lokalforum er grund-

beløbet til vores arbejde reduceret, 

men til gengæld kan vi søge om midler 

til konkrete projekter og ideer. Det ga r 

sa dan set udmærket, men det giver 

noget mere administrativt arbejde ba -

de med at søge og med at holde styr pa  

de mange ”cigarkasser”, vores budget 

og regnskab nu skal opdeles i. 

Der er mange aktiviteter pa  bedding, 

og vi har i 2021 blandt andet fa et til-

skud til videre udvikling af Folkepar-

ken i Jungshoved by og til forskellige 

aktiviteter, som skal udvikle og bevare 

Jungshoved. Det er alt fra maling og 

nye skilte til fuglebænkene, til afhol-

delse af debatmøder og en temadag for 

unge pa  Jungshoved. 

Det er en omfangsrig aktivitetsliste, og 

meget kan vi nok ikke na  i 2021 - men 

heldigvis gælder flere af de bevilgede 

tilskud ogsa  i 2022. 

 

Og ja, sa  er jeg blevet valgt som for-

mand for Jungshoved Lokalforum. Det 

havde jeg ikke set komme, men jeg ser 

frem til arbejdet sammen med den 

øvrige bestyrelse. Det er svært ikke at 

begejstres af det aktivitetsniveau, der 

bliver lagt for dagen. 

Steen Hansen 

Formand for Jungshoved Lokalforum 

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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I 2020 udsatte vi på grund af Corona smitte og restriktioner først indvielsen fra  6-

7.juni til 12-13.september. Desværre blev det heller ikke muligt med en stor festlig-

hed i efteråret 2020, hvorfor vi markerede afslutningen af projektet med en mindre 

fejring for ca. 80 deltagere. Samtidig udsatte vi den store indvielse til d.11-12. sep-

tember 2021 i den tro, at der nu var normale tilstande og alle sommeraktiviteter var 

overstået. Sådan går det desværre heller ikke. 

Mange arrangementer fra 2020 og begyndelsen af 2021 er skubbet til august/

september, og der er en stor iver for at gennemføre flere større arrangementer.  Et 

af disse arrangementer er ”De Gyldne Dage i Præstø”, som er programsat til 11-12. 

september. Et spændende projekt som fortjener opbakning. 

Det giver ingen mening at konkurrere om deltagerne, hvorfor vi i Lokalforums be-

styrelse har besluttet at udskyde vores indvielse d. 11-12.september.  

Ærgerligt når så mange har afsat dagen og lagt kræfter i forberedelse heraf, men 

arbejdet er heldigvis ikke spildt. Indvielsen var nemlig tænkt som den første i en 

række af tilbagevendende blomsterfestivaler. Så når alting er normaliseret, foreslår 

vi at afholde den første festival, hvor mange af de planlagte aktiviteter kan indgå.  

Lokalforum vil snarest muligt melde en dato ud og invitere til et planlægningsmøde, 

hvor alle med lyst til at deltage er velkomne. 

Venlig hilsen og god sommer, Jungshoved Lokalforums bestyrelse.  

Byfornyelsesprojektet på Jungshoved 
Udsættelse af indvielse 11.-12. september 2021 
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Jungshoved Lokalforum 

Hvordan arbejder lokalforum? 
Lokalforum har en bestyrelse, valgt pa  

generalforsamling i følge vedtægter. 

Bestyrelsen konstituerer sig med for-

mand, næstformand, kasserer og øvri-

ge medlemmer. Bestyrelsen holder 

møde ca. en gang om ma neden.  

Der er nedsat en række udvalg besta -

ende af mindst et medlem fra bestyrel-

sen samt andre borgere pa  Jungshoved 

med særlig interesse for et bestemt 

emne. Pa  denne ma de aflastes besty-

relsen i en lang række opgaver og kan 

til stadighed følge med i udvalgenes 

arbejde og økonomi. 

Desuden er der blandt bestyrelsens 

medlemmer valgt nogle kontaktperso-

ner til andre projekter pa  halvøen. 

Nedenfor kan du læse om udvalgene, 

deres medlemmer og opgaver. 

TUR- OG NATURUDVALGET:  

Lise Jacobsen, Marianne Pedersen, 

Bent Pedersen, Torben Stade 

Det er udvalgets opgave at medvirke 

til: 

At styrke tilgængelighed til og viden 

om Jungshoveds flotte natur. 

At skabe interesse for vandre- og cy-

kelture og arrangere ture ad Jungsho-

veds mange beskrevne ruter. 

At formidle viden om Jungshoveds 

mange forskellige naturtyper ved at 

arrangere temature med kyndige vejle-

dere. 

At samarbejde med andre foreninger 

pa  Jungshoved og Postba den Røret. 

At medvirke til at udvikle besta ende og 

nye naturomra der pa  Jungshoved. 

TRANSPORT- OG TRAFIKUDVAL-

GET: 

Allan Capion, Jørgen B. Svendsen, Hen-

ning Delf Nissen, Steen Hansen 

Det er udvalgets opgave at medvirke 

til: 

At administrere delebussen ”Frøen” 

At arbejde for sikker trafik pa  Jungsho-

ved 

At arbejde for transportmuligheder til 

og fra Præstø 

 

TURISME- OG BOSÆTNINGUDVAL-

GET: 

Lise Jacobsen, Allan Capion, Henning 

Delf Nissen, Mariane Kristensen 

Det er udvalgets opgave at medvirke 

til: 

At Jungshoved bliver kendt som et at-
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traktivt sted at bo for aktive familier og 

pensionister, der værdsætter det sun-

de liv midt i naturen, fællesskabet og 

det stressfrie liv i baghaven. 

At være imødekommende over for nye 

beboere ved bl.a. at arrangere vel-

komstmøder med formidling af Jungs-

hoveds mange muligheder. 

At lave et netværk for overnatningsste-

der og spisesteder 

At lave arrangementer pa  Jungshoved, 

som tiltrækker folk udefra f.eks. kul-

turdage, vandreture, cykelture. 

JUNGSHOVEDS BØRN-UDVALGET: 

Valborg Schubert, Tina A sberg, Carina 

Hansen 

Det er udvalgets opgave at medvirke 

til: 

At skabe et fællesskab mellem børnefa-

milier pa  Jungshoved.  

At gennemføre forskellige arrange-

menter ma lrettet børnefamilierne i 

Egnshuset Jungshoved Skole, i Rejse-

stalden ved Jungshoved Kirke, i Folke-

parken, i naturen m.m. 

At informere om arrangementerne via 

deres facebookside mm. 

 

 

 

LUP-UDVALGET: 

Jørgen B. Svendsen, Lise Jacobsen 

Det er udvalgets opgave at medvirke 

til: 

At udarbejde vision for Jungshoved 

At opdatere handlingsplan for Jungsho-

ved løbende. 

 

BLOMSTERNES HALVØ UDVALGET: 

Lise Jacobsen, Valborg Schubert, Mari-

ane Kristensen 

Det er udvalgets opgave at medvirke 

til: 

At gøre Jungshoved til en blomsternes 

halvø.  

I samarbejde med frivillige kræfter i 

landsbyerne pa  halvøen at fortsætte 

arbejdet med at plante fora rsløg langs 

vejene og pa  fællesjorde. 

I samarbejde med frivillige at sa  grøfte-

kantsblomster langs vejene og pa  fæl-

lesjorde. 

I samarbejde med frivillige at tilplante 

og passe blomsterkummer i landsbyer, 

havne mm. 

At arrangere blomsterkummekonkur-

rence for deltagende landsbyer 
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HJEMMESIDEUDVALGET: 

Jørgen B. Svendsen, Lise Jacobsen, Car-

sten Wang Jørgensen, Bent Pedersen 

Det er udvalgets opgave at medvirke 

til: 

At hjemmesiden fremsta r opdateret og 

indbydende. 

At lægge nyheder, arrangementer, re-

ferater mm pa  siden. 

MILJØUDVALGET: 

Allan Capion, Steen Hansen, Valborg 

Schubert, Jørgen Hein, Peder Ander-

sen, Sisse Siggaard Jensen 

Det er udvalgets opgave at medvirke 

til: 

At observere miljøet. Det kan fx om-

handle luftforening, lugtgener, vand-

forurening i Bøgestrømmen, partikel-

forurening fra brændeovne, lys forure-

ning, mulig forurening fra oplag af mil-

jøfarligt affald (gamle biler o.l.). 

At informere borgerne om evt. forure-

ning via sms/ email.  

At forsøge at pa virke primært ved di-

rekte dialog med ”forureneren”, sekun-

dært ved henvendelse til Vordingborg 

Kommune. 

 

 

 

 

 

KONTAKT TIL TRANSFORMATOR-

TÅRNS-UDVALGET: Steen Hansen 

KONTAKT TIL NATUROMRÅDE SYD-

GÅRDEN: Lise Jacobsen 

KONTAKT TIL BLADET JUNGSHO-

VED: Mariane Kristensen 

KONTAKT TIL STAVREBY GADE-

KÆRSLAUG: Jørgen B. Svendsen 

KONTAKT TIL STENSTRUP GADE-

KÆR: Lise Jacobsen 

KONTAKT TIL FOLKEPARK OG BY-

HAVE: Jørgen B. Svendsen 

KONTAKTPERSON TIL LOKALPOLI-

TIET: Henning Delf Nissen 

 

Kontaktoplysninger til bestyrelsesmed-

lemmer og udvalg kan ses på 

www.jungshoved.net  

Jungshoved Lokalforum 
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Nyt fra Tur- og naturudvalget 
Aldrig har vi set sa  mange vandrere 

og cyklister, med og uden kæmpe 

oppakning, her pa  halvøen. Der har 

været ba de helt unge og ældre gæ-

ster i hele Corona- tiden. Shelteren 

pa  Sydga rden har været brugt rigtig 

meget, og tak til brugerne for at ef-

terlade sig pladsen ren og i orden. 

A rets fire første planlagte traveture 

ma tte desværre aflyses pa  grund af 

Corona restriktionerne, men nu lys-

ner det, og vi glæder os til at komme 

i gang med flere ture og projekter. 

Udvalget holdt møde i skolega rden i 

bidende kulde den 29.april. hvor der 

blev lagt planer for kommende tid.  

Fredag den 21.maj er der aftentur pa  

Naturomra de Sydga rden til lyden af 

kvækkende løvfrøer. 

Til august er der traditionen tro Tra-

vetur Jungshoved Rundt, - se opslag 

her i bladet. 

Til eftera ret starter traveturene igen, 

og der vil komme opslag i næste 

blad.  

Desuden satser vi pa  en svampetur 

pa  Bøndernes Egehoved til septem-

ber, nærm. flg. til den tid. 

Vi ha ber, vi igen i a r fa r en god sæson 

med postba den Røret , og at mange 

vil indtage Folkeparken til leg, picnic, 

ba l mad o. lign. Na r det nye madpak-

kehus er sat op, vil vi lave et arrange-

ment omkring ba let. 

Desværre bliver der ikke kirkevan-

dring og cykeltur i samarbejde med 

menighedsra det i a r. Det skyldes, at 

vi endnu ikke ma  være sa  mange i 

Kirken og Rejsestalden. Men sa  gør vi 

det bare næste a r. Der bliver ogsa  rift 

”Rod med vilje” dige  
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om deltagerne til alverdens andre 

arrangementer, som er blevet skub-

bet til sommer og eftersommer.  

En stor oversigtsplanche med kort og 

seværdigheder er pa  vej til Jungsho-

ved, og der arbejdes pa  et lille kort til 

udlevering i Købmandsga rden, bed 

and breakfast steder, turistinfosteder 

mm.  

Pa  Naturomra de Sydga rden er der 

kommet et nyt tiltag: ”Rod med vilje”. 

Der er etableret en vold af grus, sand, 

gammelt ved og store sten til glæde 

for jordboende insekter og markfir-

ben. Volden kan ses fra P-pladsen 

( ga  ikke ind i folden, tak) og der sæt-

tes en oplysningstavle op. Det er 

etableret fra den præmie vi modtog 

fra TV2 ´s serie 1 døgn- 2 hold – 3 

dyr, hvor damerne skænkede deres 

præmie til os. Da volden   var knap 

færdig, var der allerede en bi pa  jagt 

efter en god bolig. Pa  gensyn i vores 

smukke natur. 

Pva Tur- og naturudvalget,  

Lise Jacobsen 

 

Jungshoved Lokalforum 

Rødpelset jordbi  
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Jungshoved Lokalforum 

Nyt fra ”Blomsternes halvø” 

 
Nyt fra ”Blomsternes halvø” 

Udvalget vedrørende ”Blomsternes halvø” består nu af Mariane, Valborg og Lise. 

Når bladet udkommer, skulle der meget gerne ved frivilliges hjælp være plantet 

sommerblomster i omkring 20 blomsterkummer rundt omkring på halvøen. Vi har 

ansøgt om og modtaget midler til indkøb fra Vordingborg Kommunes pulje til frivil-

lighed og nærdemokrati. Vi håber, blomsterne vil blive til glæde for fastboende og 

turister. Tak til de frivillige for deres store arbejde. 

Vi holder afslutning til august, hvor årets fineste blomsterkumme kåres. 

  

 Kumme på Jungshovedvej i 2020  
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Jungshoved Lokalforum 

Arbejdsgruppe Folkepark kan fortælle, at madpakke-

huset til Folkeparken er på vej. Der er givet landzo-

netilladelse og byggetilladelse til projektet. Anlæg af 

grusbelagt plads og selve huset er bestilt. Grundet 

travlhed kan det først forventes opstillet ca. septem-

ber. Men vi glæder os til at krybe i ly for regn, blæst, 

sne og sol.  

 

Jungshoved Lokalforum har afholdt affaldsindsamling i coronavenlig udgave 

18.april.  

Tak til 25 voksne og børn, som bidrog til at gøre Jungshoved renere. Der blev ind-

samlet: 36 kg affald, 19 mundbind, 39 fastfoodemballager, 12 flasker og 88 dåser. 

Måske var det bedre end tidligere, men forrige indsamling var for kun et halvt år 

siden,  og denne gang manglede vi 5 ruter. Et af de bedre fund var en stor og flot 

levende stålorm, som ikke blev ryddet 

op! Mange borgere har taget et godt 

nap under coronaen på deres daglige 

traveture, og det er også medvirkende 

til den mindre mængde affald. Tak for 

det og lad os håbe, alle vil hjælpe med 

fortsat at holde rent. Næste indsamling 

er 10. oktober. 



30 

 

Nyt fra Jungshoved Skole 

Langsomt vågner vi af dvalen!  
Siden 9. december har skolen været 

lukket for alle aktiviteter. Nu er vin-

tersæsonen slut, og i skrivende stund 

ha ber vi, at vi snart fa r lov til at a bne 

for møder i de forskellige bestyrelser 

og udvalg. Indtil nu er møderne af-

holdt i skolega rden under halvtaget 

med masser af vintertøj pa , varme 

drikke og tæpper. Det er lidt svært at 

skrive med vanter pa , men det har 

trods alt været ok at kunne mødes i 

meget sma  grupper. De faste ugentli-

ge aktiviteter starter igen til oktober 

- og ih, hvor skolen glæder sig til ak-

tivitet igen.  

 

Der er udlejning af selve skolen et 

par gange i juni, hvis det kan gen-

nemføres, og et par gange i august, 

ellers er kalenderen ret tom. Lærer-

boligen har dog været lejet ud en del 
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Nyt fra Jungshoved Skole 

dage i vinteren, og det er vi glade for. 

Vi savner jo indtjening til alt det, vi 

gerne vil lave. 

Men der er dog sket noget under dva-

letiden. Vi har fa et malet køkken og 

trappeopgang i lærerboligen - tusind 

tak til Lissi. Nu er hele boligen nyma-

let. Der er ansøgt om og bevilget 50% 

tilskud fra kommunens pulje til beva-

ringsværdige bygninger til nye vin-

duer og en køkkendør i lærerboligen. 

Det er en del af vores vedligeholdel-

sesplan, som vi arbejder os igennem 

lidt ad gangen hvert a r. Vinduer og 

dør er bestilt og bliver sat i, sa  snart 

tømreren har fa et dem leveret og har 

tid. Det bliver dejligt. De nuværende 

er helt nedslidte. Nu mangler vi bare 

to døre og vinduerne i den del af ho-

vedbygningen, der vender mod atri-

umga rden, sa  er alle vinduer og døre 

skiftet. 

 

Desuden har vi via byfornyelsen fa et 

et nyt raftehegn omkring haven i læ-

rerboligen og viceværtboligen. Det 

pynter. Hegnet er lavt i lærerboligen, 

sa  man kan se ind i den fine Folke-

park. Klubhuset er væk, og der skal 

være p-plads til Folkeparken. Hegnet 

ved viceværtboligen bliver højere 

a.h.t. privatlivets fred. 

 

 

Til september kommer der folder om 

husets aktivitetstilbud 2021-22, og vi 

ha ber at se mange nye og kendte an-

sigter. God sommer pa  Jungshoved! 

Pva Styregruppen, 

Lise Jacobsen 

Hæg/majblomst. Tegninger: Lise Jacobsen  
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Nyt fra Jungshoved Skole 

 

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”. Jeg beder derfor om, at bøger, I har læst, bliver afleveret, og hvis 

skolen stadig er lukket i perioder, kan I bare smide bøger i min postkasse i Stavreby 

(nr. 32) eller ringe til mig, så kommer jeg og låser op til biblioteket. 

 

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 

venter på den. Jeg håber meget, at bøger, man låner, bliver afleveret efter endt 

læsning. Der er for mange, der aldrig kommer tilbage til biblioteket. Det er jo en ret 

nem ordning, og du kører sikkert ofte forbi skolen. Inden for døren til biblioteket 

står der en blå ølkasse, og der skal de læste bøger lægges. 

 

Hilsen, 

Anne Okholm, 28337676 

 BIBLIOTEKET 
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Forårsfaver over Jungshoved, foto: Tage Klee ©  

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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Torsdage 1. juli – 19. august  

Rørets fartplan 2021 
Tag cyklen med på udflugt til Nyord og Møn. Eller lej skibet    

OBS*) Sejles kun mod forudgående bestilling! / Afternoon, only after booking in advan-

ce!  

Takster: 60 kr. for en overfart, børn 1/2 pris, cykel 20 kr.   

Fri medlemssejlads tirsdage og torsdage mod 10 kr. til diesel.  

Lej Røret 1/2 dag 4 timer for 1500 kr., en hel dag 8 timer 3000 kr.  

Også booking til urnesejlads, bryllup  mv.   

Booking og pladsbestilling: Brug  QR koden til højre 

eller  telf. og SMS 20 87 51 38.   

Afg. Fra Ank. Til 

9:30 Nyord 10:15 Jungshoved Kirkehavn 

10:30 Jungshoved Kirkehavn 11:15 Nyord 

11:30 Nyord 
12:00 
12:15 

Kalvehave 
Camping Mønbroen 

12:15 Camping Mønbroen 12:45 Nyord 

14:00 Nyord - Rundtur til Lindholm 14:45 Nyord 

15:00 Nyord OBS! * 15:45 Jungshoved Kirkehavn OBS!  

16:00 Jungshoved Kirkehavn OBS! * 16:45 Nyord OBS! * 

17:00 Nyord OBS! * 
17:30 
17:45 

Kalvehave OBS! * 
Camping Mønbroen OBS!  

17:45 Camping Mønbroen OBS! * 18:15 Nyord OBS! * 
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Søndage 27. juni – 22. august  

Rørets fartplan 2021 
Tag cyklen med på udflugt til Nyord og Møn. Eller lej skibet    

OBS *) Sejles kun mod forudgående bestilling! / Afternoon, only after booking in advan-

ce!  

Takster: 60 kr. for en overfart, børn 1/2 pris, cykel 20 kr.   

Fri medlemssejlads tirsdage og torsdage mod 10 kr. til diesel.  

Lej Røret 1/2 dag 4 timer for 1500 kr., en hel dag 8 timer 3000 kr.  

Også booking til urnesejlads, bryllup  mv.   

Booking og pladsbestilling: Brug  QR koden til højre 

eller  telf. og SMS 20 87 51 38.   

Afg. Fra Ank. Til 

9:30 Nyord 10:15 Jungshoved Kirkehavn 

10:30 Jungshoved Kirkehavn 11:15 Nyord 

11:30 Nyord 12:10 Stavreby 

12:15 Stavreby 12:55 Nyord 

14:00 Nyord - Rundtur til Lindholm 14:45 Nyord 

15:00 Nyord OBS! * 15:45 Jungshoved Kirkehavn OBS!  

16:00 Jungshoved Kirkehavn OBS! * 16:45 Nyord OBS! * 

17:00 Nyord OBS! * 17:40 Stavreby OBS! * 

17:45 Stavreby OBS! * 18:30 Nyord OBS! * 
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Pa  Nyord er postba den ”Røret” ved at 

gennemga  Søfartsstyrelsens obligato-

riske 4-a rige syn, som pa  grund af 

corona-restriktioner blev annulleret i 

2020. Bundsynet gennemførtes i sid-

ste uge, ogsa  med inspektion af 

skrueakslen, der ma tte tages ud af 

skibet. Men akslen er stadig god nok 

efter nu ti a rs tjeneste siden postba -

dens restaurering i 2011, og hele ski-

bets grundkonstruktion er godkendt. 

Næste del af synet sker i maj med 

skibet i vandet og to skibsinspektører 

til at tjekke sa vel skib og mandskab “i 

funktion”. 

Her i lørdags kom ”Røret” som en 

mængde andre ba de i Stege, pa  Ny-

ord og andre lokale havne i vandet 

efter vinterens ophold pa  land. Og 

som ved et trylleslag var de forega en-

de ugers og søndagens slud og kuling 

borte. Solen skinnede over et friskt 

udluftet landskab og farvand, og med 

de sædvanlige tekniske forsinkelser 

kom ba dene fint i vandet.  

Postba dens frivillige mandskab for-

bereder sig i de kommende uger pa  

at klare kravene til sikker sejlads i en 

ny sæson. Som andre skibsprojekter, 

drevet af frivillige, mangler ”Røret” 

fortsat frivillige skippere, dvs. folk 

med erhvervsmæssigt skibsførerbe-

vis. Vi var sa  heldige i 2020 at fa  til-

sagn fra fire erfarne sejlere om at 

medvirke som frivillige søfolk, altsa  

som medhjælpende besætningsmed-

lem. I foreningen Rørets Venner ha -

ber man pa , at nogle af dem vil være 

I blæst og slud skal skibet ud… 
og det kom det, i fuldt solskin 
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interesserede i at tage skipperuddan-

nelsen, sa  sejladsen i de lokale far-

vande i fora rs- og sommersæsonen 

kan sikres i mange a r fremover.  

I sæsonen 2020 klarede ”Røret” kun 

økonomien takket være en rundha n-

det donation pa  15.000 kr. fra et støt-

temedlem. Pa  grund af corona-

restriktionerne kom vi først i gang 

med sejladserne omkring 1.juli, dvs. 

hele forsæsonen, med normale ind-

tægter pa  netop 15.000 kr., kunne 

ikke gennemføres. I selve højsæsonen 

juli-august var der faktisk en fin søg-

ning fra de oplevelseshungrende lo-

kale folk og gæstende turister. Vi ha -

ber at trangen til at komme ud og 

opleve vejr og vind og skønne kyster 

og natur stadig vil føre mange passa-

gerer til postba den, der som tidligere 

a r sejler rutefart i juli og august mel-

lem Nyord og Stege pa  tirsdage og 

mellem Nyord og de sjællandske 

sma havne torsdage og søndage. 

”Røret” kan ogsa  lejes til private ud-

flugter og arrangementer fra maj til 

oktober. Se fartplan mv pa  

www.postba denrøret.dk  

Per Werge 
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Bøgestrøm fyr 
 

Info 

I 1903 blev der ved Bønsvig strand, ca. 

to km øst for Jungshoved by, opstillet 

et tilsvarende sæt ledefyr som ved Ro-

ne klint, det blev Bøgestrøms fyr. 

 

Bøgestrøms fyr 
Bagfyret var et 13 meter højt trætårn, 

placeret 734 meter fra forfyret, der 

stod på kysten. 

I 1919 blev ledefyrlinien ændret til en 

enkelt fyrlinie, idet det grønne forfyr 

blev ændret til et hvidt lys og det røde 

fyr blev slukket. I 1936 blev bagfyrets 

træskelet nedrevet og erstattet med en 

gittermast med topmærke og samtidig 

blev der ved forfyret opført en gitter-

mast med topmærke. 

Der har yderligere været et ledefyr på 

Feddet, samt 2 små bundfyr ude i far-

vandet 'Bøgestrømmen'. Sidstnævnte 

hed Sandhage og Stenhage fyr. Sandha-

ge fyr havde rødt lys og Stenhage havde 

grønt lys. 

Lokalarkivet har beskrivelse og tegnin-

ger af fyret, som kan ses/læses på arki-

vet, når vi normalt har åbent:  mandage 

mellem 13-16.  (Lige nu har vi lukket, 

men håber at kunne åbne omkring au-

gust) 

 

Ove Rye Jørgensen 

Læs også Jungshoved nr.1 2018 s. 7- 9 

  Jungshoved før og nu  
   Ny serie fra Præstø lokalhistoriske Arkiv 
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Fattigvæsenet på Jungshoved 
Begrebet fattigdom er i tidens løb 

ga et fra udelukkende at betegne 

mennesker, der ikke selv kunne skaf-

fe sig de mest livsnødvendige fornø-

denheder som mad, tøj og bolig, til i 

dag, hvor vi til stadighed debatterer 

fattigdom som værende mere end at 

mangle det mest basale, materielt 

set. Man kan ogsa  være a ndeligt eller 

socialt fattig, men nu som før lever 

fattige mennesker ofte et liv præget 

af skam, isolation og utryghed.  

I Christian 2.s Land- og Bylov af 

1522, var man begyndt at skelne 

mellem værdigt og uværdigt træn-

gende fattige – for man ma tte som 

udgangspunkt ikke selv være skyld i 

sin fattigdom. Ved reformationen 

overgik ansvaret for de fattige fra 

kirken til kongemagten og lokalsam-

fundet, og med fattigloven af 1708 

blev tiggeriet reguleret sa dan, at det 

kun var de værdigt trængende, som 

blev godkendt og udstyret med et 

tiggertegn af myndighederne, der 

ma tte tigge – og kun i det landsogn, 

man hørte til. Bønderne kunne deref-

ter se, hvilke fattige der hørte til i 

Tiggertegn Foto: danskemønt.dk  

Fattighuset Jungshoved blæste om i en storm i 1933, og blev genopført på Strandvej 7, 

Bøged. I folkemunde blev det nye hus kaldt ”Kronborg”. Foto af gammel tiggerske med sin 

pose.  
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sognet, og som de kunne give mad 

eller ma ske give lov at spise med ved 

bordet, og hvem de kunne afvise i 

døren. De omvandrende tiggere, de 

uværdigt trængende, ma tte klare sig 

pa  anden vis.  

Desværre fulgte der ingen penge med 

loven af 1708, og sognene søgte der-

for at gøre fattigforsørgelsen sa  billig 

og effektiv som muligt, og det er bag-

grunden for, at man over hele landet 

opførte fattigga rde/fattighuse, hvor 

man med den fælles husholdning 

kunne forsørge alle sognets syge og 

fattige under samme tag. Opdelingen 

i værdigt og uværdigt trængende 

blev bibeholdt. De værdige var for-

trinsvis de gamle og syge, mens de 

uværdigt trængende var arbejdsdyg-

tige, men som blev betragtet som 

dovne og forfaldne subjekter, som 

skulle genopdrages til at blive bedre 

samfundsborgere.  

Der har været flere fattighuse pa  

Jungshoved, og deres funktion var 

ikke kun omsorg og pleje af de syge 

og gamle. Deres vigtigste funktion 

var som nævnt genopdragelse til at 

arbejde og dermed selvforsørgelse, 

for fattigdom blev i stigende grad 

betragtet som selvforskyldt. Sidelø-

bende med dette synspunkt var der 

 

Når høsten var overstået samlede de fattige aks på marken. Det blev kaldt at sanke aks.  

Foto: Andrea E. Sørensen  
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en modbevægelse, der viste forsta el-

se for, at man uforskyldt kunne kom-

me i en situation, hvor man ma tte 

søge hjælp hos fattigvæsenet. Der var 

tale om en privat filantropi, der pri-

mært hjalp fattige enker, forældrelø-

se børn, gamle og familier, der kom i 

nød grundet arbejdsløshed eller syg-

dom. Det var den velstillede middel-

klasse, der var primus motor i denne 

private filantropi, sandsynligvis ogsa  

som et værn mod den evigt lurende 

fattigdom, som ogsa  kunne ramme 

dem selv.  

Først i 1803 blev der indført en deci-

deret fattigskat til at dække sognets 

udgifter. Efterha nden blev den for-

sorg, som bestod i, at de fattige fik 

mad og tøj, afløst af penge – af fattig-

hjælp, men det var et la n, der skulle 

tilbagebetales, og Grundloven af 

1849 slog fast, at det indebar tab af 

borgerrettigheder for modtagere af 

fattighjælp, der ikke havde betalt 

hjælpen tilbage. De kunne ikke stem-

me til valgene og heller ikke stille op.  

Na r høsten var oversta et samlede de 

fattige aks pa  marken. Det blev kaldt 

at sanke aks.  

At være fattiglem 
Den store historiske fortælling er e n 

ting, men det er ved at sætte spot pa  

et enkelt individ, at medmennesket 

materialiserer sig for os og bliver 

nærværende, ja nærmest et sand-

hedsvidne om menneskelige grund-

vilka r gennem tiderne.   

I Jungshoved sogns kontraministeri-

albog er der en hel del navne vedhæf-

tet betegnelsen ”fattiglem”. 

Sa ledes ogsa  Ellen Mortensdatter, 

død 29. oktober 1869, som er noteret 

med følgende ”Aftægt Niels Larsens 

Enke, Bønsvig – Fattiglem”. Vi ved, at 

hun ved folketællingen 1855 boede i 

fattighuset, og det gjorde hun nok 

ogsa  ved sin død.  
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Slægtsforsker Lars Skovvang Larsen 

er perifert beslægtet med Ellen Mor-

tensdatter, og han fortæller:  

”Ellens livshistorie er nok en tur hen 

over bunden af samfundet. Hendes 

far, Morten Arentsen, havde solide 

ga rdmandsrødder pa  Langø i Kalve-

have sogn – farfaderen døde tragisk 

sammen med to andre, da de var ved 

at færge heste over fra Langø til Lan-

gebæk. Selv nævnes Morten Arentsen 

som indsidder, husmand og ga rd-

mand; ved folketællingen 1801 var 

han husmand med jord i Smidstrup, 

Jungshoved sogn. 

I 1814 blev Ellen gift med en Christen 

Rasmussen. Sammen med ham var 

hun indsidder pa  Jungshoved indtil 

hans død i august 1831 (i sensomme-

ren og eftera ret 1831 var der en 

voldsom epidemi – nok malaria – i 

Sydsjælland og pa  Lolland-Falster). 

Ellen, der nu var 42 a r og var blevet 

mor til mindst fem børn, hvoraf den 

yngste var to a r, blev fire a r senere i 

1835 gift med den jævnaldrende en-

kemand Niels Larsen, der var født i 

Stavreby, og som havde været hus-

mand og nu var pa  aftægt. Niels Lar-

sen var far til mindst fire børn. Det 

var uden tvivl to fattigfolk, der fandt 

sammen. 

Niels Larsen døde allerede tre a r se-

nere i 1838. Ellen Mortensdatter, nu 

49 a r, blev sa ledes enke for anden 

gang. Hun har helt sikkert stort set 

intet haft, hvorfor hun ikke har været 

interessant som koneemne for hver-

Arbejdsstue i Kværkeby Fattiggård ved Ringsted omkring år 1900.  

Foto: Julius Aagaard/Nationalmuseet  
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ken en ung eller ældre mand, sa  hun 

forblev enke i 31 a r.” 

Vi finder Ellen Mortensdatter i føl-

gende folketællinger: 

1840: Indsidder i skolehuset i Stavre-

by sammen med sin yngste datter 

Ane Margrethe og sin ældste datter 

Marens uægte datter Anne Marie 

Madsdatter pa  et a r. 

1845: Indsidder hos Rodians enke i 

et hus i Stavreby. Almisselem. 

1850: Indsidder hos husmand Hans 

Hendrik Larsen i Stavreby. Almis-

selem. 

1855: Almisselem i fattighuset. 

1860: Almisselem - nok ogsa  i fattig-

huset. 

- og sa  død i 1869, hvor hun sa  ogsa  

havde fa et vattersot. 

Livet i fattighuset 
Fattighuset skulle afspejle ”det fattige 

liv” pa  egnen, og det ma tte for alt i 

verden ikke være bedre. Det ma tte 

gerne have lidt karakter af en straf. 

En ydmygelse. Sa  folk gjorde alt, hvad 

de kunne, for ikke at havne de r. Na r 

man passerede porten til Fattighuset, 

blev man "indlagt". Man mistede sine 

borgerlige rettigheder: stemmeret, 

ejendomsret, værgeretten over ens 

børn samt retten til at gifte sig. Det 

var prisen for at opna  den nødvendi-

ge forsørgelse til livets opretholdelse.   

Fattighusets ordensreglement afspej-

lede ideen med genopdragelse og 

skulle samtidig forhindre, at andre 

følte sig fristet til at søge om fattig-

hjælp. Reglementet gav faste rammer 

for dagligdagen, med tidsangivelser 

for morgenvækning, arbejds-, spise- 

og sengetider, og der var kun ud-

gangstilladelse pa  søn- og helligdage, 

sa  kirkegangen kunne passes.  Ar-

bejdstiden var fra syv morgen til syv 

aften, og der blev flettet og lavet siv-

ma tter, skamler, koste, børster m.v. I 

sommerhalva ret blev der arbejdet i 

fattighusets landbrug, og ide en var, at 

arbejdsindsatsen skulle finansiere 

driften af fattighuset. Men virkelighe-

den sa  anderledes ud. 

Mænd og kvinder blev holdt skarpt 

adskilt i hver deres sovesal, og det 

gjaldt sa vel ægtefolk som børn og 

deres forældre. Enhver seksuel om-

gang mellem fattiglemmerne førte til 

strenge straffe. Der var mange børn 

pa  fattigga rden, ofte var en tredjedel 

af beboerne børn, enten forældrelø-

se, anbragt sammen med deres foræl-

dre eller fjernet fra hjemmet pa  

grund af vanrøgt. Flere af fattigga rds-

børnene var efterladt, fordi de var 

født uden for ægteskab og moderen 

ikke magtede at sørge for dem. Hvert 

10. barn blev i slutningen af 1800-

tallet født uden for ægteskab. Det var 

som regel tjenestepiger, der var 

"kommet galt af sted", og som derfor 

mistede deres tjenesteplads. 

Livet i fattighuset var forbundet med 

skam, med social deroute og tab af 

personlig frihed. Sognera det var den 

øverste myndighed, mens den dagli-
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Søndag:  1 Pot Kjødsuppe med 16 Kvint kogt fersk Øxekjød uden Ben, paa 
Suppen Urter, Rødder, Kartofler og Gryn eller Hvidkaal. 25 Kvint Rug-
brød. 

Mandag:  ¾ Pot Bryggryns-Vandgrød, 1½ Pægl Mælk, 10 Kvint kogt 
fersk Kjød uden Ben, 50 Kvint stuvede Kartofler. 

Tirsdag 1 Pot Ærter med Urter, 8 Kvint saltet Flæsk og 6 Kvint saltet Kjød, 
25 Kvint Kartofler eller Brød. 

Onsdag:  1 Pot Ris- eller Byggrynsvelling, 12 Kvint stegt Flæsk, 50 Kvint 
Kartofler eller 25 Kvint Rugbrød. 

Torsdag: 1 Pot grøn eller hvid Søbekaal med Kartofler, 8 Kvint saltet Flæsk 
og 6 Kvint saltet Kjød uden Ben, 25 Kvint Rugbrød. 

Fredag: ¾ Pot Byggrynsgrød kogt i Mælk, 1½ Pægl Øl eller Mælk, 20 
Kvint tør saltet Fisk eller 40 Kvint fersk Fisk med Sennop og Kartofler. 

Lørdag: 1 Pot Øllebrød, ½ Spegesild, 50 Kvint Stuvede Kartofler. 

 

Hver Morgen: 

½ Pot kogt mælk (eller Øl), 50 Kvint Rug- eller Sigtebrød. 

Frokost og Vesperkost: 

25 Kvint Rugbrød med 2 Kvint Smør eller Fedt. 

Hver Aften: 

¾ Vandgrød med ¼ Pot Mælk. 

I Tidsrummet fra 1ste Oktober til 1ste Marts gives ingen Frokost, derimod 10 
Kvint Rugbrød mere om Morgenen. 

Fattighusets spisereglement, kunne se således ud omkring 1880 
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ge ledelse var lagt i hænderne pa  en 

bestyrer, der aflagde regnskab og 

rapport til sognera det.  

Fattige fortællere og sangereMed til 

historien hører, at en del folkeminde-

samlere opsøgte fattige mennesker 

for at optegne viser, sagn, eventyr og 

lignende. Folkemindesamleren Evald 

Tang Kristensen (1843-1929) har fx 

flere gange fremhævet, at han har 

fundet sine bedste fortællere blandt 

de fattige, for hvem sang og fortæl-

ling kunne være en lille indtægtskil-

de. En aftægtskone har fortalt om en 

gammel skik:  

”Havde der været bryllup, og efter at 

der var holdt efterbryllup, var det 

skik i sognet, at de fattige, der boede i 

nærheden af, hvor der havde været 

bryllup, blev indbudt en dag i ugen 

efter en bryllupsfest. De fik sa  rester-

ne af bryllupsmaden at spise og dertil 

at drikke al den puns, som de ønske-

de sig. Det fortælles, at de fattige tog 

for sig af retterne, sa  det forslog no-

get, og at det ikke var kønt at se pa , 

na r disse bryllupsgæster gik hjemef-

ter. Gik var ikke det rette ord, for de 

fleste kunne ikke ga , de kravlede pa  

alle fire og skældte ud pa  hinanden, 

og mangen gang sloges de sa  godt, 

som det lod sig gøre med at kradse 

hinanden ansigtet i stykker.” 

På vej mod institutionssamfundet 
I løbet af 1890erne var fattigga rdene 

under afvikling, og det var nu de 

gamle og de sygdomssvækkede, der 

boede i fattighusene. Sygekasseloven 

kom i 1892, og i 1907 begyndte sta-

ten at yde tilskud til arbejdsløsheds-

kasserne – uden at modtageren af 

hjælpen mistede rettigheder. Alle 

disse nye socialpolitiske reformer 

sigtede pa  at hjælpe den trængende, 

inden skammen havde bidt sig fast. I 

1933 blev fattigga rdene/-husene 

officielt nedlagt eller omlagt til sa -

kaldt kommunehuse i forbindelse 

med socialminister K.K. Steinckes 

store socialreform. 

I dag debatterer vi som sagt stadig 

fattigdom og dens virkning. Er men-

nesker fattige, fordi de træffer for-

kerte beslutninger, eller træffer de 

forkerte beslutninger, fordi de er 

fattige? Økonomisk og social ulighed 

er kimen til polarisering og tab af 

sammenhængskraft i samfundet – 

sa dan var det før, og sa dan er det nu. 

 

Kirsten Thomsen 

 

Kilder:  

http://museernepaakanten.dk/huse/

fattiggarden/fattiggardenes -historie/  

Dansk Folkemindesamling  

Danmarkshistorien.dk, Århus Universitet  
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Det er ik’ så skidt, - uden det er godt for noget andet 
I skrivende stund er det nu over et år siden, at Corona lagde sin klamme hånd ned over 
Danmark og indhyllede os i en tåge af depression og angst. Heldigvis bar vi hinanden ud af 
dette jerngreb ved gamle dyder som solidaritet og sammenhold.  

Jeg har lovet Knud at skrive er par linjer om et af mine ”Coronaprojekter,” som er ved at 
udvikle sig til en serie i bladet. Lidt lige som Peter i forrige nummer af bladet har jeg længe 
tygget drøv på et projekt uden at komme videre, været låst i nødvendige gøremål, der 
optager hjernekassens opmærksomhed. 

Men med en Corona-hjemsendelse og ”arbejds-udgangsforbud” slap kontroltiden for et 
øjeblik sit greb helt og holdent. Og jeg blev midlertidig millionær på fri tid, fri tid til at tæn-
ke unyttige tanker, der fører til unyttige ideer, der, når de udleves, skaber en tilfredshed, 
der ikke kan måles. 

Nu har ungerne og de barnlige sjæle et sted, hvor de kan kravle op og kigge ud i det blå. 
Oppe mellem trækronens grene, der hvor skyerne - som fantasifigurer - hopper fra gren til 
gren og mens mørket falder på, ristes der skumfiduser og stirres ind i sagte flammer - og 
tænkes flere unyttige tanker.  

Mikkel Winther. 

Tak til Ernst Larsen, Bårse nakke, for grantræer til tækkespån og filosofiske samtaler.  
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”Jeg er jo barnefødt pa  Jungshoved”,  

kommer det ikke uden en vis 

stolthed fra Danny Woodham, halv-

øens nye autotekniker, da jeg besø-

ger ham i det nymalede værksted.  

I artikelserien Iværksættere pa  

Jungshoved er jeg ude for at forsta , 

hvem og hvad der gemmer sig bag 

det nye skilt med Woodham Autotek-

nik pa  Smidstrupvej 39.  

 

Danny viser rundt i værkstedsbyg-

ningen, hvor kun skallen er tilbage af 

Erland Knudsens gamle VVS- og sme-

deværksted. Indvendigt er der hvidt 

og velordnet som i en tandlægekli-

nik, bortset lige fra smedens gamle 

sorte værksted, hvor essen før stod. 

Det er dog godt pa  vej til at blive det 

nye grov-værksted. 

Historien bag det nye værksted be-

gynder dog længe før pa  den gamle 

mølle i Jungshoved By. Her fik tøm-

rermester Woodham sine 3 drenge, 

og der var kul pa  de knægte. 

”Terroristerne pa  Møllen blev vi 

kaldt, og folk lærte vist at stille de 

sarte ting til side, na r vi dukkede op”, 

husker Danny. Heldigvis var der god 

plads til deres udfoldelser pa  Møllen, 

sa  allerede i 12-a rs alderen var Dan-

ny i gang med markræs og hurtige 

knallerter. En interesse, der var god 

at dele med mekanikersønnen Ole 

overfor.  

Samme Ole havde en rigtig sød søster 

Mette, som senere blev fru Woodham 

og mor til Sean og Naomi, der lige nu 

Fra markræs til Autoteknik på Smidstrupvej 
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kikker nysgerrigt ind i fars fine værk-

sted og glæder sig over at have ham 

tæt pa  i hverdagen. Sa  rødderne i 

Jungshoveds gode muld ser ud til at 

ga  i arv i familien – ligesom de i øv-

rigt gør for barndomsvennen og svo-

geren Ole, der overtog farens værk-

sted. 

Dannys store interesse for at forsta  

og skrue pa  mekanikken blev vekslet 

til en læreplads hos Shell i Præstø – 

hvor han i øvrigt efterfulgte Ole, der i 

sin tid efterfulgte en anden Jungsho-

ved-dreng med benzin i blodet, nem-

lig Christian Molter, der nu har 

Præstø Vulkanisering. Sa  de 3 gamle 

legekammerater med hver sit værk-

sted har ikke langt at køre, hvis de 

skal genopfriske minderne fra mark-

fræset. 

Med et flot svendebrev i baglommen 

arbejdede den nyudlærte Danny nog-

le a r pa  special- og tuning-

værksteder, hvor han fik lov at prøve 

meget, der la  uden for det sædvanlige 

mekanikerarbejde. ”Det handlede 

ikke sa  meget om at udskifte defekte 

dele, men om at forsta  hvordan f.eks. 

en moderne motorstyring virker – og 

hvordan man kan fa  endnu mere ud 

af den”, husker han. Undervejs mødte 

han Troels Vollertsen, der tog ham 

med til sit nye firma Zenvo for at byg-

ge Danmarks eneste supersportsvogn 

i Præstø. Her handlede det ikke bare 

om at forfine dyre biler, men om at 

konstruere dem stort set fra bunden. 

Til det fik Danny brug for alt, hvad 

han havde lært og lidt til, og han 

brugte mange af døgnets timer pa  at 

udforske de nyeste teknologier. Mis-

sionen lykkedes som bekendt, Zenvo-

biler ses jævnligt pa  Jungshoved, og 

Danny steg samtidig i graderne til 

produktionschef hos Zenvo.  

Sa  hvad var der egentlig mere at 

stræbe efter? Ja noget skulle der væ-

re, for det med at køre i samme rille 
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resten af livet la  ham virkelig fjernt.  

En gammel drøm om at blive selv-

stændig blev støvet af, og Erlands 

gamle værksted i forhaven pa  Smid-

strupvej blev renoveret, sa  Woodham 

Autoteknik nu kan byde kunder vel-

kommen i eget navn i den tidligere 

Smidstrup Smedje. 

(Sjovt nok ligesom pladesmeden 

Martin i Stavreby Smedje, der ogsa  

har en fortid hos Zenvo – det kan 

man læse om i bladet Jungshoved nr. 

2 fra 2020)  

”Er det sa  specialbiler, der skal kom-

me her?”, spørger jeg lidt naivt. ”De 

er da velkomne, men først og frem-

mest er det helt almindelige kunder, 

jeg vil bygge virksomheden op om-

kring”, forklarer Danny. Jeg ser vist 

noget undrende ud, for han fortsæt-

ter: ”Jeg har altid været drevet af at 

udvikle mig, først var det at lære nyt 

om optimering af seriebiler, sa  var 

det at bygge med pa  en helt ny kon-

struktion, og undervejs ogsa  at lede 

et produktionsteam. Nu har jeg prø-

vet at køre i og skrue pa  de mest 

avancerede biler, og jeg har rejst ver-

den rundt med dem, sa  nu vil jeg ger-

ne udvikle noget andet: En sund virk-

somhed, der holder de lokale godt 

kørende. Og der har jeg faktisk god 

brug for den dybe viden om autotek-

nik, for ved at forsta  hvorfor noget 

ser ud til at fejle, kan jeg ogsa  spare 

kunderne for nogle unødvendige om-

kostninger. Det er en anden tilgang 

end de standardiserede mærkeværk-

steder, hvor test-automaten groft 

sagt fortæller mekanikeren, hvilke 

dele han skal hente pa  lageret. Ogsa  

Postkort venligst udlånt af Præstø Lokalhistoriske Arkiv. Smidstrup Smedje blev nedlagt i 

ca. 1990, indtil da var den gået i arv fra generation til generation. Sidste smed var Erland 

Knudsen. 
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LÆS BLADET ONLINE 
Alle de tidligere udgaver af bladet findes på: 

https://jungshoved.net/tidligere-numre/ 

selvom fejlen ma ske bare ligger i en løs 

sensor.”  

Na r det er sagt, vil der nok stadig kom-

me nogle niche-opgaver, for der er ef-

terha nden mange, der ved, hvad Danny 

kan f.eks. med motorstyringer og med 

fejlfinding og renovering af turboer.  

Den type opgaver løser han ogsa  som 

konsulent for andre værksteder, sa  

foreløbig er de faste dage pa  Smid-

strupvej mandag og fredag.  

”Det giver ogsa  lidt mere ro pa  famili-

ens weekend, hvor i hvert fald lørdagen 

er helliget familie, hus og have,” smiler 

han og kikker ud til børnene, der leger 

med hunden i haven. 

Bare 4 minutter fra barndomshjemmet 

pa  Møllen er Danny hjemme pa  Jungs-

hoved igen – efter en lang rejse i den 

store verden…. 

Jørgen B Svendsen (cykelreporter) 

 

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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Jungshoved –et sving ud i naturen        

Vil du med på travetur?  Jungshoved rundt? 

Lørdag 21. 8. 2021 kl. 10.00 fra Jungshoved Kirke  

til ca. kl. 16.00 samme sted 

 

Menighedsrådet serverer morgenkaffe til deltagerne i ”Rejsestalden” ved siden af 

kirken fra kl.9.30 og venter med kaffe og kage samme sted, når vi kommer tilbage. 

Jungshoved Rundt er blevet en tradition. Som tidligere år nøjes vi med at gå sognet 

rundt, og turen bliver ca. 22 km. Der vil blive pauser undervejs til afslapning, mad 

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

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

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

Pris pr. deltager: 25 kr. til at dække udgifter til servering. 
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På kortet nedenfor kan du se ruten - og ikke mindst pausestederne!  

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

læse mere om området, turen går igennem. 

I tilfælde af heldagsregn aflyses turen, og du vil blive kontaktet. 

 

Meld dig til på mail lisejacobsen1@gmail.com eller på sms 24 45 31 47 senest 

d.18.8. Tak. 

Husk navn, adresse og tlf. nummer ved tilmelding, tak. 

På vegne af Menighedsråd og Lokalforum, på gensyn Bent Pedersen og Lise Jacob-

sen. 
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Fællesskab eller fjendskab pa  Jungshoved 

Fjender er bare mennesker, hvis historie du ikke kender eller forstår. Lad os slippe 

våbnene og i fællesskab gå dybere end det. 

Lad os forstå de mennesker, der tænker: Økologi er ikke noget for mig, for jeg kan 

ikke smage forskel. 

Lad os forstå de mennesker, der tænker: Økologi betyder en verden i balance med 

den natur og de økosystemer, som er fundamentet for en tryg og ren verden.  

 

Lad os forstå de mennesker, der dybt føler, at Jungshoved er deres, og hvis andre 

køber hus her og ikke kan klare lugten, kan de bare flytte.  

… og de mennesker, der dybt føler, at vi alle kun har Jungshoved til låns, og at det 

er vores pligt at efterlade rent vand, ren luft og ren jord til vore børn og børne-

børn… 

 

Lad os forstå de mennesker, der knokler for, at Jungshoved ser pæn ud med svajen-

de påskeliljer. 

… og de mennesker, der knokler for, at Jungshoveds luft og undergrund ikke øde-

lægges. 

… og dem, der knokler for, at dyr, der ikke har en stemme, vi kan høre, skal have lov 

til at leve efter deres naturlige adfærd og behov. 

 

Lad os forstå de mennesker, der reagerer, når det rammer deres egen udsigt eller 

pengepung. 

… og de mennesker der reagerer, når det rammer vores fælles natur/miljø. 

Læserne skriver 
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Lad os forstå de mennesker, der identificerer sig med landmanden og ser ham som 

et offer, der jo bare vil tjene penge på sit landbrug. 

… og dem, der ser naturen, mennesker og dyr som ofrene, og som ikke ser landbrug 

- men industri.  

 

Lad os forstå de mennesker, der ser Corona som et uforskyldt livsvilkår, som vi men-

nesker må beskytte os mod. 

… og dem, der tænker, at alle disse zoonosesygdomme (fra dyr til mennesker og fra 

mennesker til dyr) kommer til os, fordi vi ødelægger dyrenes levesteder, spærrer dyr 

inde - tæt sammen i små bure med fiksering og isolation. Corona tvinger nu OS ind i 

isolation – ”i vores små bure. ” 

75% af alle nye sygdomme er zoonoser. Vi må lære at respektere andre levende væ-

sener, hvis vi ønsker en bæredygtig planet. Mundbind og vaccinationer er symptom-

behandling. Lad os tage fat om det egentlige problem, før en endnu værre virus ram-

mer.   

De bedste hilsner fra Ilse 
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Jungshoved Kirke en sommerdag Foto: Tage Klee ©  
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 Kirke og Menighedsråd 

 

Johannes Møllehave  

- sa dan hed manden, der var ligesa  

kendt af danskerne som en rockstar, 

en skuespiller eller en tv-vært. Men 

ingen af delene var han. ’Hele Dan-

marks præst’ er Møllehave derimod 

blevet kaldt. Na r han talte, fik man 

hurtigt en oplevelse af, at her havde 

man en præst foran sig, som ville 

udlægge evangeliet for en, hvad en-

ten det var for en forsamling i en 

sportshal, for tv-seere, for læsere, 

eller i en kirke. ’Præst’ ogsa  selvom 

han tillige var revyforfatter (Tv’s 

’Hov, Hov’ og ’Uha, Uha’), boganmel-

der, litteraturformidler osv. 

Og han henvendte sig til alle: Hans 

børnebibel bruges stadig i kirkerne 

som da bsgave, bla. i vores to kirker. 

Han har genfortalt Jesu lignelser for 

børn pa  vers, han udgav prædiken-

samlinger for voksne, skrev et utal af 

bøger for de romaninteresserede, 

eller optra dte i Tv’s ’Før søndagen’. I 

alt dette udlagde han menneskelivet 

med dets lyst, glæde, fortvivlelse og 

kærlighed, alt sammen set i evangeli-

ets lys. Lys og mørke, glæde og for-

tvivlelse – det kunne han tale med 

om, og det var en offentlighed hem-

melighed, at han havde sine maniske 

og depressive perioder.  

Han brød sig ikke om medicin og der-

for heller ikke om at komme pa  apo-

 Johannes Volf Møllehave, 1937 -2021  

 (Jyllands-Posten. Arkivfoto: Ole Haupt)  
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Kirke og menighedsråd 

teket, sagde han engang. Den eneste 

medicin, han nød var - som han sagde 

- en dosis ’klapsalve’. 

Mødet med Møllehave 

Selv mødte min kone og jeg Mølleha-

ve ved en privat sammenkomst hos 

domprovsten i Maribo for en del a r 

siden. Han var inviteret i anledning af 

et foredrag senere pa  aftenen i den 

nærliggende sportshal. Vi kendte ikke 

Møllehave privat, det gjorde min kol-

lega heller ikke, men han og hans 

kone havde fa et nogle billetter til fo-

redraget og ogsa  til os, og i den anled-

ning var vi inviteret med.  

Det var et pa  alle ma der meget hygge-

ligt møde: Møllehave var i hopla. Han 

fortalte og forklarede, rev vittigheder 

af sig, fortalte anekdoter for de fa , 

men lydhøre tilskuere, som vi var, og 

vi oplevede ved selvsyn, hvor uma de-

ligt vidt, hans viden spændte. Lær-

dom og belæsthed, et enormt over-

blik over ikke kun den danske littera-

tur, men ogsa  de store udenlandske 

forfattere kendte han, og kunne holde 

foredrag om. Og han kunne være sjov. 

Møllehave blev sommetider beskyldt 

for at være overfladisk, men her un-

der middagen forklarede han os, at 

hans ’overfladiskhed ikke stak sa  

dybt’.  

Og han kunne sin H. C. Andersen. Jeg 

kan huske, at jeg pa  et tidspunkt kom 

med en kommentar til H. C. Andersen 

og hans frygt for, at han i København 

skulle møde et af sine fattige familie-

medlemmer pa  et tidspunkt, hvor han 

havde lært nogle fine folk i hovedsta-

den at kende. Særligt frygtede han at 

skulle møde ’sin mors søster’, der vist 

nok var prostitueret. Men ’nej’, sagde 

Møllehave, ’der har du læst forkert. 

Det er en fejllæsning. Andersen skri-

ver: ’Min mors datter’ – dvs. Ander-

sens egen søster’. Sagt meget venligt 

og meget sikkert. Her var han autori-

teten, der vidste besked. 

Noget andet jeg husker, var hans 

kommentarer til, hvorledes man skul-

le prædike. ’Jo, i øjenhøjde med me-

nigheden’, forklarede han. ’Man skul-

le kende sin menighed, ikke tale aka-

demisk, forelæsningsagtigt, man skul-

le holde sig til kun e t tema, e n grund-

ide, som man vidste kom menigheden 

ved og var genkendelig fra dens eget 

liv.’ 

Det lød sa  enkelt og indlysende rig-

tigt, at de ti minutter, hvor han for-

klarede det, var 100 gange mere gi-

vende end det halve a r, jeg gik pa  

pastoralseminariet. Det er det kursus 

alle kommende præster skal gennem-

føre, inden de kan fa  et embede. 

Jo, Møllehave fortalte, og det var en 
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fryd at høre pa  – ukrukket, uden ar-

rogance, morsomt. 

Han var i sit es. Han havde sa  meget 

at øse af, der var orden i tankerne, i 

begreberne, i historierne – der var 

ingen øh’er og æ’er, kunstpauser, 

men det ene guldkorn kom efter det 

andet. 

Bilnøglerne 

Men sa  gik det galt. Pludselig stoppe-

de han op i talestrømmen: ’Hvor er 

mine bilnøgler’. Han var blevet kørt 

til Maribo af sønnen, og efter planen 

skulle han køres videre til Ta rs, med 

færge til Langeland til hans sommer-

hus de r. Her stod bilen, og til den 

havde han altsa  brug for nøglerne. 

’Mine nøgler’, klagede han, og han 

vandrede rundt i huset, som var stort 

og med mange rum. Ind i det ene og 

ud af det næste fo r han. Han hentede 

sin frakke, endevendte alle lommer-

ne, ikke en gang, men utallige gange. 

Og jakken blev set efter. ’A h’, sagde 

han, ’jeg har nok lagt dem oppe pa  

værelset’. Det var de r, han skulle so-

ve, og han sprang op pa  1. sal. Et par 

minutter efter kom han tilbage, og 

nej, der var de heller ikke. Hans ured-

te ha r var blevet endnu mere uredt.  

I al sin fortvivlelse kom han pludselig 

pa  en ide: ’Jeg tror vi skal ringe efter 

en taxa, sa  kan den hente mine nøg-

ler’. For dem der ikke ved det, sa  boe-

de Møllehave pa  den tid i Virum, og 

der er temmelig langt fra Maribo til 

Virum og cirka dobbelt sa  langt tilba-

ge igen. Det ville koste ham et mindre 

foredragshonorar.  

En gang havde jeg selv forsøgt at hy-

re ham til et foredrag gennem Arte, 

men han var altid booket. Pa  et tids-

punkt fik jeg at vide, at han havde tid 

to a r frem, og prisen var 26.000, -. 

’Mange tak’, sagde jeg og lagde røret 

pa . Det var der ikke foredragspenge 

til det budgeta r. 

’Nej, vi ma  finde pa  noget andet’, sag-

de vi allesammen til ham. ’Kan du 

ikke fa  din søn til at komme med 

dem?’ ’Jo’, sagde han, ’Det var ma ske 

en god ide’. Og sa ledes blev det ord-

net.  

Der faldt ro pa  manden, og det var 

efterha nden blevet tid til hans fore-

drag. Hele sportshallen var fyldt, og 

Møllehave kom op pa  scenen, og folk 

klappede, og han nød det – nu fik han 

sin ’klapsalve’, og han holdt os alle 

fanget med sine finurligheder og for-

tællinger og sit sproglige overskud.  

Møllehave var en stor fortæller, han 

fyldte meget og na ede ud til de fleste. 

Ogsa  de ikke-kirkelige hørte gerne pa  

og tog ham alvorligt. Hans slags hæn-
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ger ikke pa  træerne, og vi kommer 

nok savne denne sprællemand udi 

teologien, i litteraturen, og med til-

svarende sprogligt vid og humor.  

Møllehave sagde engang i et avisin-

terview, at han ville ha be pa , at para-

diset var indrettet sa dan, at Vorherre 

ogsa  havde lavet et bibliotek de r. Det 

glædede han sig til at besøge, fortalte 

han.  

Ma ske, hvem ved, sidder han der nu 

og læser endnu en bog.  

 

 



61 

 

Arrangementer 

 Nu har vi efterha nden holdt pause fra 

alle arrangementer, sangaftner, kon-

certer i Jungshoved siden marts sidste 

a r. Vi ha ber, at det bliver muligt til 

eftera ret at kunne invitere menighe-

den og andre interesseret til foredrag, 

koncert osv.  

Menighedsra dets arrangementsud-

valg holdt møde her sidst i maj og har 

forha bentlig fundet ud, hvad der er af 

arrangementsmuligheder i løbet af 

eftera ret. Se nærmere pa  hjemmesi-

den, sogn.dk/Jungshoved sogn og pa  

opslag ved kirken.  

Teatertur 
Ogsa  mht. teaterture, sa  ha ber vi – 

Stina og undertegnede, at det vil blive 

muligt at komme i teater til næste 

fora r. Det kræver, at vi ma  sidde, som 

vi plejer i bussen, at vi ma  nyde den 

medbragte mad, at vi kan fa  pladser 

ved siden af hinanden i teateret, dvs. 

uden afstandskrav, som vi kender det 

nu. 

Og selvfølgelig – at vi kan finde et godt 

teaterstykke. Vi ha ber, at det alt sam-

men flasker sig. 

De bedste hilsener 

Stina og Torben  

 

Konfirmation i Jungshoved Kirke 
foråret 2022 
Fra eftera ret begynder det sidste hold 

fra 7.klasse at ga  til præst. 

Det er sidste hold, fordi det i de kom-

mende a r vil det være eleverne i 

8.klasse, der ga r til præst og som skal 

konfirmeres.   

Sa  de elever, der rykker op i 7.klasse 

til eftera ret skal melde sig til konfir-

mationsundervisning, som begynder 

sidst i august/først i september 2021.  

Undervisningen finder sted i Allerslev 

Præstega rd, Rekkendevej 39, Allerslev 

fra kl. 8.00 – 9.30 

Der er buskørsel fra Præstø skole og 

retur til skolen igen fra præstega rden. 

Konfirmationen finder sted i Jungsho-

ved Kirke søndag d. 1. maj 2022 og i 

Allerslev Kirke søndag d. 8. maj 2022, 

begge gange kl. 10.30. 

Man – konfirmandernes forældre - 

melder sig til via folkekirkens hjem-

meside under ’konfirmandtilmelding’, 

og det forega r med NemID. 

Man er i øvrigt velkommen til at hen-

vende sig til sognepræst Torben Møl-

lenbach for evt. spørgsma l. 

Mail: torm@km.dk, tlf: 55996017 

mailto:torm@km.dk
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Menighedsrådet ved Jungshoved kirke inviterer til Sct. Hans aften med gudstjene-

ste, kaffe/ kage og båltænding. 

Vi påtænker at holde en udendørs gudstjeneste kl. 20 og at tænde bålet kl. 21.30. 

Nærmere information følger på Jungshoved.net og kirkens hjemmeside. 

Sct. Hans aften 23. juni 
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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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* JBB: Jesper Bo Blomgren 

Gudstjenester juli september oktober 2021                  

Dato Søndag Jungshoved Kirke Allerslev Kirke 

4. juli 5. søndag e. trinitatis Ingen 9.00 *JBB 

11. juli 6. søndag e. trinitatis Ingen 10.30 *JBB 

18. juli 7. søndag e. trinitatis 9.00 *JBB Ingen 

25. juli 8. søndag e. trinitatis 9.00 *JBB Ingen 

1. august 9. søndag e. trinitatis 10.30 Ingen 

8. august 10. søndag e. trinitatis Ingen Ugledige: 14.30 

15. august 11. søndag e. trinitatis 10.30 Ingen 

22. august 12. søndag e. trinitatis 9.00 10.30 

29. august 13. søndag e. trinitatis 10.30 9.00 

5. sept. 

  

14. søndag e. trinitatis Ingen Høstgudstjeneste 

10.30 

12. sept. 15. søndag e. trinitatis Høstgudstjeneste 

10.30 

Ingen 

19.sept. 16. søndag e. trinitatis Ingen 10.30 

26. sept. 17. søndag e. trinitatis 10.30 9.00 

3. oktober 18. søndag e. trinitatis 9.00 10.30 

10. oktober 19. søndag e. trinitatis 10.30 9.00 

Gudstjenester juli – september 2021 
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JUNGSHOVEDKALENDER juni –august 2021 

Onsdag 23. juni Kl. 20. Udendørs  gudstjeneste ved Slotsbanken 

Kl. 21.30. Bålet tændes på Slotsbanken bag kirken 

Søndag 4. juli Kl. 10-12. Åben have i Sydkysthaven, Roneklintvej 25 
Tilmelding, se side 19 for yderlige information. 

Lørdag 21. aug. Kl. 10.00. Jungshoved Rundt. Morgenkaffe i Rejsestalden 
fra kl. 9.30. 

Torsdag 26. aug. Kl. 15.00. Blomsternes halvø. Afslutning. Skolen 

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

Stavreby havn, foto: Tage Klee ©  


