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Så gik den sommer! Rent vejrmæssigt var den ifølge DMI ikke meget anderledes end sæd-
vanligt - dog kom regnen mange steder i form af skybrud, hvorfor den kunne føles noget 
voldsommere. Sæsonprognosen fra DMI peger på, at "efteråret bliver præget af mange 
kølige dage med en dybblå efterårshimmel og drivende skyer adskilt af enkelte regnvejr." 
Og det lyder da ikke så tosset. 

 

Også på andre områder tegner efteråret godt. Nu kan vi nemlig igen komme ud og komme 
hinanden ved, spise sammen i skolen, dyrke idræt, lytte til gode foredrag og musik, synge 
sammen og meget andet. Kig bare i Jungshoved kalenderen på bagsiden, og se hvor man-
ge fine arrangementer, der igen folder sig ud i Skolen/Egnshuset, i Forsamlingshuset og 
Rejsestalden. Også traktortrækket er tilbage. Du kan selvfølgelig læse mere i bladet og i 
"Det sker i vinter", der følger med dette nummer. 

 

Vi skal selvfølgelig stadig være opmærksomme på, at situationen kan ændre sig. Overhold 
derfor altid de generelle regler fra Sundhedsstyrelsen: Vask hænder eller brug håndsprit, 
nys i ærmet, og bliv hjemme og bliv testet, hvis du har symptomer. 

I dette nummer kan du også læse om andre aktiviteter: Hvordan er det gået i Sydkystha-
ven? Ny aktivitet -Tai Chi - på skolen. Udstilling i Værket i Stavreby og andre spændende 
ting om fortid og nutid på Jungshoved. God fornøjelse  

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Bladet Samvirke bragte denne over-

sigt over, hvor man kan opleve det 

bedste sommervejr i landets 98 kom-

muner. Vores kommune indtager en 

flot 4. plads. Det har man godt kunnet 

mærke i denne fantastiske sommer. 

Den har været mindst lige sa  god, som 

alle de somre, vi mindes fra vores 

barndom.  

○ 

Sognets sma  og smalle veje lider un-

der den tunge trafik. De fleste af dem 

er ikke bygget til nutidens trafik. Vor-

dingborg Kommune vil gerne have 

henvendelse fra borgerne, na r man 

ser skader pa  vejene. Jo hurtigere ve-

jene bliver reparereret, jo færre uheld 

sker der, og jo billigere bliver vejrepa-

rationerne.  

Vordingborg Kommune skriver pa  sin 

hjemmeside:  

Hvis du opdager forhold på kommu-

nens veje og arealer, som du ikke me-

ner er i orden, så vil vi meget gerne 

høre fra dig. Send os et tip, og upload 

gerne et billede til os. Det gør det me-

get lettere for os, når vi skal ud til og 

undersøge sagen. 

Skynd dig ind og hent appen 'SmartTip' 

i appstore eller i googleplay butikken. 

Din besked er anonym, og du vil ikke 

modtage et svar. 

Tak for din hjælp – den sætter vi pris 

på. 

○ 
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Flere steder pa  Jungshoved vokser 

planten sæbeurt i juli-september. Det 

er en meterhøj plante med sarte lyse-

røde blomster. Planten er giftig, men 

har tidligere været brugt i sma  doser 

mod en lang række lidelser 

(kønssygdomme, brandsa r, bronkitis, 

hoste og astma). Som plantens navn 

siger, har den ogsa  været anvendt 

som sæbe. I plantens jordstængel 

findes stoffet saponin, der i vand 

skummer kraftigt som sæbe og kan 

løsne snavs.  

○ 

Hjertestartere 
En læser har opfordret os til at bringe 

en ny liste over hjertestartere pa  

Jungshoved. Det gør vi gerne.  Mang-

ler der nogle pa  listen, hører vi gerne 

om det. 

Følgende steder findes der i dag 

hjertestartere: 

Grundejerforeningen Kohaven, Rone-

klint, Klintestien 26 A 

Jungshoved Skole, Mislehøjvej 1A 

Grundejerforeningen Fyrga rden, Bø-

ged Strandvej 4 

Stavreby Strandvej 41 

Transformatorta rnet pa  hjørnet af 

Bønsvigvej og Dyremarken 

○ 

Hjertestartere på Jungshoved 

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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”Majs kulde gør laderne fulde”. Sa dan 

lyder et gammelt ordsprog. Det passer 

pa  sommeren 2021. Sjældent har der 

været en sa dan grokraft i planterne pa  

markerne, i haverne og i den fri natur.  

Knud Jacobsen 

○ 
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EN RADIOMONTAGE 
Christian Stentoft (14. september 1946 - 27. februar 2016) var en dansk radiomand, søn af 
komponisten og revyforfatteren Aage Stentoft. Christian Stentoft skabte i perioden 1974-
1995 en lang række banebrydende radiomontager gennem sin ansættelse ved Danmarks 
Radio. Blandt titlerne er den berømte "Afslag på et kys" fra 1986, som blev sendt første 
gang 8. januar 1987. Christian Stentoft beskrev selv sit uforløste forhold til faderen som 
drivkraften bag sin kunst. (Tekst fra Wikipedia)  

En radiomontage, hvad er det? Det er egentlig bare det, vi i dag kalder en podcast. En do-
kumentar med f.eks. personer, der fortæller om deres liv. Klippet sammen til en radioud-
sendelse oftest med brug af ”lydbilleder”. 

Christian Stentoft havde en overgang sommerhus i Bønsvig. Over for sommerhuset i Bøn-
svig boede der en rar gammel dame. Hende har han lavet en montage om, som blev sendt 
første gang 24. december 1984. Den handler om tro, skyld og kærlighed, når man har pas-
seret de 80. Den gamle dame fortæller med underlægning af kirkeklokker (masser af 
cleansound) - og orgelmusik. 

Navnet på ”damen” og stedet bliver ikke nævnt i udsendelsen, men alle vi, der var der 
dengang, ved, hvem det er, udsendelsen handler om. Så spørg din nabo eller familie, hvis 
du vil vide mere. 

Montagen, og mange flere, kan findes på DR´s hjemmeside: DR Bonanza, søg på ”Hjertet 
har flere kamre.” 

 

Henrik Hansen 
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UDSTILLING I VÆRKET 

 
Sommeren 2021 skulle også have sin udstilling. Efter ’Stavrebybilleder’, som var åben i et 
par forårsmåneder, besluttede vi at gentage ideen fra sidste sommer: En udstilling af vittig-
hedstegninger fra en fjern fortid. Sidste år var temaet for udstillingen af min far, Erik 
Benckes, tegninger ’vandede vittigheder’, hvor vi havde sorteret tegninger ud fra, om der 
var en eller anden henvisning til vand. Dette for at henvise til Værkets tidligere anvendelse 
som vandværk. 

Men denne gang hentede vi en ny portion tegninger fra ’fjernlageret’ i Jylland og fandt på, 
at et hovedtema skulle være ’det svære parforhold’, problemer i relationen mellem mand 
og kone. For det var – og er måske stadig – en næsten uudtømmelig kilde af inspiration for 
vitsetegnerne. Men det er også et minefelt, for der er ganske mange ting, som man kunne 
gøre grin af dengang, men som i dag er mere kontroversielle eller ligefrem no-go. I hvert 
fald er der i tegningerne mange ’lækre duller’, som mændene savler over, men også en hel 
del rappenskralde-kvinder, der gør livet surt for deres ægtemænd. Og mænd, der ikke 
ligefrem holder sig til deres koner. Det gælder også for flere af de andre tegninger, at de 
skildrer problemstillinger eller emner, der ikke længere ’holder’ eller er uaktuelle, men 
minder os om noget, som optog os på den tid, hvor tegningerne opstod. Men resten er 
stadig gangbare og uden forankring i en bestemt tidsperiode. 

I sorteringen af billederne fandt min bror og jeg ud af, at vi bestemt ikke er enige om, hvad 
der er morsomt og hvad ikke. Og det er sjovt at høre kommentarerne fra udstillingsbesø-
gende, som kan have helt andre favoritter end mine eller min brors. Men sådan er det 
selvfølgelig med humor, vi er ikke ens i vores oplevelse af, hvad der er morsomt. Og allige-
vel er der en kerne af situationer, som får smilet frem hos de fleste af os. Vi kan grine af 
det, vi ikke havde forventet, af det, som er lidt skruet, usædvanligt, skørt. 

Vores lokalavis Sjællandske har været flinke til at dække vores større udstillinger, og også 
denne gang kom der en helsides artikel i avisen. Og efterfølgende har vi mærket besøg fra 
området uden for Jungshoved-Præstø. Det er noget, der glæder os, når man kommer 
’helt’ fra Næstved eller Køge for at se vittighedstegningerne. 

Når sommeren er ovre, lukker denne udstilling. Men mon ikke der kommer en ny udstil-
ling i børnenes efterårsferie? Vi har i hvert fald i flere år haft en udstilling, der havde appel 
til børn, og det prøver vi nok også på at finde på i år.  

Elsa Bencke 
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 HØJE SOMMERTEMPERATURER OG MALARIA 

 
I første halvdel af 1800-tallet var der mange år 
med høje sommertemperaturer, hvilket var ideelt 
for malariamyggens plasmodie, specielt den skan-
dinaviske type, da den bare skulle have 14 dage, 
hvor temperaturen konstant var over 16 grader til 
at sprede død og ødelæggelse. 

I 1819 lå sommertemperaturen iflg. Metrologisk Institut på 19,20. Til sammenligning lå 
sommertemperaturen fra Metrologisk Institut 2015-19 på 16,250. Malariaen havde huse-
ret i Danmark siden 1679; men begyndte at blive værre omkr. 1809/10 og endnu værre 
1821-25. Den blev også suppleret af skarlagensfeber. Specielt på Lolland-Falster og Syd-
sjællands kystegne var malariaen slem. 

På Saxmosegaard døde i 1822 og 1823 to små drenge 1-3 måneder gamle. De hed Rasmus 
begge to. Deres farbror Hans var død på nabogården i foråret 1822, farfar Niels døde for-
året 1825, og faderen Ole døde efteråret 1825 34 år gammel. 

Moderen Mette blev året efter gift med Jacob. De drev gården i 40 år. I 1866 overtog Ras-
mus’ tvillingsøster Birthe og hendes mand Johan gården. 

Malariaen var værst i 1831, hvor 4 %, 1160 personer, døde på Lolland-Falster. Der døde 90 
personer i Mern Sogn og 120 i Jungshoved Sogn. 

I Balle boede en anden gren af familien. Her gik det også hårdt til. Maren Thorkildsdatter 
på Engkærgaard mistede 6. august 1827 både sin mor og sin mand Hans Hansen Kindvig. 
Året efter blev hun gift med Hans Nielsen; men han døde efter 11 måneder. Nu måtte 
Maren ud og finde en ny mand til gården. 

Datteren Johanne var 4 måneder, da hun mistede faderen og godt 2 år, da hun mistede 
den første stedfader. I 1848 var Johanne blevet gift med smeden i Sageby. Men så blev 
smeden sendt i krig. Johanne blev sendt ud at tjene hos skovrider Bang på Høvdingsgård, 
og deres lille pige Maren blev sendt i pleje hos sin morbror på Elmegaard i Tågeby. Der 
blev hun de næste 65 år. 45 år som kone og ejer. Hun fandt for øvrigt en krigsveteran fra 
1864 som mand og medejer af gården. Han nåede også at være tysk krigsfange. 

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med kirkebøger, pastor Lüthken i 

Mern og lægen Carl Adam Hansen i Nysted som kilder. 
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Vi har fået en ny rovfugleart yng-

lende på Jungshoved. Jeg har i 

hvert fald i de sidste par år opda-

get, at der sandsynligvis foregik et 

eller andet spændende. 

Det er lærkefalken, jeg taler om. Det 

er en falk pa  størrelse med den vel-

kendte ta rnfalk, men med en noget 

anden kropsbygning. Dette er ikke 

mindst tydeligt i flugten. Den har en 

langt mere adræt og hurtig flugt end 

ta rnfalken. Det er, fordi den jager pa  

en anden ma de, eller man kan sige, 

den benytter sin evne til at udnytte et 

andet fødegrundlag end ta rnfalken 

og konkurrerer derfor ikke 100% 

med den om bytte, og de kan derfor 

leve side om side, næsten. Den lever 

især af sma  fugle, som den fanger i 

luften. Den er sa  hurtig og adræt, at 

den kan tage dygtige flyvere som sva-

ler og af og til endog mursejlere. I 

sensommeren na r der er mange stør-

re insekter i luften, ikke mindst guld-

smede, er disse ogsa  et vigtigt føde-

emne. Guldsmeden fanges i luften pa  

elegant vis og fortæres ligeledes der-

oppe, efter at vingerne er pillet af. 

Det er ogsa  en vigtig og let tilgænge-

lig føde at fange for de uøvede unge 

falke i august og september, hvor de 

skal lære at sta  pa  "egne vin-

ger" .  Sidst i august flyver de gamle 

mod overvintringsomra derne syd for 

Sahara, og sidst i september følger de 

unge. 

 

Jeg opdagede i sensommeren 2020 

FUGLE PÅ JUNGSHOVED 
Lærkefalk Foto: Jørn: Skeldahl   
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LÆS BLADET ONLINE 

Alle de tidligere udgaver af bla-
det findes på: 

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

nogle unge lærkefalke, der tiggede om 

mad og blev fodret. Det var i nærheden 

af vores hus i nogle store popler, at der 

blev skreget. Det lugtede af 

et ynglested i nærheden, men de kunne 

selvfølgelig godt have været fløjet her-

til fra en vis distance. Men en spæn-

dende oplevelse. 

 

I a r, nærmere bestemt i starten af juni, 

sa  jeg flere gange overflyvende og fou-

ragerende gamle fugle i omra det her 

midt pa  Jungshoved. Det kunne tyde pa  

ynglende fugle igen. Og sa  her i juli 

ma ned 2021 har jeg set gamle fugle 

med bytte flyve til et bestemt omra de. 

Sa  den skulle være god nok. Som sagt, 

det kan godt være, at de hele tiden har 

været her, men officielt har jeg ikke før 

hørt, om noget par er registreret.  

Sa  tillykke til os alle og ikke mindst 

velkommen til lærkefalken. 

Sune Madsen  

"Lærkefalk fanger guldsmede" Foto: Jørn Skeldahl  
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 FUGLENES EFTERÅR 
Sommeren er pa  retur, og de begyn-

dende fugletræk gennem landet un-

derstreger stemningen af høst og 

afsked med nogle af sommergæster-

ne . Og sa  er det tid til en tur i natu-

ren med en kikkert om halsen, for de 

næste to ma neder er det højtid for 

fugletræk. 

Vildgæs og andre trækfugle samler 

sig nu i store flokke med deres af-

kom, mens de venter pa  de rette be-

tingelser for trækket sydpa  til deres 

vinterkvarter, nogle af dem efter blot 

3 ma neder i landet. 

I vadehavets rørskove kan man ople-

ve det imponerende fænomen ” sort 

sol”, hvor stære i hundredtusindvis 

samler sig i store flokke ved solned-

gang. Det kan naturligvis ogsa  ople-

ves her hos os, hvor vi kan se dem 

”øve sig” bare i noget mindre ma le-

stok, men stadig et imponerende syn. 

Det er ogsa  tid til at sige farvel til 

landsvalen, som i slutningen af au-

gust drager afsted mod det sydlige 

Afrika. Der er fundet ringmærkede 

fugle sa  langt væk som Sydafrika,  

hvilket er en imponerende rejse pa  

9631 km.  

Til fora ret vender den sa  tilbage igen 

omkring april/maj, og overlever beg-

ge mager, danner de - ofte pga. til-

knytningen til redestedet -  par pa  ny.  

Fuglen lever mest i monogame par-

forhold, men en han kan godt have 

flere hunner, og en fugl kan godt skif-

te mage i løbet af sæsonen. 
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Svalen yngler, na r den er ca. 1 a r og 

fa r normalt 2 kuld a 4-5 æg. 

Højeste levealder er ca. 10 a r.  

Ps. En god kikkert behøver ikke at 

koste en bondega rd, For ca. 1500 kr. 

kan man fa  en rigtig god kikkert af 

mærket ”Vortex”. Kikkerten er ba de 

vandtæt og gasfyldt ( sa  den ikke dug-

ger indvendigt, na r det er koldt). Om 

det skal være 8x42 eller 10x42 er en 

smag sag. 10x42 forstørrer mest men 

kræver en rolig ha nd. 

God fugletur. 

Hilsen Steen Herup 

RØDE KORS LANDSINDSAMLING PÅ JUNGSHOVED 
Søndag den 3. oktober 2021 afholder Røde Kors landsindsamling. Præstøs lokale 

Røde Kors afdeling dækker Præstø by, Bårse, Ammendrup, Allerslev, Skibinge, Ugle-

dige, Stavreby og Jungshoved, og det er ikke nogen hemmelighed, at særligt ruterne 

på Jungshoved hvert år bidrager rigtig flot til resultatet af vores indsamling, takket 

være indsatsen fra lokale ildsjæle! 

Årets landsindsamling har titlen ”Ingen skal stå alene”, og de indsamlede midler går 

til lægehjælp, mad og vand til børn i de krigsramte 

områder i Yemen og Syri- en, samt til syge hjemløse 

og udsatte børnefamilier i Danmark – alle mennesker, 

der på den ene eller an- den måde er havnet uden 

for fællesskabet. 

De seneste år har det væ- ret lidt vanskeligere at finde 

indsamlere til alle ruter, og samtidig har der siddet 

nogle rundt omkring, som gerne har villet bidrage, 

men uden at kunne kom- me til det. Har du lyst til at 

være med til at samle ind i år, må du derfor meget ger-

ne allerede nu sætte kryds i kalenderen søndag den 3. oktober, hvor indsamlingen 

finder sted, og melde dig til på https://www.rodekors.dk/indsamling, hvor du også 

kan læse mere om årets indsamling. 

Har du mod på endnu mere, og lyst til at hjælpe med at organisere og afvikle lands-

indsamlingen her i Præstø-området, så er du også meget velkommen til at kontakte  

Lise Frohn Rasmussen på 26240793 eller lise@frohn.dk.  Ses vi den 3. oktober? 
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Det er med stor fornøjelse, at vi nu kan glæde os over, at mange corona-restriktioner er 
fjernet, så vi igen kan mødes og dele fælles aktiviteter. Her følger et tilbageblik på aktivite-
ter siden maj samt de kommende aktiviteter. 

Turen til Orø den 10. maj: 24 deltog i turen. Alle nød vist hele dagen – dejligt igen at kunne 
mødes med andre uden alt for mange restriktioner. 

På turen til ”BAKKEN” den 26. maj nød 17 medlemmer frokosten i ”Bræddehytten”. Der-
efter tid på egen hånd, før Cirkusrevyen skulle starte. Desværre blev revyen aflyst med 
KORT varsel grundet coronasmitte. I stedet for erstatningsbilletter fik medlemmerne pen-
gene tilbage for revyen. 

 

Turen den 7. juni til Sofiero i Sverige blev aflyst på grund af nogle svenske restriktioner. 

Den 28. juni blev den udsatte generalforsamling afholdt i Jungshoved Forsamlingshus 
kl.19.00. Pensionistforeningen var vært ved en forfriskning. 33 medlemmer deltog. 

Grundet for lille tilslutning til Thorsvang Museum måtte turen desværre aflyses. 

I stedet blev der arrangeret en tur til Holmegaard Værk den 9. august. Turen går først til 

Gulerodshuset nær Næstved. Her nydes stegt flæsk ad libitum. Derefter en guidet rundvis-
ning i Holmegaard Værk, tid på egen hånd og kaffe/kage før hjemtur. 

NYT FRA JUNGSHOVED PENSIONISTFORENING 
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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 

Fredag den 17. september holder vi høstfest i Jungshoved Forsamlingshus. Vores gode 
musiker Kristian vil sørge for den musikalske underholdning. Tilmelding til Kirsten Nilsson 
senest den 9. september på telefon 29445074. 

 

Mandag 4. oktober kl. 19.00 starter vi sæsonen for bankospil i Jungshoved Forsamlingshus. 
Vi glæder os til et gensyn med mange spillelystne medlemmer. 

  

Onsdag den 6. oktober – fredag den 8. oktober går turen til ”SORT SOL”. Alle dage er vi 
indlogeret på et landhotel i grænsebyen Süderlügum, Tyskland. Vi skal bl.a. besøge øen 
Sild, på rundtur i byen Friedrichstadt, Møgeltønder og naturligvis opleve ”Sort Sol” med 
professionel guide. 

  

Tirsdag den 26. oktober kommer ”Tøjstativet” på Jungshoved Skole kl. 14.30 – 16.00. Alle 
er velkomne – også ikke-medlemmer af Jungshoved Pensionistforening.  

Lørdag-søndag 27.-28. november er der julemarked på Jungshoved Skole, hvor vi sælger 
gløgg/ æbleskiver og juletræer.  

 

Fredag den 3. december har vi julefrokost kl. 13.00 i Jungshoved Forsamlingshus, hvor 
foreningen er vært med en rigtig julefrokost og efterfølgende kaffe. Pris per person kr. 
150,00. Tilmelding til Kirsten Nilsson senest torsdag den 25. november på telefon 
29445074. 

 

På bestyrelsens vegne 

Tonny  
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"Det bugter sig i bakke, dal, det hed-

der gamle Danmark." Det kan meget 

vel have været pa  Jungshoved, at 

Adam Oehlenschla ger skrev teksten 

til vores nationalmelodi, for her bug-

ter landskabet sig yndefuldt og har-

monisk, sa  langt øjet rækker. Det er i 

sandhed et yndigt land her. 

Marker med bl.a. raps, hvede, pil, 

havre og majs sta r bølgende under 

vindens kærtegn pa  forskellige tids-

punkter hen over sommerhalva ret. 

De har blikket og blomsterne fast 

rettet mod himlens bla  tæppe og den 

livgivende sol, der giver varme, lys og 

liv til flora, fauna og nu ogsa  os, der 

er nye pa  Jungshoved som sommer-

husejere i Fyrga rden ved Bøged 

Strand. Vi er nye her, men vi kender 

til følelsen af at være kommet det 

rigtige sted hen. 

Jungshoved er et lille sted og et stort 

sted. Det er en lille plet pa  den i for-

vejen lille plet pa  landkortet, der hed-

der Danmark. Man kan sagtens ba de 

ga  og cykle Jungshoved rundt uden at 

fa  vabler eller blive øm bagi. Men 

man kan ikke gøre det uden at blive 

betaget. 

Jungshoved er en stor naturoplevelse. 

Jeg ynder selv at cykle rundt pa  det 

tæppe, der er vævet af alle sma vejene 

pa  kryds og pa  tværs af Jungshoved. 

Det giver mig rig mulighed for at se 

det bakkede landskab fra nye per-

SOMMERHUS PÅ JUNGSHOVED (3) 
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spektiver, pa  nye tidspunkter og med 

lysindfaldet fra nye vinkler. Hidtil 

ukendte steder dukker op som velbe-

varede hemmeligheder: Ambæk 

Mark, Bøged Skov, Maderne, Rone-

klint Fyr, Øen Smidstrup, Skovhuse-

ne, Bakken op til Lundega rd. Oh, bak-

ken op til Lundega rd. En djævel af en 

bakke, der konsekvent driver pulsen 

op og sveden ud. Men pa  toppen lig-

ger skatten: udsigten. Her kan man 

ba de puste ud og suge scenariet til 

sig. Der er en direkte forbindelse til 

evigheden i en udsigt som denne, 

hvor horisonten for enden holder 

styr pa , hvad der er oppe, og hvad 

der er nede. Her minder Jungshoved 

os om Italienske Toscana, da de to 

steder deler bakkerne, bølgerne og 

de betagende udsigter. 

Som i Toscana, gemmer landskabet 

her faktisk ogsa  pa  vinmarker. Der er 

lokalt produceret vin lige udenfor 

Præstø, og uden at have smagt hele 

deres sortiment endnu kan jeg afslø-

re, at hvidvinen i højeste grad er 

værd at sætte læberne til. I det hele 

taget emmer Jungshoved af modige 

og entreprenante mennesker med 

fødderne dybt plantet i jordnærhed 

og ønsket om at levere den ypperste 

kvalitet. Folkene pa  Oremandsga rd 

er et andet eksempel herpa  gennem 

deres samarbejde med Radius Distil-

lery. Sammen forvandler de naturens 

gaver som æbler, enebær og rabar-

ber til dra ber af guld. Nysgerrighed, 

grundighed og modet til at eksperi-

mentere er deres kompas. Deres æb-

lebrandy og deres evigt voksende 

sortiment af gin-varianter er fanta-

stiske. Og sa  laver de en solbærlikør, 

der smager, som englene synger. 

Intet mindre. Populær er den ogsa , sa  

det er med at sla  til, na r den er pa  

hylderne. 

Som madpyramiden dikterer, skal 

der jo ogsa  andet i maven end drikke, 

og her har Muldiverset været en 

a benbaring for os. Sikke et sted og 

sikke en flok inspirerende og givende 

mennesker, der ga r rundt derinde og 

brygger pa  alskens herligheder. De-

res mad er med garanti lavet af 

100% økologiske ra varer, og alt hvad 

de kan lave selv, laver de selv. De ga r 

altid den lange vej, for de ved, at re-

sultatet bliver bedre af det. Vi køber 

ind i deres lille butik, vi kører derned 

og spiser, eller vi køber maden med 

hjem, sa  ofte vi kan. Og na r ikke vi 

gør det, sa  drømmer vi om deres 

hønsesalat, deres fiskeburger eller 

pa skefrokost. Muldiverset har en 

fabelagtig have, hvis vildnis man kan 

sidde og nyde sin mad og sine indkøb 

i. Sikke et sted! Det har overrasket os 

og overrumplet os, at Jungshoved 

ogsa  er sa  rig pa  perler af den slags, 

man kan smage. 

-- Vores sommerhus ligger omkran-

set af træer i flere rækker, og vi er 

sa ledes pakket ind i et naturligt af-

slappende lydtæppe dagen lang. Vi 

føler det som om, at vi bor som blom-

men i et æg. Bladene hvisker til hin-

anden i vinden, mens fuglene fortæl-

ler røverhistorier og strør om sig 
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med komplimenter pa  alle fugle-

sprog. I de øjeblikke er hængekøjen 

bagerst i haven koncertsalens bedste 

plads. Her kan man let vuggende lade 

sig døse hen til tonerne af naturens 

symfoni. Pa  tidspunkter som disse, 

bliver kunsten at tage sig en mid-

dagslur forfinet og forædlet. Jungs-

hoved er et godt sted for gode mid-

dagslure, det har vi lært. Det er, som 

om at middagslurene ligger pa  lur 

blandt blade og buske, og sa  lokker 

de dig ind i deres uimodsta elige af-

slappethed, som var det musernes 

sang, der fyldte dine ører. Jeg har 

allerede taget mit livs bedste mid-

dagslure pa  Jungshoved. 

Verdens rumlen er langt væk pa  

Jungshoved. "Alt er sa  simpelt og 

sa re godt", som C.V. Jørgensen syn-

ger. Det er sandheden pa  Jungsho-

ved. Det er her, vi kobler af for fuld 

musik. Om aftenen, na r vinden tager 

en sig en pause for at fa  ny luft, bliver 

alt sa  stille, sa  stille omkring os. Roen 

der indfinder sig. Her er helt, helt 

rent. Som en diamant. Solen ser det 

og siger "tak for i dag" med en af-

skedssalut i røde, bla  og hvide nuan-

cer og med fløjlsagtige teksturer i 

alle tænkelige og utænkelige formati-

oner hen over himlen. 

Og sa  kommer mørket. Dybt som en 

bundløs brønd lægger det sig som en 

sort tunge ind over Jungshoved. Fla-

germusenes silhuetter er et varsel 

om, at om lidt kan du ingenting se. 

Og sa  alligevel, for pa  himlens mørke 

frakke dukker de frem, stjernerne. 

Glimt af det helt, helt store som er 

svært helt at forsta  for os helt sma  

mennesker, som vi sta r der med fød-

derne plantet pa  Jungshoveds jord. 

Lille bjørn vinker uforstyrret derop-

pefra i selskab med løven, skorpio-

nen, jomfruen og alle de andre stjer-

netegn, som vi endnu kun kan gen-

kende en lille brøkdel af. Velkommen 

til kosmos venner. Jungshoveds nat-

tehimmel er i familie med Atacama-

ørkenens ditto; sort og lysende. 

Langt, langt væk og lige der hen over 

vores hoveder og fascinerede blikke. 

Som det skinner igennem her, er na-

turen det helt store tema for vores 

oplevelse af Jungshoved. Derfor el-

sker vi ogsa , at naturen fylder sa  me-

get i vores have. Dyrelivet er enormt 

og blomstrende. Vi har en fastboende 

spætte i et stort, afska ret fyrretræ, vi 

har hurtige harer i haven, og sa  har 

vi ogsa  glæde af Jungshoveds mange 

ra dyr. Vores have har allerede pa  

vores første a r her ageret scene til 

fødslen og opvæksten af ra lam. Først 

var der to sma  ra lam, som boede 

under brændestakken. De kom vak-

lende ud, na r de var sultne, og med 

spidse kald fik de hurtigt selskab af 

deres moder. Vi fulgte opslugt med 

indefra gennem sommerhusets vin-

duer. Livets vidunder lige der foran 

os, lige her midt pa  Jungshoved. Se-

nere blev to lam til et, da vores nabo-

er fandt det ene lam dødt i deres ha-

ve. Naturen er naturen pa  alle punk-

ter, ogsa  de ha rde. 
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I de kolde ma neder - og na r vi ikke 

kigger pa  ra dyrene og deres sma  lam 

gennem vinduerne indefra - bruger vi 

helst tiden indendørs foran vores 

a bne pejs. Synet og lyden af ilden 

akkompagneret af dens varme, som 

den stille bevæger sig rundt i stuen, 

bliver til følelsen af ren zen. Pulsen 

ned, rum til reflektion. Jungshoved er 

et fast fundament for væren i sin re-

neste form. Tiden sta r sa  godt som 

stille pa  Jungshoved - i hvert fald er 

det sa dan vi fa r det, na r vi er i vores 

sommerhus, i vores have og pa  Jungs-

hoved generelt. 

-- Jungshoved er ogsa  lavet af vand. 

Det ligger der rundt om halvøen. Lavt 

sa  langt øjet rækker, og lunefuldt som 

livet selv. Solen sta r op derude østpa , 

og som den kigger op bag horisonten 

og direkte ind pa  Jungshoved, kan 

den ikke føle sig andet end glad, tæn-

ker jeg. I østenvind kan vandet være 

lige sa  bølgende som landskabet, det 

støder op til, men oftest opfører van-

det sig mildt og roligt. Som søn af en 

fisker, har jeg en medfødt fascination 

af havet, og derfor er det en udsøgt 

glæde at sejle ud og se Jungshoved 

fra vandsiden. I vores lille jolle prø-

ver vi behændigt at undga  at støde pa  

grund, hvad der er lykkedes til per-

fektion indtil videre. Den største glæ-

de ved at sejle her, er dog stedet, 

hvorfra vi sejler ud og hjem: Jungsho-

ved Kirkehavn. Der er vel egentlig 

tale om Danmarks smukkeste natur-

havn? 

Kirken troner sig hvid og majestætisk 

op, mens den skuer udover Bøge-

strømmen og havet. Her la  det tidli-

gere Jungshoved Slot, og lokationen 

er velvalgt, da skibene ligger i læ inde 

i den lille fjord. Det hele udspiller sig 
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lige foran os, na r vi sejler ind og ud af 

havnen, og man forsta r, hvorfor ste-

det har været havn siden middelalde-

ren. Det er som at befinde sig i en 

tidslomme pa  havet rundt om Jungs-

hoved, og bølgeskvulpene er genta-

gelser af dem, der dengang slog op 

imod bl.a. vikingeskibe. Jungshoved 

Kirkehavn er et smukt og friskanret-

tet fad med Danmarkshistorie. Et 

sted sa  skønt, at man næsten har lyst 

til at holde det hemmeligt. 

Men ogsa  kun næsten, for det lader 

til, at det ikke ligger til folkene pa  

Jungshoved at gemme det gode væk 

for andre. De folk vi møder pa  Jungs-

hoved, deler en naturlig venlighed 

mod os. Vi er blevet hjulpet men al-

skens ting i istandsættelsen af vores 

sommerhus, vi har fa et gode ra d, fa et 

nye venner og sa gar fa et nyfangede 

fjordrejer af vores genbo, som pa  alle 

parametre er en gave at bo i nærhe-

den af. 

Jungshoved ligger pa  øverste hylde af 

naturens vidundere, og menneskene 

her scorer lige sa  højt pa  venlighed og 

a benhed. Som I kan læse, er vi blevet 

betaget af det bugtede landskab, af 

dyrenes mangfoldighed, af nattens 

mørke og af roligheden omkring os. 

Vi bruger havet, vi bestiger bakkerne, 

vi smager pa  det lokale - ba de i glas 

og pa  tallerken. Vi er blevet modtaget 

pa  Jungshoved med fremstrakte, 

hjælpende arme samt med en a ben-

hed, der forstærker troen pa  menne-

skehedens bedste sider. Jungshoved 

har pa  alle ma der taget os med storm, 

og i vores københavnske hverdag ga r 

vi rundt og ser frem til, at skulle ned 

til sommerhuset og Jungshoved igen. 

Altid kan det kun ga  for langsomt. 

Jungshoved er et lille sted og et stort 

sted. Men mest stort. Stort pa  ro, na-

tur, venlighed og kvalitet. Og pa  de 

tilhørende middagslure, som vi med 

garanti kommer til at øve os pa  igen 

og igen i mange, mange a r frem. Nu vi 

er her, ser vi ingen grund til at være 

andetsteds. Jungshoved er pa  den 

ma de ogsa  flyttet ind i os, kan man 

sige. Der er synergi og symbiose. Der 

er følelse af at være kommet det rigti-

ge sted hen.  
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En kort introduktion til os: 
Vi er Christian Langballe (Cand. 

Comm og forfatter), Helle Langballe 

Frederiksen (socialpædagog og psy-

koterapeut) samt vores to døtre Fio-

na og Alberte – og den dansk-

svenske ga rdhund Molly. 

Vi har været bosiddende i Køben-

havn i mere end 25 a r, men er oprin-

deligt fra Lolland Falster. Vi har 

kendt omra det siden start 90’erne 

gennem en ven og hans familie, der 

har sommerhus ved Roneklint. Vi 

har haft vores sommerhus ved Bø-

ged Strand siden begyndelsen af 

2021. 

  

Fotos : Familien Langballe  
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Jungshoved Lokalforum 

 AFFALDSINDSAMLING PÅ JUNGSHOVED 
SØNDAG 10. oktober kl. 10.00-12.00 

Mødested: Jungshoved Skole 
Jungshoved Lokalforum afholder affaldsind-
samling på halvøen Jungshoved. Lokalforum 
har indgået en aftale med Ren Natur om 
betaling for en af vores ruter. Beløbet - ca. 
3000 kr. - tænkes brugt til glæde for alle på 
halvøen. 

Når vi nu er i gang, tager vi lige nogle flere ruter, så halvøen bliver ren og fin, inden vinteren 
kommer med slud og sne. 

Så kom med på en hyggelig travetur med et godt formål. 

Vi mødes i skolegården, hvor der uddeles ruter, sække og handsker.  

Der er også 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 10. oktober - og resten af 
året, så vi kan have en ren halvø til glæde for mennesker, planter og dyr.  

På gensyn og venlig hilsen, 

Jungshoved Lokalforum 
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Jungshoved Lokalforum 

Det vil glæde Lokalforum at se nye bebo-

ere på  Jungshoved til et eftermiddags-

møde på Jungshoved Skole, Jungshoved-

vej 46, 4720 Præstø:  

Søndag 26. september kl.14.00 
Lokalforum byder velkommen og fortæller om de mange mu-

ligheder på Jungshoved. 

 

Der vil være mulighed for en guidet tur rundt på halvøen med 

delebussen Frøen, en rundvisning i skolen og tid til at snakke sammen.  

Der serveres kaffe/te/saft og kage. 

Vi håber at se jer - tilmelding til lisejacobsen1@gmail.com  

eller 24 45 31 47 senest  23. september, tak. 

Fortæl os gerne, om I har børn med og i hvilken alder aht. arrangementet. 

Venlig hilsen p.v.a Lokalforum 

Udvalget vedrørende turisme og bosætning, 

Mariane, Henning, Allan og Lise 

Velkomstmøde for nye  beboere på Jungshoved  
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Jungshoved Lokalforum 

INDLÆG FRA MILJØUDVALGET 
 

Der har været aktivitet i Miljøudvalget de sidste måneder med to sager, som Lokalforum 
har modtaget i høring fra Vordingborg Kommune. 

 

Den ene sag var en ansøgning om etablering af en gyllebeholder på Mislehøjvej – tæt på 
den fredede Mislehøj og meget tæt på de nærmeste naboer. Som omtalt i sidste nummer 
sendte Lokalforum en indsigelse mod projektet, fordi placeringen ikke respekterer de nær-
meste naboer, ikke passer ind i et fredet område og ikke harmonerer med visionerne for 
Jungshoved. 

Siden har kommunen meddelt afslag på ansøgningen. Kommunen vurderer ikke, at der er 
tilstrækkelige argumenter for denne placering. Kommunen har i afgørelsen lagt særlig 
vægt på landskabelige hensyn, idet området er udpeget som bevaringsværdigt landskab. 
Den afgørelse er vi i Lokalforum glade for, og den viser, at der skal tages en række hensyn, 
når der skal placeres tekniske anlæg i landskabet. 

 

Den anden sag er en høring af en ny miljøgodkendelse til svineproduktionen på Lynggård. 
Materialet viser, at der vil være en stor lugtpåvirkning fra produktionen, og der er beregnet 
en lugtkonsekvenszone på 1102 meter. Det svarer til 3,8 km2 eller 14% af Jungshoveds 
areal – og det er da noget! 

I høringssvaret til kommunen har Lokalforum derfor spurgt ind til, hvilken betydning en 
lugtkonsekvenszone har for de beboere, som ligger inden for zonen. Vi har også spurgt, 
om det dog ikke er muligt at begrænse forureningen med lugt og ammoniak ved at rense 
luften. Det er uklart, om den nye godkendelse vil betyde en større produktion og dermed 
mere trafik gennem Jungshoved by, så det har vi også spurgt ind til. 

 

Kommunen skal nu behandle de spørgsmål og bemærkninger, der er sendt ind, og så skal 
kommunen træffe en afgørelse om miljøgodkendelse. Når den kommer, vil der være en 
klageperiode på fire uger. Miljøudvalget vil se på sagen til den tid. 

 

På udvalgets vegne  

Steen Hansen 
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Jungshoved Lokalforum 

VALGMØDE PÅ JUNGSHOVED SKOLE TIRSDAG 2. NOVEMBER KL. 19.00 

 
Ved kommunalvalget i 2017 havde Lokalrådet for Jungshoved arrangeret et valg-
møde, og det var en stor succes med mange borgere og en livlig debat. 

Kommunalvalget 2021 nærmer sig med hastige skridt, og Lokalforum for Jungsho-
ved har besluttet at gentage succesen og afholde et valgmøde 2. november 2021 
kl. 19.00 på Jungshoved Skole. Vi håber på stort fremmøde både af kandidater og 
deltagere. 

Vi vil fokusere på nogle temaer og stiller igen op med Elisabet Svane som dygtig 
ordstyrer. 

På valgdagen 16. november vil Jungshoved Lokalforum igen holde valgcafé i et 
sidelokale i Forsamlingshuset. Vi håber på stor valgdeltagelse - ved sidste valg hav-
de Jungshoved valgsted med en stemmeprocent på 78,52 den 4. højeste procent i 
kommunen, kun overgået af Stensved, Vintersbølle og Bogø. Måske kan vi gøre det 
endnu bedre denne gang! 

Lokalforum for Jungshoved 

Foto fra Danske kommuner  
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I Vordingborg Kommune er der regi-

streret 89 gadekær, hvoraf de fleste 

ligger pa  gadejord, landsbyens fælles-

jord. De er en del af byens rum – lidt af 

byens sjæl – hvor alle har adgang. Ga-

dekæret var tidligere ogsa  der, hvor 

bønderne vandede husdyrene og va-

skede deres redskaber. Smeden afkøle-

de vognringe, kar og tønder blev lagt i 

vandet for at tætnes, og ikke mindst 

var det byens branddam. 

Efterha nden fik beboerne indlagt vand, 

men byerne pa  landet havde ikke no-

gen dagrenovation – og landsbyboerne 

tømte derfor deres affald i gadekæret. 

En spand foret med avis fyldt med køk-

kenaffald blev tømt ud sammen med 

gulvtæpper, malerbøtter, akkumulato-

rer, køleskabe og mange andre sager, 

som vi i dag kører pa  genbrugspladsen. 

Gadekæret var stort, og der hvor græs-

set er i dag, var der vand fyldt med 

affald. 

Sidst i 50’erne kom der affaldsafhent-

ning med skraldevogn, og man anlagde 

et nyt fællesomra de ved gadekæret, 

hvor affaldet blev samlet til den ene 

side, betonkanten blev støbt og hegnet 

sat op, da vandet er lidt dybt. Sa  blev 

der kørt jord oven pa  affaldet, sa et 

græs, og det nye fælles anlæg med hy-

benroser ud mod marken gav lidt læ og 

pyntede gevaldigt. Her blev der samlet 

hyben til saft og marmelade. 

Præstø Kommunes vejmænd havde en 

oplagsplads med vinterhegn, grus og 

sneskraber til traktoren nede ved So-

phienberg, et mindre vandhul. 

I 1992 holdt brandvæsenet op med at 

bruge gadekæret som branddam. De 

fik nye dyser, og det gik ikke med an-

demad og frøer. I dag har de selv vand 

med, og brande bliver slukket med 

forstøver. 

Gadekærene kom derefter under Na-

turbeskyttelsesloven (§3). Omkring 

2010 besigtigede Vordingborg Kom-

mune deres gadekær og udarbejdede 

en plan, hvor landsbyerne blev tilbudt 

at oprette gadekærslaug. Det fungerer i 

Keldby, pa  Bogø, i Sandvig og Gl. Lund-

by. Gerda Silke Holm, den tidligere for-

mand for Jungshoved Lokalra d, nu Lo-

kalforum, fik pa  et fællesmøde lagt ga-

dekærsudvalget ind i lokalra dsregi pa  

Jungshoved Lokalforum 

LIVET OMKRING ET GADEKÆR 
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lige fod med stiudvalget og udvalget for 

transformerta rnene. 

Der er syv gadekær pa  Jungshoved, men 

det er kun Stavreby, der har en samar-

bejdsaftale med Vordingborg Kommune 

om ”forskønnelse og pleje i og omkring 

Stavreby Gadekær” med frivillig indsats. 

Den blev indga et i 2016. Forma let med 

aftalen er at gøre pladsen omkring Stav-

reby gadekær til en køn og indbydende 

velkomst for turister i bil, til fods og pa  

cykel samt til en hyggelig samlingsplads 

for landsbyens beboere. Forma let er 

desuden at forhindre tilgroning med 

sumpplanter i gadekæret og at skabe en 

bedre tilgængelighed til gadekæret.  

Merete Siegumfeldt blev i 2016 den 

første formand, nu er Lene Gurskov 

formand for udvalget, der besta r af 

Margit Rydberg, Lena Pedersen, Kent 

Rosenga rd, Svend Friis, Eivind 

Sveibjørnsson og Henrik Gurskov. 

Første projekt var at fjerne hybenroser-

ne 75 meter x 3 meter. Der blev søgt 

fondsmidler, og vi fik professionel ma-

skinel hjælp af Birker, men ha ndsorte-

rede for rødder resten af sommeren. 

Nye buske blev plantet om eftera ret. Vi 

havde ikke lige taget højde for harer og 

ra vildt, sa  vi ma tte sætte hegn omkring. 

Vi havde to sæt borde og bænke pa  

græsset, de forsvandt i nattens mulm og 

mørke, sa  vi ma tte tænke i noget, der 

vejede meget, og som var besværligt af 

fjerne. Der blev derfor hentet tunge 

planker fra Tissø savværk. Grillen sta r 

lidt skævt, fordi vi fik besked fra brand-

væsenet om, hvilken afstand der skal 

være til marken og til hus med stra tag. 

Fra ”den blomsterne halvø” fik vi en 

sæk pa skeliljer, og Tina, Martin og pi-

gerne fra smedens hus, fik alle løgnene i 

jorden til stor glæde for alle. Vi har væ-

ret sa  heldige at modtage flis fra Lyng-

ga rden i flere omgange, men ukrudt og 

siv er bare sejlivet. Vi har i to omgange 

forsøgt at plante et grantræ fra Ugledige 

Planteskole, men de vil ikke gro. De sid-

ste to a r vi derfor selv købt juletræer af 

Pensionistforeningen. 

Alle har en mening om, hvordan det 

skal se ud og holdes, og det er ogsa  ok, 

men vi er stadig kun de samme, der lu-

ger, og vi hygger os med kaffe. Alle er 

dog velkommen til at deltage. 

Ifølge den kontrakt, vi har med Vording-

borg Kommune, ma  vi ikke røre vandet, 

før der er taget en bundslamprøve og en 

vurdering af slammets tykkelse med 

henblik pa  at kortlægge forureningen 

Modtagelse af fondsmidler fra Nordea Fonden.  
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og bortskaffelse af det, vi renser op. 

I a r har vi via Jungshoved Lokalforum 

ansøgt om fondsmidler fra Nordea 

Fonden. Vi var heldige og er taknem-

melige over, at fonden bevilligede os 

10.000 kr. til at fjerne hegnet, indkøbe 

ikke spiselige buske og skovjordbær 

som bunddække. Vi skal have ryddet 

langs betonkanten, sa  vandet igen bli-

ver synligt, og de mange brombærkrat 

skal ogsa  væk. Det fa r vi hjælp til. 

Drømmen om en skra  kant med sten 

ned til vandet har vi opgivet, da van-

det er for dybt. Til inspiration er gade-

kæret i Stenstrup i mange a r blevet 

vedligeholdt af beboerne. Her er en 

naturlig græsbakke ned til vandet om-

kranset af sten. 

Arbejdet med Stavreby gadekær fort-

sætter sa ledes, men der er stadig ga-

dekær pa  Jungshoved, der mangler lidt 

kærlighed. 

Lene Gurskov 

NYT fra Tur- og naturudvalget 
Sidste a r blev mange arrangementer og 

ture aflyst, men i a r satser vi pa  at kunne 

gennemføre alle traveture, som man kan 

læse om pa  opslag i bladet. 

Pa  Naturomra de Sydga rden, ved den nye 

'vold', er der nu opsat en lille infotavle 

'Rod med vilje' om jordboende insekter 

mm., som ser ud til at virke. Den er i hvert 

Løvfrø med udspilet kvækkepose  
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 fald fuld af sma  

huller. 

 I maj ma ned havde 

vi en lidt va d aften-

tur til løvfrøkon-

cert pa  Sydga rden, 

hvor der trods det 

da rlige vejr og sene 

tidspunkt dukkede 

10 deltagere op. Og vi fik ba de set og 

hørt de utallige løvfrøhanner, der kvæk-

ker for at tiltrække hunner. Biolog Ka re 

Fog fortalte om løvfrøernes liv, og hel-

digvis stilnede regnen af, og vi kunne 

sidde og nyde ba let.  

Shelterpladsen pa  Naturomra de Sydga r-

den har været meget besøgt i sommer. 

Gæsterne er gode til at passe pa  omra det 

og er glade for at overnatte derude i det 

fri. Tak til Svend-Erik og Nina pa  Sydga r-

den for deres gæstfrihed og hjælp med 

sla ning af stierne m.m.  

Flagermustur pa  Bøndernes Egehoved 

med naturvejleder 30. august og den 

lange traditionsrige travetur Jungshoved 

Rundt 21. august er ogsa  gennemført, 

na r bladet udkommer.  

I forbindelse med Byfornyelsesprojektet 

blev vandreruten Sjællandsleden ført 

rundt om halvøen Jungshoved, der blev 

opsat pæle med skilte, der viser vej, lavet 

beskrivelser af seværdigheder m.m. samt 

lavet et kort over ruten. Dette arbejde er 

nu blevet til en flot stor planche, som 

hænger pa  skolens gavl, og nogle fine 

foldere, som man bl.a. kan fa  i Køb-

mandsga rden, Boghandelen i Præstø, 

Sweet and Coffee samt pa  Jungshoveds 

efterha nden mange overnatningssteder. 

Folderen blev hurtigt populær, og de 

første 500 eksemplarer blev revet væk. 

Nu har vi sendt næste oplag til tryk. 

Planchen er betalt via midler fra puljen 

til Frivillighed og Nærdemokrati i Vor-

dingborg Kommune (Kaldet FN-puljen). 

Folderen er sponsoreret af Vordingborg 

Kommune og Jungshoved Pensionistfor-

ening. Tusind tak for det. Folderen læg-

ges ogsa  pa  hjemmesiden 

www.jungshoved.net under menupunkt 

Turist/Oplevelser.  

De sma  infoskabe i byerne fa r ogsa  hur-

tigt udsolgt af foldere med forslag til 

vandreture. Selvom der bliver fyldt op 

løbende. Det vidner om interesse for 

omra det og for at komme ud i naturen til 

fods eller pa  cykel. Det er vi glade for.Pa  

gensyn i naturen,  

pva udvalget, Lise Jacobsen 

Bent fra arbejdsgruppen Rekreative ruter er 

lige blevet færdig med at sætte tavlen op  
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Pop-up møde om MERE NATUR 18. august v. Jungshoved Lokalforum 
49 deltagere, heraf fra Vordingborg kommunalbestyrelse:  

Daniel Irvold, Else-Marie Langballe Sørensen, Kurt Johansen, Michael Larsen, Nikolaj Rei-
chel samt fagchef i Byg, Land og Miljø, Diddi Thiemann 

 

1)  §17-4 udvalget (et midlertidigt rådgivende, politisk udvalg) v. Daniel Irvold og Else-Marie 
Langballe Sørensen fortalte om udvalgets arbejde, der afsluttes i september og derefter 
overgår til kommunalbestyrelsens beslutning.  

Udvalget har lavet en række forslag til at sikre en bedre og mere sammenhængende natur 
i kommunen. Det foreslås bl.a., at der arbejdes på at udvide eksisterende projekter, at 
sætte fokus på lavbundsarealer og at afholde ”naturmesse” med mange forskellige aktører 
inden for landbrug, skovbrug, foreninger m.m. for at inspirere flere lodsejere, som frivilligt 
kan deltage.  

2) Annabeth Hoffmann, der sammen med sin mand ejer skoven Det Øde og Ræveholms 
mose, fortalte om deres projekt med bedre natur siden 2016. De ville gerne undersøge, 
om man kan lave drift og natur på samme tid. Deres område rummer et unikt rigkær, som 
ved rydning og afgræsning er blevet udvidet. Der er skabt lysninger i skoven, og gamle træ-
er er forberedt til at give flere hulrum til sjældne flagermus m.m. De har til deres projekt 
fået støtte fra flere fonde. Annabeth fortalte om deres erfaringer med ansøgninger og ikke 
mindst den store glæde ved at se området udvikle sig. 

3) Annemette Elbrønd har siden 2016 sammen med sin mand ejet Bøged skov og omlig-
gende marker, ca.140 hektar. Annemette fortalte, at de bare ønskede sig en skov! Deres 
skov består af en gammel skov med store ege- og bøgetræer og en nyere skov, ca. 40 år. De 
ønsker en passet skov med enkelte områder med urørt skov, en større diversitet, hvorfor 
de har plantet småbladet lind, rødel, kastanje m.fl., en jagtvenlig skov, da de selv er jægere, 
og at give tilgængelighed for andre naturbrugere. Deres landsbrugsjorder dyrkes både 
konventionelt og økologisk, og de kunne tænke sig at omdanne deres lavbundsområder til 
mere natur. 

Annemette stillede spørgsmålet: Hvad er egentlig mere natur? 

4) Debat om ovenstående emne. En lang række forslag fra deltagerne samles af Lokalfo-
rum, gives videre til Vordingborg Kommune og kan ses på www.jungshovd.net. Lokalforum 
kan ikke påtage sig jobbet med at omlægge kulturlandskaber til naturlandskaber, men 
interesserede kan søge hjælp hos kommunen og fonde. 

Referat Lise Jacobsen  

Jungshoved Lokalforum 
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 Jungshoved – et sving ud i naturen 
Alle er velkomne på traveture i efterår 2021 

ONSDAG 29. september 
En tur til Stavreby over Lyngen og  

Folkeparken 

Mødested: Jungshoved Skole  

Tid: Kl. 13.00 Længde: ca. 6 km 

 

ONSDAG 27. oktober 
En tur gennem Tjørnehoved skov til Kragevig 

Mødested: Jungshovedvej lige vest for dæmningen 

Tid: Kl. 13.00 

Længde: ca. 6,5 km 

 

ONSDAG 24. november 
En tur Christinelund rundt 

Mødested: Transformatortårnet  

i Lundegård 

Tid: Kl. 13.00 

Længde: ca. 5 km. 

 

 

Du kan også finde turene på www.jungshoved.net  

Tilmeld dig gerne til Lise sms 24 45 31 47 eller mail:  lisejacobsen1@gmail.com  

På gensyn og venlig hilsen på Tur- og naturudvalgets vegne,  

Marianne, Bent, Torben og Lise 

http://www.jungshoved.net/
mailto:lisejacobsen1@gmail.com
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FOLKEPARKENS PLEJE 
Pleje af folkeparken deles mellem 

kommunens personale og frivillige. 

Kommunens pleje af arealerne 
Som mange har lagt mærke til, er der 

ikke klippet græs pa  hele folkepar-

kens areal. 

Efter indledende vanskeligheder med 

at fa  kommunikeret til kommunens 

flinke medarbejdere, hvad der skal 

klippes, og hvad der skal gro mere 

vildt, er der nu kommet styr pa  klip-

pearbejdet. 

Der er lavet en plan, der beskriver, 

hvad der skal klippes og hvor ofte. 

Det er kommunen, der sta r for klip-

ning af græsset i folkeparken. Arbej-

det er planlagt, sa  mest muligt fa r lov 

til at blomstre, inden der klippes. Det 

betyder, at højene bliver klippet en 

gang hver ma ned. 

Klippeperioden, hvor der sla s græs, 

begynder typisk i slutningen af april 

ma ned. Men for at lade blomstrende 

mælkebøtter fa  lov at blomstre, kan 

klipningen udsættes til umiddelbart 

før frøsætning. 

Pa  Stubbestien bliver der trimmet 

med buskrydder, og bord-/

bænksættene befries ogsa  en gang 

om ma neden.  

Boldbanen klippes med to ugers mel-

lemrum, ellers bliver det umuligt at 

finde bolden.  

Det vilde omra de øst for boldbanen 

klippes til gengæld kun en gang a r-

ligt, sa  vildskudte bolde kan ma ske 

findes i det høje græs. 

Egetræet, der kaldes STORE EG, van-

des af kommunens medarbejdere i 

perioden fra maj til september. 

Lokalforums pleje af arealerne 
De arealer, der ikke plejes af kommu-

nen, er i kommunens notat beskrevet 
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som Lokalforums opgave.  

Det betyder IKKE, at alle medlemmer 

af Lokalforums bestyrelse kan an-

træffes med hakk ejern, arbejdshand-

sker og lugeklo. Det betyder, at en 

masse friske mennesker møder op, 

na r der annonceres arbejdsdage i 

folkeparken. 

Friske mennesker, der kan ha ndtere 

en le, sørger for, at blomsterengen 

bliver klippet, frøproduktionen bli-

ver genanvendt, og de afklippede 

toppe kørt pa  kompostbunken. 

Pa  de omra der, hvor der klippes en 

gang a rligt, vil det fremme den øn-

skede udvikling i plantediversiteten, 

hvis afklip rives sammen og fjernes. 

Der kunne eventuelt etableres en 

arbejdsdag umiddelbart efter klip-

ningen, hvor afklip rives sammen og 

fjernes. Anja, der er driftsleder i 

kommunen, foresla r, at det sammen-

revne græs samles i bunker til glæde 

for insekter og sma dyr gennem vin-

teren. Afklippet kan ogsa  placeres 

omkring de nye træer og buske, det 

vil sa  kunne bidrage til at reducere 

uønsket vækst omkring væksterne.  

Sa  her er endnu en opfordring til at 

møde op med godt humør, arbejdsi-

ver og eventuelt en rive eller en tril-

lebør, na r der indkaldes til arbejds-

dag. 

Andre møder op med lugeklo, trille-

bør, hakkejern og andet værktøj, jeg 

end ikke kender navnene pa , og fjer-

ner spontan vegetation, der ville for-

styrre væksten af de nyplantede bu-

ske og træer. 

Skulle nogen af læserne fa  lyst til at 
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deltage i plejearbejdet, er der altid 

plads til en eller flere, bare de med-

bringer godt humør.  

Kvashegnene trænger ogsa  til, at 

jungshovedboerne husker, at det ikke 

er nødvendigt at køre til Præstø for at 

komme af med grene fra a rets beskæ-

ringer i haven. Grenene kan lægges i 

kvashegnene, blot ikke tornede væk-

ster som f.eks. brombær, mirabelle, 

kristtorn og tilsvarende vækster med 

indbygget selvforsvar. 

Henning Delf Nissen  

HVAD ER TAI CHI  

- OG ER DET NOGET FOR MIG? 
 

Na r folk spørger,,, om Tai Chi kunne 

være noget for dem, svarer jeg nor-

malt “kom og prøv” - for Tai Chi skal 

mærkes pa  egen krop og sind. 

Men kort fortalt er Tai Chi en træ-

ningsmetode til at træne sundhed, 

meditation, kampkunst og livsenergi, 

med krop og sind. Jeg plejer selv at 

sige, at Tai Chi er selvforsvar i eget liv 

mod sygdom, angst, stress, depression 

og mod folk, der vil dig ondt. Tai Chi 

giver dig livsenergi og balance - ba de 

fysisk og mentalt. Og man lærer selv-

forsvar pa  e n og samme gang. 

Tai Chi besta r dels af ydre træning 

(external): ben, arme, krop, bevægel-

se, smidighed, form. Og træning inde i 

kroppen (internal): sind, indre orga-

ner, muskelgrupper, afslapning, af-

spænding, mental fokus, mindfulness - 

for at slappe af og slippe spændinger i 

kroppen. 

Man lærer, hvordan det ydre 

(external) og det indre (internal) ar-

bejder sammen. Hvad modsætninger-

ne yin og yang betyder, og hvordan 

det virker og fører frem til en sam-

mensmeltning - eller ophævelse - af 

modsætninger og ydre og indre. Og 

det er de t, der er Tai Chi Chuan, som 

det oprindeligt hedder, og som bety-

der den højeste ultimative knytnæve, 

eller bedste træning. 

Tai Chi trænes gennem langsomme 

bevægelser - med forskellige ydre og 

indre teknikker og energier, a ndedræt 

og mental kontrol, som en slags slow 

motion dans - kort eller lang - der bli-

ver til Tai Chi Chuan-form, som man 

kan se udført i Kinas parker og rundt 

om verden.  

Der er uendelig mange fordele ved at 

træne Tai Chi. Dels har Tai Chi ingen 

aldersbegrænsning hverken for, hvor-

na r man kan starte, eller hvor længe 

man kan blive ved. Man behøver ikke 

en bestemt uniform eller pa klædning, 
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og alle øvelser kan laves sta ende eller 

siddende. Derfor er Tai Chi ba de for 

atletiske, smidige unge og for ældre, 

der er udfordret pa  balance og styrke. 

Man bliver hurtigt bedre fysisk og 

mentalt, og nye og øvede, unge og æl-

dre kan træne sammen med lige stort 

udbytte. 

Tai Chi styrker vores Qi/Chi - livs-

energi - og er fantastisk mod stress, 

alzheimers, angst og depression, har 

videnskabelige undersøgelser vist. 

Ligesom Tai Chi modvirker inflamma-

tion og styrker knoglerne, immunfor-

svaret og selvtilliden - og ikke mindst 

bindevævet og a ndedrættet. Det gav-

ner bl.a. kol patienter og covid syge. 

Det var en indiske munk - Bodhidhar-

ma - der i det 5. og 6. a rhundrede 

bragte teknikker og buddhisme med 

til Shaolin klostret i Kina og trænede 

buddhistiske munke, som førte frem 

til Shaolin Kungfu - og til Tai Chi Chu-

an, som vi kender det i dag, udviklet 

og raffineret af en vis mand, Chang 

San-Feng, i 1200-tallet og senere af 

efterfølgende store mestre og Tai Chi-

familier. 

Tai Chi Chuan kan ogsa  trænes som Qi 

Gong - og har været brugt sundheds-

fremmende i Kina i tusinder af a r med 

baggrund i DAO - den taoistiske filo-

sofi. Og de første optegnelser om Qi 

Gong kan ses i den gule kejsers bog 

omkring 2500 a r før Kristus.  

Og det hele trænes stadig - ogsa  pa  

Jungshoved. 

Læs mere om Tai Chi her: 

www.shinbukan.dk og besøg facebook 

gruppen:  TAI CHI QIGONG - INFO 

Jungshoved - Præstø. 

 

FAKTA 

Der kan trænes Tai Chi på Jungshoved i 
skolen 1/10-1/5 og i sommersæsonen i 
Folkeparken - se mere på hjemmeside og 
aktivitetsfolder. 

Underviser: Carsten Wang Jørgensen har 
over 45 års erfaring i kinesisk og japansk 
kampkunst, energiarbejde og mental træ-
ning. 

Carsten Wang Jørgensen 

Lundegårdsvej 20, Præstø 

Mobil: 6160 3405 
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Efter en stille periode fyldes kalenderen med arrangementer, 
udlejning og faste aktiviteter. 

Det er dejligt! Man kan læse mere her i bladet og i folderen ”Det 
sker i vinter på Jungshoved”. 

For at sikre at der ikke bliver kamp om deltagerne, koordinerer vi 
igen i år vores datoer med menighedsrådet. 

Til oktober starter alle de faste ugentlige aktiviteter, og vi byder 
velkommen til ny træner på pensionistgymnastikholdet: Birgit 
Pagh, som har trænet gymnastik i utrolig mange år. Det er dej-
ligt, at Birgit vil springe til, da vores træner gennem mange år, 
Lykke, ikke kunne træne de dage og tider, der passede for gym-
nasterne og skolen i år. Men Lykke fortjener stor tak og ros for 
sin tålmodighed med det muntre hold.  

 

På langt de fleste aktiviteter er der plads til flere. Enkelte hold har venteliste. Så se i folde-
ren og ring til kontaktpersonen, hvis der er noget, du kunne have lyst til atdeltage i. 

 

Udlejning af skolen er i gang igen. De første tre hold er alle stamgæster. I lærerboligen har vi 
desværre måttet annullere fire bookinger, da vi har haft en vandskade i køkkenet, som 
stadig er under udbedring og nok først bliver klar engang i september. Rigtig ærgerligt på 
flere planer, men ikke mindst for de folk, der nu 
skulle ud og finde anden overnatningsmulighed i 
en tid med stor belægning alle steder. Alle tog det 
pænt, tak for det. 

D. 28.juli havde vi endnu en arbejdsdag med 20 
friske frivillige, der var med til at friske skolen og 
udeområderne op, så vi kunne være klar til det 
første hold lejere d.31.7. Tak til alle for jeres ind-
sats. Uden jer havde vi ikke sådan en pæn skole. 

På hjemmesiden kan man følge med i referater fra 
skolen her: https://jungshoved.net/referater-fra-
moeder-i-styregruppen/  

På gensyn til en aktiv vintersæson, pva skolens 
styregruppe   
Venlig hilsen Lise Jacobsen 

Træner Lykke Vinter  

https://jungshoved.net/referater-fra-moeder-i-styregruppen/
https://jungshoved.net/referater-fra-moeder-i-styregruppen/
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Jungshoved Skole 

SYNG SAMMEN AFTEN 
Kan du lide at synge sammen med andre?  

Så kom op på første sal i Jungshoved Skole og vær med.  
 

Vi synger lystige viser, højskolesange, salmer, nye viser,  

årstidssange m.m. Mogens Jacobsen og Bo Pagh spiller til.  

 

Der er mulighed for at købe kaffe/te og kage i pausen. 

 

Vi synger følgende aftener i efteråret: 

 

 Tirsdag d.12.oktober kl.19.00-21.00 

 Torsdag d. 4.november kl.19.00-21.00 

 Tirsdag d. 23.november kl.19.00-21.00 

 

På gensyn, alle er velkomne. 

Venlig hilsen Jungshoved Skole. 
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Jungshoved Skole 

Julemarked på Jungshoved lørdag 27. og søndag 28. 
november på Jungshoved skole,  
begge dage kl. 10.00 - 15.00 
 

Efter en tid med Corona og mange aflysninger, håber vi på at holde julemarked 

igen. 

Der vil være salg af nisser – engle – dekorationer – strik – gløgg og æbleskiver 

m.m.   

Har du hjemmelavede ting, som har med jul at gøre, og har du lyst til at være med 

(det er ikke et loppemarked), så kontakt Lissi på tlf. 30 56 71 42 eller Margrethe 

på 30 64 27 92 for at høre, om der er en ledig stand. 

Lissi og Margrethe 
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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. 

JULETRÆSFEST FOR BØRN OG VOKSNE  
4. december kl. 15-18 på Jungshoved Skole  
 

Der vil være: 

 salg af kaffe, the, saft og kage 

 juleværksted (lave julepynt) 

 besøg af julemanden 

 dans om juletræ 

 godteposer 

 salg af julemad (frikadeller og rødkål på rugbrød m. smør samt ri-
sengrød). 

 
Der vil være et mere info på vores Facebookgruppe “Jungshoveds børn” samt 
gruppen “Jungshoved” Når vi kommer til november måned.  
 
Tina og Carina, Jungshoveds Børn 
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Jungshoved Skole 

SPISEKLUBBEN PÅ JUNGSHOVED SKOLE 

VELKOMMEN I SPISEKLUBBEN 
 

Efter en lang pga.  coronasmitten glæder vi os til igen at 

byde nye som gamle gæster velkommen i spiseklubben. 

I pausen har vi besluttet at lave den lille ændring, at der 

kun vil være plads til 36 gæster pr. gang 

Hvis der ikke bliver plads til alle, kan man blive skrevet 

op til den næst følgende gang. 

 

De tre næste gange bliver: 7.10., 11.11., og 2.12.   Alle dage er torsdage 
Foruden hovedretten med en salat serveres der en dessert fremtryllet af dessert-

kokken Merete Larsen. 

Til maden serveres vand.  

Øl, vand og vin kan medbringes.  

Prisen er 60 kr. pr. voksen og 30 kr. pr. barn (mellem 4 og 12 år). 

På gensyn. Venlig hilsen Kurt og Knud 

Tilmelding til: Knud Jacobsen, Ambæk Mark 10, tlf. 22 21 55 25 el. pr. e-mail til: 

knudjacobsen@gmail.com  

Husk tilmelding i god tid. Tilmelding foregår igen efter først til mølle-princippet. 

Man kan kun tilmelde sig fra gang til gang 
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FORENINGEN NORDEN PRÆSTØ EFTERÅR 2021 
FOREDRAG på JUNGSHOVED SKOLE, Jungshovedvej 46, 4720 Præstø 

Alle er velkomne til alle foredrag  

Tak for fint samarbejde med Jungshoved Skoles bestyrelse.  

Torsdag 14. oktober kl. 19 

Pris for foredrag, kaffe/te, kage/frugt:  

NORDEN medlemmer 50 kr., gæster 60 kr. Vi glæder vi os 

til at høre et foredrag med Birgitte Drent Sørensen, som kom-

mer igen og inspirerer os. Denne gang med en aften om Island, 

hvor vi beundrer, som sædvanligt, de flotteste billeder. Disse 

kommer langt omkring med Islands historie, geografi, den stor-

slåede natur og en oplæsning af den islandske litteratur. 

Onsdag 27. oktober kl. 14:45 kaffe mm. 

15:00 Hjernen og stjernen 

Pris for foredrag, kaffe/te, kage/frugt:  

NORDEN medlemmer 50 kr., gæster 60 kr. Prof. em. Car-

sten Saunte byder velkommen til endnu et foredrag. Denne 

gang fortæller han om menneskets hjerne. Carsten har arbej-

det i 8 specialer indenfor lægevidenskaben og har i en lang 

årrække haft sit virke i Trondhjem. Vi får et detaljeret indblik i 

menneskets hjerne, et emne, som Carsten, som altid, vil for-

klare på en forståelig måde. 
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Mandag 15. november  kl. 18:50 

Skumringstime 

Pris for oplevelsen samt forfriskninger:  

NORDEN medlemmer 50 kr, gæster 60 kr 

 Årets tema er DRØMME OG LÆNGSEL I NORDEN. pens. 

lektor Anna Sofie Hansen kommer gerne igen for at læse op 

af og fortæller om årets tekst. 

I anledning af Ålands 100-års jubilæum er årets tekst fra den 

klassiske roman, Katrina af Sally Salminen. Vi lærer den un-

ge Katrina at kende, som lokkes ind i et ægteskab med en 

fattig sømand ved at han tegner et forskønnet drømmebille-

de af parrets fremtid sammen. Historien om Katrinas liv er 

en stærk skildring af en ålandsk kvindes skæbne som gen-

nem årene er blevet læst og elsket af mange. Sally Salminen 

var født i Vårdö på Åland som den ottende af tolv børn og 

havde allerede som barn forestillinger om at blive forfatter. 

Hun blev dansk gift og boede i Danmark fra 1940 til sin død i 

1976. 

Velkommen til Eva Carlsson, som læser lidt af teksten på 

svensk for at vi kan høre det smukke svenske sprog. Kom og 

være med i verdens største højtlæsnings projekt, når der i 

over 2000 tilmeldte biblioteker og andre samlingssteder 

over hele NORDEN, fra Baltikum i øst til Grønland i vest, 

læses op af samme tekst kl. 19:00 lokal tid, i stearinlysets 

skær, som en fin indledning til de voksnes Nordisk Biblio-

teks Uge også i 2021. 

JUNGSHOVED SKOLE OG FORENINGEN NORDEN VIL SELVFØLGELIG ALTID FØLGE 

EVT. COVID-19 RESTRIKTIONER.  
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Projekt Dåseringes indsamling i Jungshoved på skolen og på havelågen til Gønge-

gården har siden februar 2021 nu indsamlet 1.450 g. som er kommet videre. Tak 

for hvert et bidrag!  

Vi glæder os meget til en stor indsamling af dåseringe ved de mange udsatte glæ-

delige begivenheder, som kommer i den nærmeste fremtid! 

Vil man vide mere om projektet, kan det læses på www.daaseringe.dk eller på Fa-

cebook. Tænk at man kan hjælpe så mange, der har mistet lemmer pga. slangebid 

og udetonerede miner, med en så beskeden indsats! 

Projekt dåseringe 
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En samtale med Lene Christensen 
Lene, som bor i Stavreby, byder vel-

kommen i sin velholdte have med 

udsyn over mark og skov, løsga ende 

høns, en lille sø og mange fine plan-

ter. Her støder man ogsa  pa  et stort 

værk, idet hele gulvet i annexet er et 

maleri. I det der engang var et værk-

sted, har Lene indrettet sit galleri/

atelier, hvor jeg ser mange billeder 

med motiver primært hentet fra na-

turen. Lene maler ba de akvarel og 

med olie, hvor hun bruger spartel, og 

derved pa  en ma de efterligner akva-

rellens ma de at lade farverne tale 

sammen under/over/ved siden af 

hinanden.  

Lene er født og opvokset pa  en ga rd i 

Skovhuse, og som hun siger ”jeg er 

vokset op i en stald”! Hun elskede 

livet pa  landet; det var et gammel-

dags landbrug, hvor børnene hjalp til 

i marken, men hun tilbragte ogsa  

meget tid alene i skoven og pa  stran-

den. 

Lene fortæller: ”jeg har altid været 

bidt af at tegne og male, og da jeg var 

omkring 12 år forærede en faster mig 

lærred, maling og pensler”. Det var en 

naturlig del af Lene, men en frem-

med verden for forældrene, og Lene 

har uden tvivl følt sig lidt anderledes, 

en undselighed, der synes at være en 

grundpræmis for hendes kunstneri-

ske virke, der til gengæld i sit udtryk 

kommunikerer styrke og et utroligt 

blik for farver, former og detaljer. 

KUNSTNERE PÅ JUNGSHOVED (9) 
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Tegneblokken var ogsa  med i skole, 

og en skolekammerats far fattede 

interesse for Lenes tegninger og 

malerier. Han blev positivt overra-

sket, og det førte til en soloudstilling 

i et udstillingslokale i Præstø, kura-

teret af kunstmaler Willy Døssing. 

Da var Lene kun omkring 20 a r. Le-

ne havde det dog ikke godt med sa -

dan at blive promoveret – hun male-

de jo bare det der gjorde indtryk pa  

hende - de ting, som hun gik og 

tænkte over, og maleriet fungerede 

som en form for ventil.  

Lene flyttede fra Jungshoved til Kø-

benhavn, men flyttede senere tilba-

ge, først til Skovhuse og siden til 

Stavreby. Rødder betyder mere end 

man skulle tro, og som Lene siger: 

”Jeg kan bedst male i dette område, 

tæt på naturen”. 

Lene har altid tegnet og malet natu-

ralistisk sideløbende med, at hun 

maler mere abstrakt. Hun viser mig 

ogsa  nogle konstruktivistiske male-

rier og tegninger, hvor man i mod-

sætning til det abstrakte ikke relate-

rer til naturen, til den sete virke-

lighed. I stedet skaber maleriet sin 

egen virkelighed, der udga r fra 

kunstnerens forestillingsverden. 

Lene viser ogsa  nogle sten, hun har 

malet konstruktivistisk, og som hun 

siger: ”de taler stadig taler til mig”.  

Vi taler om, hvad det er der fascine-

rer sa dan ved akvarelmaling. Lene 

siger: ”jeg kan godt lide letheden, 

men den kan være svær at få frem. 

Man har ikke kontrol over farverne 
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på samme måde som i oliemaleriet, og 

det kan være dybt frustrerende, hvis 

farven ikke lægger sig, hvor jeg vil 

have det. Efter et par dage kan jeg se, 

om det er lykkedes – andre gange lyk-

kes det med det samme”.  

”Motiverne udspringer ofte af noget, 

jeg har set, noget der har gjort ind-

tryk. Som i de unge år, er det ofte eksi-

stentielle spørgsmål, som Lene har 

tænkt over, der projekteres over i bille-

derne. Andre gange er det den helt lille 

detalje på et fuglehoved, der driver 

billedet frem. ”Der er ofte dyr i mine 

billeder, og det er ikke tilfældigt, for 

jeg har altid følt mig mest tryg ved 

dyr.” Billederne fastholder de sma  

glæder, der udspringer af at se fasa-

nerne spankulere rundt i haven, ager-

hønsene og deres unger, hønsenes 

gøren og laden, lyset over markerne - 

alt det man ikke kan sætte ord pa , 

men som gør e n varm indeni. Et lille 

kuriosum: Lene fortæller, at hun i 

nogle a r slet ikke kunne bruge den 

grønne farve – lidt uheldigt, na r natu-

ren er hendes hovedmotiv. I den peri-

ode er mange af værkerne sa ledes 

mere bla lige.  

Lene fortæller, at akvarelmaling er en 

lidt underkendt kunstform. Det synes 

jeg egentlig er lidt underligt, for tek-

nikken med at dekorere med farve-

pigment og vand ga r helt tilbage til 

hulemalerier, til ægypternes maling 

pa  papyrus og til kineserne, der male-
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de med denne teknik helt tilbage om-

kring 4000 BC. I renæssancen fik 

akvarelmaling sin storhedstid, hvor 

Albrecht Du rer udviklede nye meto-

der. 

I det 18. a rhundrede var det især i 

England, at akvarellen blev aner-

kendt som kunstform, ikke mindst pa  

grund af J.M.W. Turners billeder, 

hvor han eksperimenterede ba de 

med mediets udtryksmuligheder og 

teknikkens forma en. Men, ifølge Lene 

forbinder mange akvarelmaling med 

en gammel moster, der tager et akva-

relkursus pa  aftenskole! 

Udover at tegne og male, er Lene og-

sa  meget glad for musik, og ba de i 

maleriet og i musikken er det for Le-

ne udførelsen der er vigtig, den ma de 

fuglene f.eks. er arrangeret pa  papi-

ret, spændingen mellem billedets 

enkeltdele, mellem det der er og det, 

der ma ske ikke er i billedet. Det der 

skaber merbetydning. Billederne er 

jo Lenes ma de at udtrykke sig pa , 

mere end med ord, ja hun føler ofte, 

at et billede kan blive analyseret sa  

meget med ord, at det forsvinder. 

Den visuelle følsomhed er stærk hos 

Lene, som fortæller, at ”før i tiden var 

jeg tit pa  udstillinger og blev dybt 

fascineret af det, jeg sa , men bagefter 

malede jeg ikke i et stykke tid, for jeg 

ville ikke risikere, at mit billede skul-

le bære præg af det, jeg havde set”. 

En velkendt problematik for det 

kunstneriske sind, der har brug for 

inspirationen ved at se andres vær-

ker, men som samtidig er bevidst om 

at bevare sit eget udtryk. 

Tilsyneladende er Lenes motivver-

den ufarlig, men som hun siger, ”Jeg 

kunne godt lave nogle virkelig skræm-

mende billeder, f.eks. et lærred fyldt 

med dyreøjne – men jeg ville ikke kun-

ne være i et sådant værk”.  Før kunne 

jeg mærke, at det, jeg tumlede med, 

lettede, na r jeg malede, som om ma-
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leriet var en form for ventil. Nu er der 

mere fokus pa  skønhed, bevidsthe-

den om at det er vigtigt at have skøn-

hed i sit liv, f.eks. i form af de sma  

glæder, der gør e n varm indeni – det 

er livsforlængende.  

 

Tak for synet og snakken, Lene. 

Kirsten Thomsen 

JUNGSHOVED ÅBNE ATELIERDØRE  23 - 24.10 KL. 11-17 
I weekenden 23.-24. oktober inviterer en samling 

kunstnere på Jungshoved alle kunstinteresserede til 

at besøge de enkelte kunstnere i deres atelier/

værksted. Til trods for halvøens størrelse og befolk-

ningstal huser Jungshoved et stort antal kunstnere og 

kunsthåndværkere, hvoraf nogle nu for tredje år går 

sammen om at invitere kunstinteresserede indenfor i 

”maskinrummet”, for kunst rummer en mulighed for 

et blik på verden og et indblik i os selv. Kunst giver os 

ganske enkelt et med- og modspil. 

 

 

Nyd under rundturen en dejlig frokost / kaffe og kage i spisehuset Muldiverset, Stav-

reby Strandvej 36  http://muldiverset.dk 

 

Få mere information på facebook/jungshoved kunstnere 
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 Jungshoved før og nu  
  Fra Præstø lokalhistoriske Arkiv 

Artikel fra Berlingske Tidende 6. januar 

1996 

 

Information: Farvandsvæsenet under 

Forsvarsministeriet har overset en 

ualmindelig trofast fyrpasser, Niels 

Christian Petersen i det sydøstlige 

Sjælland. Han passer fortsat pa  sø-

mærkerne pa  33. a r, selv om de er 

under nedlæggelse. 

Præstø: I godt 33 a r har den nu pen-

sionerede ga rdejer Niels Christian 

Petersen passet to fyr pa  Roneklint 

ved Præstø. Men trofastheden er ikke 

belønnet eller pa skønnet, da Far-

vandsvæsenet ved a rsskiftet 

1995/96 overgav fyrene til det del-

vist kommunale Præstø Søsportscen-

ter. Niels Christian Petersen er gan-

ske enkelt glemt af staten, der har 

lønnet ham med en beskeden ma ned-

lig bruttoløn pa  kr. 1.500. Jeg har in-

tet fa et at vide om, at fyrene skal 

slukkes, eller de er blevet afhændet, 

siger fyrpasser Niels Christian Peter-

sen,… og jeg har jo allerede fa et min 

løn for januar. 

Niels Christian Petersen er indstillet 

pa  fortsat at passe fyrene, fordi han 

ikke har fa et officiel besked om noget 

andet, og sa  er han jo godt inde i va-

nen. 

Farvandsvæsenets inspektoratchef 

Anker Nielsen erkender, at fyrpasse-

ren er blevet glemt i et led af kom-

mandovejen, og derfor er informatio-

nen aldrig na et frem til ham pa  Jungs-

hoved. Jeg var ganske enkelt ikke klar 

over, at vi havde en fyrpasser derude, 

FYRPASSEREN, DER BLEV GLEMT 
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og vi bliver nødt til at sørge for, at 

han fa r at vide, at kommunen ved 

a rsskiftet har overtaget fyrene og vil 

slukke dem, siger Anker Nissen. 

Sammen med to andre fyr pa  Feddet 

har lysene pa  Roneklint sikret sejlad-

sen ind til Præstø Havn, ogsa  i døg-

nets mørke timer. 

 

 

 

Efterskrift: Ga rdejer Niels Christian 

Petersen "Strandga rden" døde 24. 

juli 2002 i en alder af 74 a r. Niels 

Christian var ikke barnefødt pa  ga r-

den, men kom til ga rden som 3-a rig, 

da hans forældre Anna og Rasmus 

Petersen købte den af fasteren. Fa  

havde som Niels en sa  stor historisk 

viden om livet pa  Jungshoved. Gen-

nem mange generationer havde hans 

familie og slægt været knyttet til Ro-

neklint og Jungshoved.  

Ove Rye Jørgensen  
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Hej igen fra Sydkysthaven 
Vi er nu halvvejs i vores første sæson 

som grøntsagsdyrkere og mærker 

stille og roligt trætheden snige sig 

ind pa  os. Men det er kun godt, for 

det betyder, at vi har haft gang i den, 

og det skal der uden tvivl til for at 

lykkedes med en lille start-up som 

vores. Ud over forspiring, udplant-

ning, sa ning, løbende bedplanlæg-

ning, høst, vask, levering og promo-

vering, har vi hver weekend været pa  

Bondemarked pa  Oremandsgaard 

eller torvedag pa  Per Thyges Torv i 

Præstø. Det er ga et over al forvent-

ning, og vi er helt vildt glade og tak-

nemmelig for den modtagelse og 

støtte, vi har mærket fra de lokale. Vi 

har mødt sa  mange søde, spændende 

og sjove mennesker og lært utrolig 

meget om at drive et lille økologisk 

grøntsagsgartneri. 

Vi havde dejligt mange besøgende til 

vores A ben havedag 4. juli. Det var en 

rigtig god dag, hvor vi fik mulighed 

for at vise kunder og andre interesse-

rede rundt i haven og fortælle om 

vores dyrkningsmetoder samt planer 

for fremtiden. Vi fik ogsa  mange 

brugbare input til, hvad de kunne 

tænke sig at finde i vores markeds-

stand den kommende sæson. Sa  vi vil 

gerne takke alle for opbakningen og 

engagementet. Vi gentager derfor 

ogsa  succesen igen til næste a r – ma -

ske i kombination med en høstfest. 

Mange har ogsa  lagt vejen forbi os i 

ha bet om at købe grøntsager direkte 

fra en vejbod/”ga rdbutik” og for at fa  

en lille rundvisning i haven. Hvor 

gerne vi end ville yde denne service, 

er det pa  nuværende tidspunkt ikke 

muligt for os at afsætte tiden til det. 

Til gengæld har det været muligt at 

bestille blandede grøntposer til af-

hentning fredage kl. 16-18 flere gan-

ge i løbet af sæsonen. Her har vi ogsa  

haft mulighed for at vise vores have 

frem til interesserede kunder. Mange 
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har været glade for at fa  friske grønt-

sager med i sommerhuset eller bare 

til en hyggelig weekend med god 

mad. Det er derfor vores ambition at 

gøre dette til et fast del af vores for-

retning den kommende sæson. Vi 

satser pa  at levere grøntposer hver 

uge fra maj-september næste a r.   

Henover eftera ret sælger vi fortsat 

friskhøstet frugt og grønt pa  Ore-

mandsgaard og Per Thyges Torv frem 

til november ma ned. Se datoerne 

løbende pa  vores Facebook- eller 

Instagramprofil. 

Ud over salg til private kunder har vi 

ogsa  fa et kontakt til flere lokale re-

stauranter. Heriblandt Pia Prehn Ca-

tering, thaivognen Ryoi Rang, Kirse-

bærkroen, Rønnede Kro og Bogø 

Brød. Med vores udvidelse af haven 

til eftera ret, bliver det muligt for os 

at levere meget mere grønt til disse 

kunder, hvilket vi selvfølgelig ser 

frem til. Vi ha ber ogsa  at kunne indga  

samarbejde med en lokal efterskole 

om levering af grønt og lave work-

shops for deres elever, hvor de lærer 

mere om, hvor deres mad kommer 

fra, og hvordan den bliver dyrket.  

I skrivende stund, slut juli, har vi og-

sa  indledt et andet spændende sam-

arbejde, som vi er rigtig glade for. Vi 

arbejder nu i Bosei haven 10 timer 

om ugen sammen med David, som er 

gartner derude. David er en rigtig 

god ven, en meget passioneret og 

dygtig gartner, som vi kommer til at 

lære rigtig meget af. Det bliver et 
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spændende samarbejde med mange 

interessante udviklingsmuligheder. 

David dyrker grøntsager til højsko-

len, Rønnede Kro og Frederiksminde 

og har mange ambitioner for, hvor-

dan haven kan udvikles til glæde for 

lokale. Fx laver de arrangementet 

Stjernestunder, hvor der er live-

musik, fællesspisning og rundvisning 

i haven, og sa  slutter de a ret af med 

en stor høstfest.  

De lokale medier har ogsa  været ivri-

ge efter at formidle vores historie. I 

juni ma ned havde vi besøg af Mads 

Gudiksen og Tv2Øst. Det blev til en 

lille udsendelse om Sydkysthaven i 

programmet ”Hvor kommer maden 

fra” og ”Mad med Mads og David”. 

Det var en sjov oplevelse at prøve, og 

vi har fa et mange positive tilbage-

meldinger efterfølgende. Har man 

lyst til at se eller gense programmet, 

kan det streames pa  Tv2Østs hjem-

meside.  

Vi har ogsa  haft glæde af et besøg af 

Vordingborg Kommunes borgmester 

Mikael Smed og Jungshoveds nye 

kommunalbestyrelseskandidat Lis 

Jespersen. Her fik vi en god snak om 

udviklingsmuligheder for landomra -

der, tiltrækning af unge til kommu-

nens yderomra der og meget mere.  

Na r vi ”lukker ned” for salget hen 

mod vinteren, ga r andet arbejde i 

haven og bag computerskærmen i 

gang. Vi skal have udvidet grøntsags-

bedene, sa  vi næste a r kan dyrke pa  

ca. 1.300 kvadratmeter – mere end 

dobbelt størrelse af i a r. Vi skal ogsa  

planlægge den kommende dyrkning, 

have installeret automatiseret van-

dingsanlæg, bestilt frø, jord og andet 

til næste a rs sæson.  

Sa  alt i alt kan vi opsummere, at det 

pa  alle ma der har været en begiven-

hedsrig sæson, og at vi pa  trods af 

træthed har masser af energi til end-

nu en spændende sæson med flere 

friske grøntsager og gode menne-

sker. Sæsonen i a r er allerede ga et 

over al forventning, og vi er sa  glade 

for alle de positive og glade folk, vi 

har mødt ”gennem grøntsagerne”. 

Det har virkelig bekræftet os i, at der 

er en efterspørgsel pa  gode lokale 

ra varer, og vi glæder os bare endnu 

mere nu til at bringe den grønne 

drøm videre til næste niveau.  

Tak fordi I har læst med og for op-

bakningen til vores lille virksomhed. 

 

Kærlig hilsen, Frederik og Charlotte 
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Alle pa  Jungshoved har nok bemærket 

det lille skilt med ”Plæneklipper salg 

og service”, men hvad gemmer der sig 

egentlig bag de to vippeporte pa  

Jungshovedvej 42? 

Da bladets cykelreporter fa r lov at 

kikke ind pa  en lun sommer-

eftermiddag, gemmer der sig faktisk 

ikke bare e n, men flere Jungshoved-

historier, der væver sig ind i hinan-

den. 

Værkstedet blev nemlig bygget som 

smedeværksted i 1955 af Smede-Poul 

fra Stavreby Smedie, der havde fa et 

brug for mere plads. Han var 3. gene-

ration af Stavrebys smedefamilie, som 

man kan læse meget mere om i Per 

Thorkildsens grundige og spændende 

artikler om smedefamilien Larsen, der 

findes i bladets numre 4/2018 og 

1/2019. Poul skoede stadig heste i 

50’erne, men efterha nden som trakto-

rerne tog over pa  markerne, blev der 

plads til meget andet smedearbejde, 

blandt andet bagerimaskiner. 17 a r 

senere kom en nygift traktormekani-

ker forbi og endte med at købe værk-

stedet. Det var Kaj Henriksen, der som 

barn var flyttet fra Søllested pa  Lol-

land til Togeholt, og nu var pa  udkik 

efter ba de værksted og et sted at stifte 

familie med sin søde Lissi fra Togeholt 

(hvis bror stadig bor i barndomshjem-

met nr. 100 pa  hjørnet af Bønsvigvej). 

”Smede-Poul havde planlagt at bygge 

en bolig oven pa  værkstedet”, fortæl-

ler Kaj, ”men jeg ville nu gerne have 

lidt længere pa  arbejde, sa  vi fik lov at 

bygge hus pa  lucernemarken ved si-

Da Cossi-Ole gik i fars værksted 

Åbent hus i Kajs Auto & Maskinværksted 

1980 
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den af”. Kaj fik sat sit navn pa  værk-

stedet, der nu hed Kaj’s Auto & Ma-

skinværksted, og kunne ogsa  tilbyde 

splinternye Renault traktorer til de 

bønder, der var vokset fra den lille gra  

Ferguson.  

Pa  lucernemarken blev huset bygget 

med plads til en familie, sa  alt var klar 

til sønnen, der meldte sin ankomst en 

februardag i 1979, mens Jungshoved 

var begravet i 6 meter snedriver. Far 

Kaj ma tte i gang med den store sne-

skovl for overhovedet at komme ud af 

huset, men ud kom han da og fik ogsa  

kørt Lissi til Fakse Sygehus for at føde. 

Og ud kom den lille Ole, som i dag in-

viterer pa  en kop kaffe i mors køkken.  

”Jeg var jo i værkstedet, sa  snart jeg 

kunne ga ”, husker Ole, ”sa  far ma tte 

snart give mig mit eget hjørne, hvor 

jeg kunne sidde og skille ting ad for at 

se, hvordan de virkede”.  

Mens far lavede traktorer, gik Ole i 

gang med at lave pedaltraktorer, men 

hurtigt blev hans værkstedsprojekter 

mere avancerede, og allerede som 12-

a rig svejsede han to cykler sammen til 

en flot cyklomobil, der gjorde vejene 

omkring Jungshoved lidt usikre, for 

der var krudt i Ole og hans kammera-

ter. Og snart skulle der ogsa  mere 

krudt i køretøjerne, sa  de gik pa  jagt 

efter udtjente biler og shinede dem op 

til markræs med lak og styrtbøjler. 

Konkurrencen kom i første omgang 

fra den lidt yngre Danny Woodham og 

hans bror Kenneth. Sa  der var god 

brug for de lommepenge, der kunne 

tjenes ved at køre traktor og tage kar-

tofler op hos nabobønderne. 

Ind i mellem blev der ogsa  tid til at ga  

pa  Jungshoved Skole i den allersidste 

a rgang, der i 1989 lukkede og slukke-

de skolen efter 3. klasse og flyttede til 

Abildhøjskolen i Præstø. I bladet 

Jungshoved nummer 2/2020 fortæller 

Malene Madsen levende om sine ople-

velser i den klasse. Prøv selv at finde 

Ole pa  klassebilledet fra 1985: 

Selvom Ole nærmest var født ind i 

mekanikerfaget, sa  tænkte han sig 

grundigt om og var i praktik i flere fag, 

før han til sidst valgte at ga  i lære som 

– automekaniker. Han fulgte i Christi-

an Molters fodspor som lærling hos 

Q8 i Præstø – og siden fulgte Danny 

Woodham faktisk efter Ole samme 

sted. Undervejs fik ba de Ole og Danny 

spædet benzinen i blodet op med at 

Kaj kæmper sig frem til hoveddøren i 

snevinteren 1979  
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skrue pa  rally-cross biler hos Troels 

Vollertsen, der senere startede Zenvo. 

Rally-cross var dog ikke en hobby, 

man kunne leve af, sa  sammen med 

Molter blev Ole  ansat som svend hos 

Peugeot i Næstved – og senere i Ta -

strup, hvor han stadig arbejder. 

Der blev ogsa  tid til at hjælpe far lidt i 

Jungshoved By, sa  snart var der sparet 

sammen til et hus i Præstø, hvor den 

unge mekaniker kunne flytte hjemme-

fra – men hvad nu med kærligheden, 

na r Ole la  under en bil det meste af 

tiden? Kærlighedsgudinden finder 

a benbart sine egne veje, for en dag 

kom Tessa Henriksen fra Stavreby 

(senere Jungshoved By) ind pa  Kaj’s 

værksted med sin utætte bil – og gik 

derfra med hjertets dør pa  klem for 

ham den unge Ole. 

Nu rummer familien ogsa  tre piger i 

skolealderen, som nok ikke bliver me-

kanikere. Men de tager gerne med far 

til biltræf pa  havnen, til Legal-

Streetrace pa  Holeby Flyveplads eller 

til Jungshoved Traktortræk, hvor Ole 

som regel hjælper med havetraktor-

trækket. For specialkøretøjer har sta-

dig en plads i Oles hjerte, og de ma  

gerne være fra det engelske tunings-

firma Cosworth – det har skaffet ham 

kælenavnet Cossi-Ole blandt venner. 

Rundt omkring har han efterha nden 

en lille samling af bilprojekter, der 

venter pa  den travle mekaniker – men 

den historie ma  vi nok gemme til en 

anden gang. 

Hobbytid er der bare ikke sa  meget af, 

for udover sit faste job har Ole efter-

ha nden overtaget det meste af Kaj’s 

værksted, hvor han hjælper de lokale 

kunder under fimanavnet ”O.H. Auto-

service”, som han startede i 2008.  

”Vi kan lave næsten alt, der er motori-

seret, men det, der fylder mest, er nok 

almindelig bilservice inklusive dæk og 

aircondition, og sa  klargøring til syn”. 

Oles klasse 1985  

Den travle mekaniker  
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Det bruger Ole 1-2 dage pa  hver uge, 

”og noget af det laver jeg sa  ogsa  i 

weekenden, det er meget populært 

hos de erhvervskunder, der ikke kan 

undvære deres arbejdsbil”, fortæller 

Ole. ”Det bliver jo til mange timer 

hjemmefra, na r vækkeuret pa  hverda-

ge ringer kl. 04.45 for at undga  myl-

dretiden, sa  jeg har nogle planer un-

dervejs for at fa  noget mere familie-

tid”.  

Vi er ga et ud i værkstedet, hvor begge 

lifte er besat med biler, der gerne 

skulle være ferieklare, før Ole selv er 

ferieklar. Og her bliver det tydeligt, at 

arbejdsomheden og interessen for 

specialkøretøjer bestemt ikke kom-

mer fra fremmede: Auto-Kaj er nemlig 

i princippet ga et pa  pension, men han 

er nu alligevel i gang med en have-

traktor i det ene hjørne af værkstedet. 

Og i et andet hjørne kikker nogle af 

hans hobby-projekter frem: Holger 

Lillebils gamle BMW motorcykel og 

andre skatte fra Jungshoveds 2-

hjulede motorhistorie – men den hi-

storie ma  vi nok gemme til en anden 

gang.  

 

Jørgen B Svendsen, cykelreporter  

Det gamle smedeværksted er nu et veludstyret autoværksted med 2 lifte  
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Tærskedage på Jungshoved 
I min barndom i 1950’erne var der mange små husmandssteder, som ikke selv hav-

de tærskeværk. Johannes Nielsen i Jungshoved By kørte rundt med det, der kaldes 

et ” Lejeværk”. Johannes kom både med tærskeværk og mandskab. Jeg husker, at 

når det var min fars tur til at få tærsket, så hjalp naboen Rasmus Rasmussen 

”Duevang” til, og når det var Rasmus´ tur, hjalp min far ham. Jeg husker særligt et 

år, hvor det havde regnet rigtigt meget op til høst, og kornet var kørt i stak. En aften 

fik min far så besked om, at de kom og tærskede hos ham næste formiddag. Min 

mor var helt ude af den. Hvad skulle hun servere til middag? Hun sendte bud til fa-

ster, der boede i Skovhuse, om hun ville komme og hjælpe til med at lave mad. Om 

morgenen skyndte min mor sig op til slagter Christian Andersen i Jungshoved By. 

Slagteren sagde, at han havde et dejligt stykke flæsk, som var saltet og lige til at 

skære ud til stegt flæsk. Det købte min mor, for gode råd var dyre, og hvad skulle 

hun ellers servere. Min faster Yrsa stod hele dagen og stegte flæsk. Min mor var lidt 

flov over, at det kun var stegt flæsk og persillesovs. Dengang var der sikkert også 

rabarbergrød til dessert. Da de havde spist, gik hele tærskeholdet ud gennem køk-

kenet og sagde tak for mad. Min mor undskyldte menuen. Alle var de meget tak-

nemmelige for, at det ikke havde været kyllinge- eller flæskesteg. Det var de meget 

trætte af. Det havde de fået at spise de fleste steder. Det var et meget tungt arbejde 

at tærske. Alt kornet blev båret op på stuehusloftet i 100 punds sække ad trappen, 

som næsten var en hønsestige. I 

løbet af vinteren blev det kørt til 

Møllen i Jungshoved By og malet 

til skrå (grutte). 

Min barndom foregik på 

”Mosedal”. I dag Duevangen 4. 

Merete Larsen 

Et tærskeværk  

Foto: Ralph Oesker  Wikipedia  
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 Kirke og Menighedsråd 

Na r dette blad udkommer, har der 

været eller der skal holdes høstguds-

tjeneste i sognets kirke. Det er en 

tradition i de fleste kirker, hvad enten 

det er en bykirke eller en kirke, der 

ligger pa  landet. En eller anden søn-

dag i løbet af eftera ret takker man for 

den ’høst’, der nu er kommet i hus. 

Fra meget gammel tid hører det sig til 

som en naturlig del af a rets gang. 

Men hvor gammel? 

Det gamle Israel 
Skikken ga r helt tilbage til det gamle 

Israel, den periode, som Det gamle 

Testamente fortæller om. Nu om dage 

er Israel pa  mange ma der et højtek-

nologisk land, men pa  Det gamle Te-

stamentes tid var det et landbrugs-

omra de, hvor man naturligt nok var 

helt afhængig af a rets høstudbytte. 

Høsten var ba de et resultat af selve 

markarbejdet og vejrliget, og pa  den 

anden side Guds velvilje. En god høst 

blev betragtet som Guds velsignelse, 

og en da rlig høst blev set som Guds 

straf. Høsttiden var derfor ogsa  en 

religiøs ’højtid’, som var omgærdet af 

regler og religiøse ceremonier.  

’Na r I høster kornet i jeres land, ma  

du ikke høste helt ud til kanten af din 

mark, og hvad der ligger tilbage, na r 

du har høstet, ma  du ikke samle ind. 

Din vinga rd ma  du ikke plukke ren, 

og nedfaldne druer i din vinga rd ma  

du ikke samle op; dem skal du efter-

lade til den trængende og den frem-

mede’, sa dan belæres bonden inden 

høsten i 3. Mosebog i Det gamle Te-

stamente (kap. 19, vers 9-10).  

Høsten er dybest set at betragte som 

en gave, der kommer andetsteds fra 

end bondens flid. Den er Guds gave, 

og derfor ligger de religiøse højtider 

ogsa  i forbindelse med høsten. Pa -

sken fandt sted i forbindelse med 

byghøsten og pinsen fejredes, na r 

hveden kom ind, og endelig er løvhyt-
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Kirke og menighedsråd 

tefesten placeret i forbindelse med 

frugt- og vinhøsten.  

Den tidlige kristne kirke 
Den tidlige kristne kirke videreførte 

disse gamle skikke, og man holdt høst

- og takkegudstjenester. I løbet af 

middelalderen blev det bestemt, at 

disse gudstjenester skulle ligge pa  

Sct. Mikkelsdag 29. september. Denne 

faste placering af høstgudstjenester-

ne blev først afskaffet i 1770 sammen 

med andre nu glemte helligdage. 

Men ogsa  uden en fast dato fortsatte 

man med at fejre høsten i kirkerne, 

og i vore dag er det almindeligt, at 

høstgudstjenesterne bliver afholdt fra 

først i september til først i oktober, 

ogsa  uafhængig af hvor meget eller 

lidt, der rent faktisk er blevet høstet 

pa  markerne. Sa ledes ligger høst-

gudstjenesterne typisk inden f.eks. 

roerne bliver taget op.  

I Allerslev og Jungshoved sogne har 

høstgudstjenesterne ligget fast de 

sidste ti a r sa ledes, at i Allerslev Kirke 

holdes gudstjenesten første søndag i 

september og i Jungshoved Kirke søn-

dagen efter.  

Skikken med at der skal være noget 

tilbage til den fattige og nødlidende 

ga r helt tilbage til Det gamle Testa-

mentes tid, som vi sa  før i citatet fra 

3. Mosebog. I dag fejres det med, at 

der er en indsamling til slut i gudstje-

nesten, hvor man lægger et større 

eller mindre beløb i kirkens indsam-

lingsbøsse. I vores digitale tid er der 

ogsa  mulighed for at sende penge via 

Mobilepay.  

I Jungshoved og Allerslev kirker har 

vi de sidste a r samlet ind til Folkekir-

kens Nødhjælp. 

’Nu falmer skoven’ 
Den ma ske mest kendt høstsalme 

overhovedet er Grundtvigs ’Nu falmer 

skoven’. Den har tilmed et for os lo-

kalt islæt, som har at gøre med Peter 

Rørdam, der var præst i Mern i a rene 

1841-1856 og i øvrigt gift med 

Grundtvigs søster, Ulrike Eleonore. 

I forbindelse med høstgudstjenesten i 

1844 havde Peter Rørdam sendt ham 

et brev, hvori han bad Grundtvig om 

at skrive en ny høstsalme til lejlighe-

den. Grundtvig sendte ham en salme 

sidst i august samme a r, men hverken 

Grundtvig selv eller Rørdam brød sig 

om resultatet. Grundtvig sendte ham 

da en ny – ’gjort i hast’, som han skri-

ver, ’og om den ellers kan tækkes 

Dem (selv svogre var Des dengang), 

kommer an pa  en Prøve’, for Gr. har 

ikke tid til flere forsøg, skriver han. 

Først i november - efter høstgudstje-

nesten - skriver Rørdam tilbage og 

takker Grundtvig: ’Høstsalmen beha-
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Kirke og menighedsråd 

ger meget, og er bleven udbredt vidt 

omkring, da den ogsa  blev brugt (til 

høstgudstjenesterne) ba de i Præstøe 

og Skibinge’. 

Det kan man godt forsta . For i salmen 

fa r Grundtvig det hele med: Han ram-

mer a rstiden, ’skoven falmer’, fuglene 

flyver sydpa  og deres ’stemmer da-

ler’, markerne bølgede ’nys som guld’, 

og nu er der kun ’den sorten muld’ 

tilbage, og laderne er fyldte. 

Men med a rstiden er det ikke kun 

naturen, der ga r mod mørkere tider, 

det er ogsa  en pa mindelse om, at 

menneskets tid løber ud.  

Der er nok en glæde i salmen, en tak-

nemmelighed over høsten, en glæde 

over, at heller ikke denne vinter skal 

man sulte, og alligevel er der en un-

dertone af livets forgængelighed og 

en evighedslængsel: ’En evig sommer 

hos vor Gud/ i paradis vi finder’, som 

det lyder i en af salmelinjerne. 

’Paradis’ er i Grundtvigs salme et 

sted, hvor ’vi glemmer jordens strid 

og møje’.  

Fra barndomsa rene i Udby præste-

ga rd og som nabo til bondega rdene, 

kendte han alt til bondens ha rde ar-

bejde, der som bekendt allerede for-

tælles om i historien om Adam, der 

efter at have spist af kundskabens 

træ, fa r at vide, at ’i dit ansigt sved 

skal du spise dit brød’.  

Grundtvigs salme begynder med hø-

sten pa  marken, men ender med den 

’himmelske høst’. ’Høsten her og hø-

sten hist’, som det hedder i salmen.  

Salmen har holdt lige siden Grundtvig 

skrev den, og den er en selvfølge i 

enhver høstgudstjeneste – i Mern, i 

Skibinge, i Præstø Kirker, og den vil 

ogsa  sta  pa  salmetavlen i kirkerne i 

Jungshoved og Allerslev.  
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Kirke og menighedsråd 

Konfirmation i Allerslev og Jungshoved Kirker foråret 2022 
Fra efteråret begynder det sidste hold fra 7. klasse at gå til præst. Det er sidste hold, 

for de kommende år vil det være eleverne i 8. klasse, der går til præst og som skal 

konfirmeres.  Så de elever, der rykker op i 7. klasse til efteråret, skal melde sig til 

konfirmationsundervisning, som begynder efter efterårsferien, fredag d. 29. okto-

ber 2021.  

Undervisningen finder sted i Allerslev Præstegård, Rekkendevej 39, Allerslev fra kl. 

8.00 – 9.30 

Der er buskørsel fra Præstø skole og retur til skolen igen fra præstegården. 

Konfirmationen finder sted i Jungshoved 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 hjemmeside under 

’konfirmandtilmelding’, og det foregår med NemID. 

Man er i øvrigt velkommen til at henvende sig til sognepræst Torben Møllenbach 

for evt. spørgsmål. Mail: torm@km.dk, tlf: 55996017  



63 

 

Arrangementer 

Når bladet udkommer, er kirkens nye hjemmeside publiceret og vil kunne findes på 

jungshovedkirke.dk.  

Siden lever op til de nyeste krav om tilgængelighed, data-og privatlivspolitik og kan 

læses på både pc, tablet og smartphone. Siden indeholder mange oplysninger og er 

nem og logisk at navigere rundt på. Vi håber mange vil bruge den.  

NY HJEMMESIDE 
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Arrangementer 

Onsdag 27.10. kl. 19.30 – 20 i Jungshoved Kirke 
Stillegudstjeneste 
I en stillegudstjeneste lægges der vægt på det stille forløb i gudstjenesten med 

dæmpet musik, få salmer og ikke så mange indslag. Vi begynder med en aftensal-

me og en vi afslutter med en salme. Der vil være lidt tekstlæsning og en kort reflek-

sion over det læste, og bønner – og længere pauser, hvor ingenting siges. 

Undervejs vil der også være mulighed for at tænde levende lys i kirken.  

 

Onsdag 20. oktober kl. 19 -21 i Rejsestalden, Jungshoved Kirke 

Kulturcafe: Tro er ikke viden 
Niels Brunse, forfatter og oversætter, har udgivet en lille bog ”Tro er ikke viden”, hvori han 
giver sit bud på, hvordan den dimension af tilværelsen udfolder sig. I det almindelige liv vil 
Niels Brunse gerne kunne gå i kirke uden at skulle aflevere hovedet i våbenhuset. Han er 
døbt og konfirmeret, som det sig hør og bør for en årgang ’49, men da flowerpower bevæ-
gelsen bølgede ind over landet i tresserne, meldte den unge gymnasieelev sig ud af folke-
kirken. Vi får indblik i hvordan det kulturkristne, frie liv uden tyngden af al det religiøse 
”ragelse” stille og roligt bragte ham tilbage på kirkekontoret 28 år senere for at melde sig 
ind igen. Niels Brunse kalder sig i dag en art kristen kulturradikal, og i kulturcaféen udfolder 
han hvordan og hvorfor.   

Vi er glade for at corona restriktionerne for kirkerne endelig er ophævet, for det 

betyder at vi igen kan invitere til spændende arrangementer og koncerter. Her 

følger en samlet liste over pastoratets arrangementer 



65 

 

Arrangementer 

Torsdag 18.november kl. 19.30 i Allerslev Kirke 
Koncert med Fýri-trio 
”Fýri” er en dansk-svensk trio som spiller folkemusik og middelaldermusik på fløjter, 

violin, guitar og guitarlignende strengeinstrumenter, sang og perkussion. Fýri spiller 

nordiske folkelige og kristne juleviser, krydrer koncerten med små underholdende 

historier og anekdoter fra middelalderen.  

Koncertprogrammet består af både vokal og instrumental musik herunder gamle 

kædedanse og ballader med folkelige fortolkninger af bibelhistorier og karakterer 

f.eks. de berømte ”Stefansviser” og visen om Maria Magdalene.  

Torsdag 4. november kl. 19.30 i Præstegården, Allerslev 

H. C. Andersens mange slags ”rejser” 
foredrag ved Torben Møllenbach 
Som bekendt rejste H. C. Andersen meget, og gerne i måneder ad gangen. Og kendt 

er hans motto ’At rejse er at leve’. Men hans rejser var ikke kun rejserne ud i verden 

med skib, på gåben, med postvogn, eller med det for ham nymodens tog, det var 

også en rejse i livet – det sociale liv og rejsen ind i menneskesindet.  

Jeg vil ved hjælp af billeder og citater fra hans fortællinger tage tilhørerne med på 

Andersens mange ”rejser”. 

Foredraget er en slags optakt til teaterturen til foråret. 
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Arrangementer 

Torsdag 9. december kl. 19.30 i Allerslev Kirke  

9 læsninger under medvirken af Karsten Gyldendorffs korensemble 
Julen og dens traditioner nærmer sig, og som optakt til juledagene synger vi julen 

ind i Allerslev Kirke med musikgudstjenesten De ni læsninger. Gudstjenesten er 

tilrettelagt efter engelsk skik, hvor menigheden læser ni stykker fra Bibelen om 

skabelsen og frem mod frelse og genløsning i Kristus. Det er også en tradition, at 

det er folk fra menigheden, som læser.  

Koret vil synge for til fællessalmer og vil også synge kormusik fra den klassiske jule-

musik, herunder bl.a. engelske carols. 

Efter musikgudstjenesten er menighedsrådet vært ved et traktement i kirkens tårn-

café, hvormed man vil ønske deltagerne en glædelig jul.  

Alle er velkomne.  

Søndag 28. november kl. 16 i Jungshoved Kirke 

Koncert med Maria Carmen Koppel, Benjamin Koppel (saxofon) og Steen 
Rasmussen (pianist) 
Danmarks førende gospel og soul-diva, som med sin store stemme vil fylde kirken 

med intensitet, nærvær og musikalitet på internationalt niveau. Maria Koppel ak-

kompagneres af sin bror Benjamin Koppel med sit uforlignelige saxofonspil og pia-

nist Steen Rasmussen, som Maria Koppel har arbejdet med i 23 år.  

Pladsreservation efter først til mølle-princippet senest 24.11. via mail eller evt. sms 

til Bent Pedersen: bent10101950@gmail.com / 24 80 08 32. Opgiv venligst dit tele-

fonnummer ved reserveringen.  

 

Læs mere om arrangementet på kirkens hjemmeside  
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Arrangementer 

Teatertur: Fra regnormenes liv, Folketeatret, 11. marts 2022 
Stykket er skrevet i 1981 af P. O. Enquist, og havde premiere på Det Kgl. Teater 

samme år. Stykket fortæller om H. C. Andersens besøg engang i 1856 hos Familien 

Heiberg. Under dette besøg fortæller Andersen om et kikset besøg hos selveste 

kongen, hvor han skal holde en hyldesttale for kongen, som går helt galt, og han 

besøger derefter Heiberg-parret, tidens kulturelle spydspidser, for at få lidt trøst og 

opbakning fra dem.  

Stykket blev den gang meget populært, publikum strømmede til billetlugerne, og 

det blevet spillet overalt i Europa. Og nu altså også på Folketeatret. 

I stykkets bærende roller som Hr. og Fru Heiberg og H. C. Andersen ses Ellen Hilling-

sø, Preben Kristensen og Ole Lemmeke, som spiller H. C. Andersen. 

Mere info og tilmelding: Torben Møllenbach, mail: torm@km.dk, tlf.: 55996017.  

Søndag 12. december kl. 19.30 i Jungshoved kirke 
Sangaften 
 
Traditionen tro, mødes vi 3. søndag i advent og synger julen ind. 



68 

 

Arrangementer 

Jungshoved menighedsråd opretter et mandskor/herrekor  
– vær med fra starten! 

 

Et mandskor består af mænd, der typisk synger 

med fire stemmer: høje og lave tenorer samt 

høje og lave basser. Mandskor åbner op for en 

helt speciel og fascinerende klangverden, meget 

anderledes end et blandet kor, men med mindst 

lige så mange muligheder for at arbejde med 

nuanceringerne.  

Du behøver ikke at have sunget før eller have forstand på noder, det vigtigste er, at 

du kan lide at synge og tør udfordre dig selv. Vi tilbyder til gengæld en masse gode 

stunder, gode grin og hyggeligt samvær med en broget flok sangglade mænd. Kan 

du huske Københavns Politis Mandskor - de stod i politigården og sang om Corona? 

Det lød fantastisk, og man kunne se at de havde et godt kammeratskab. 

Formålet med mandskoret er at indøve flerstemmige sange, styrke kammeratska-

bet, og med tiden deltage i arrangementer både lokalt og rundt i landet – og hvem 

ved - måske en udlandsrejse til et venskabshold. 

Mandskoret vil mødes en gang om ugen i Jungshoved kirke eller i Rejsestalden. Der 

er mulighed for at booke Frøen til fælleskørsel. 

Menighedsrådet er i forhandlinger med en dirigent, så hvis det har din interesse, så 

tilmeld dig til Lene Gurskov, lg@gurskov.dk, mobil; 23708301. 

Mere information følger. 
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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 

Rekkendevej 39, 4720 Præstø 

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 

51 14 28 80  

Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Mail: jungshovedkirke@gmail.com 

•Organist  

Elena Stilling 

21 26 66 08 

•Kirkesanger  

Bodil Agerbo 

25 14 07 94  

•Kasserer  

Anne-Lise Nielsen 

Faxe Ladeplads 

24 25 11 51 

•Formand for menighedsrådet 

Kirsten Thomsen 

41 41 43 75  

Mail: kirstenthomsen1@outlook.dk 

•Kirkeværge Bent Pedersen 

24 80 08 32 

Mail: bent10101950@gmail.com 

Web: 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 september– december 2021 

Dato Søndag Jungshoved Allerslev 

5. september 

Præstø Kirke, 

9.00 (HJØ: FW) 

14. søndag e. trini-

tatis 

Ingen Høstgudstjeneste 

10.30 

12. september 15. søndag e. trini-

tatis 

Høstgudstjene-

ste 10.30 

Ingen 

19.september 16. søndag e. trini-

tatis 

Ingen 10.30 

26. september 17. søndag e. trini-

tatis 

10.30 9.00 

3. oktober 18. søndag e. trini-

tatis 

9.00 10.30 

Konfirmander 

10. oktober 19. søndag e. trini-

tatis 

10.30 9.00 

17. oktober 20. søndag e. trini-

tatis 

Ingen JBB: 

9.00 

24. oktober 21. søndag e. trini-

tatis 

10.30 Ingen 

27. oktober   Stillegudstjene-

ste 19.30 

  

31. oktober 22. søndag e. trini-

tatis 

9.00 10.30 

7. november Allehelgen 19.00 16.30 

14. november 24. søndag e. trini-

tatis 

JBB: 9.00 Ingen 

21. november Sidste søndag i kir-

keåret 

Ingen 10.30 

28. nov. 1. søndag i advent 10.30 9.00 

5. dec. 2. søndag i advent Ingen JBB: 9.00 

12. dec. 3. søndag i advent 9.00 10.30 
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JUNGSHOVEDKALENDER september-december 2021 
Torsdag 16. sep. Kl. 19.00-21.30. Generalforsamling Jungshoved Lokalforum. Skolen 

Fredag 17. sep. Kl. 18.00-23.45. Pensionistforeningens høstfest. Forsamlingshuset 

Lørdag 18. sep. Kl. 10.00. Traktortræk v/Folkeparken 

Søndag 19. sep. Kl. 10.00. Traktortræk v/Folkeparken 

Søndag 26. sep. Kl. 14.00-16.00. Velkomstmøde for nye beboere. Skolen 

Onsdag 29. sep. Kl. 13.00. Travetur. Mødested: Skolen 

Søndag 3. okt. Røde Kors indsamling 

Mandag 4. okt. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset 

Onsdag 6.-8. okt. Pensionistforeningens tur til "sort sol" 

Torsdag 7. okt. Kl. 17.45-19.00. Spiseklub. Skolen 

Søndag 10. okt. Kl. 10.00-12.00. Affaldsindsamling. Mødested: Skolen 

Tirsdag 12. okt. Kl. 19.00-21.00. Syng sammen-aften. Skolen 

Torsdag 14. okt. Kl. 19.00. Foredrag om Island. Foreningen NORDEN. Skolen 

Onsdag 20. okt. Kl. 19.00-21.00. Kulturcafé, Tro er ikke viden. Jungshoved Kirke 

Tirsdag 26. okt. Kl. 14.30-16.00. "Tøjstativet" besøger Skolen 

Onsdag 27. okt. Kl. 13.00. Travetur. Mødested: Jungshovedvej lige vest for dæmningen 

Onsdag 27. okt. Kl. 14.45. Foredrag om hjernen og stjernen. Foreningen NORDEN. Skolen 

Onsdag 27. okt. Kl. 19.30-20.00. Stillegudstjeneste. Jungshoved Kirke 

Mandag 1. nov. Kl. 10.00-12.00. 60+ tur i Stenstrup. Se mere på www.jungshoved.net 

Mandag 1. nov. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset 

Tirsdag 2. nov. Kl. 19.00. Valgmøde. Skolen 

Torsdag 4. nov. Kl. 19.00-21.00. Syng sammen-aften. Skolen 

Torsdag 4. nov. Kl. 19.30. H.C. Andersens mange slags "rejser". Allerslev Præstegård 

Torsdag 11. nov. Kl. 17.45-19.00. Spiseklub. Skolen 

Mandag 15. nov. Kl. 18.00. Skumringstime. Foreningen NORDEN. Skolen 

Torsdag 18. nov. Kl. 19.30. Koncert med Fýri trio. Allerslev Kirke 

Tirsdag 23. nov. Kl. 19.00-21.00. Syng sammen-aften. Skolen 

Onsdag 24. nov. Kl. 13.00. Travetur. Mødested: Transformatortårnet i Lundegård 

Lørdag 27. nov. Kl. 10.00-15.00. Julemarked. Skolen 

Søndag 28. nov. Kl. 10.00-15.00. Julemarked. Skolen 

Søndag 28. nov. Kl. 16.00. Koncert med Maria Carmen Koppel m.fl. Jungshoved Kirke 

Torsdag 2. dec. Kl. 17.45-19.00 Spiseklub. Skolen 

Fredag 3. dec. Kl. 13.00. Pensionistforeningens julefrokost. Forsamlingshuset 

Lørdag 4. dec. Kl. 15.00-18.00. Juletræsfest. Skolen 

Mandag 6. dec. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset 

Torsdag 9. dec. Kl. 19.30. De 9 læsninger. Allerslev Kirke 

Søndag 12. dec. Kl. 19.30. Sangaften. Jungshoved Kirke 

Fredag 17. dec. Kl. 18.00. Strandjagtforeningens julefrokost. Skolen 

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


