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Sidste a r i december kom Naomi fra 

Smidstrup og hendes mormor, Lissi, 

forbi for at fa  en gren af æbletræets 

mistelten. Nu har Naomi fa et sit eget 

æbletræ hjemme i haven, hvor bære-

ne fra misteltenen allerede har sat en 

lille grøn spire - hvis man ser meget 

godt efter pa  fotoet, kan man ma ske 

se den. 

○ 

Ved den a rlige Røde Kors landsind-

samling na ede fire indsamlere pa  

Jungshoved at indsamlet 9333,50 kr. 

Et utroligt flot resultat. Det var ikke 

lykkedes at fa  indsamlere til de øvri-

ge fem ruter i sognet denne gang. 

Hvis du har lyst til at deltage næste 

a r, det er den første søndag i oktober, 

sa  ma  du meget gerne ringe til mig pa  

tlf. 22215525. 

○ 

Jeg har fa et fortalt, at ga rden i Skov-

huse, som i dag rummer H.C. Ander-

sens Verden, hedder Bestvedga rd.  

Skovga rden i Bøget har skiftet navn 

til Kirsebærga rden, og Smidstrupga rd 

hedder nu Lysega rd. Sa  der er stadig 

liv og udvikling i Jungshoveds ga rd-

navne. 

○ 
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Pladsen ved Stenstrup gadekær hav-

de en lørdag i eftera ret besøg af nog-

le glade cykelryttere fra Fakse Lad-

plads. De fortalte, at de en gang om 

ma neden cykler en tur, de kalder for 

Roneklintruten. Den indeholder en 

pause, hvor de nyder en øl, og denne 

dag var det sa  i Stenstrup. 

○ 

I parken ved Jægerspris Slot mødte vi 

denne sten, som barnebarnet, Lau-

ritz, ikke kunne sta  for - sa  den fik 

lige en krammer.  

Det er en nyrestaureret mindestøtte 

for borgmester Hans Nansen. Hans 

Nansen var borgmester i København. 

Under Københavns belejring i 1659 

drog han ifølge Carl Etlars beretning 

om Gøngehøvdingen til Jungshoved, 

hvor han mødte Svend Gønge i en 

jættestue (Svend Gønges Hule) i Bøn-

svighoved Skov. Borgerne pa  Lolland

- Falster havde iflg. romanens beret-

ning indsamlet 50.000 rigsdaler, som 

borgmester Nansen nu bad Svend 

Gønge om at transportere fra Vor-

dingborg til kong Frederik d. 3. i Kø-

benhavn. De 54 mindesten i parken 

ved Jægerspris Slot er en hyldest til 

de personer, der gennem tiderne 

havde ydet en stor indsats for landet. 

Der er ogsa  en mindesten for Ove 

Gjedde. En spændende person, der i 

nogle a r var lensmand pa  Jungshoved 

Slot. Ham har vi planer om at fortæl-

le mere om i bladet pa  et senere tids-

punkt. Alle mindestenene i slotspar-

ken i Jægerspris er udført af billed-

huggeren Johannes Wiedewelt (1731

- 1802). Det ogsa  ham, der er meste-

ren bag de to sarkofager for ægtepar-

ret Brockenhuus i ta rnrummet i 

Jungshoved Kirke, udført i 1787-88.  

○ 

LÆS BLADET ONLINE 

Alle de tidligere udgaver af bladet 
findes på: 

https://jungshoved.net/tidligere-
numre/ 
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Pa  marken ved hjørnet af Jungsho-

vedvej og Klindse Hoved Vej sta r den-

ne store halmstak (d. 24.10). Chri-

stoffer Blindbæk fortæller, at der er 

ca. 500 halmballer i stakken hver 

med en vægt pa  450- 500 kg. Na r det 

bliver koldt, skal de omdannes til 

fjernvarme i værkerne i Avedøre eller 

pa  Masnedsund sa  folk i Kbh. og Vor-

dingborg kan holde varmen.  

○ 

Pa  en af de ma nedlige traveture var 

gruppen kommet til Kragevig - lidt 

uden for sognet! En af deltagerne 

bemærkede, at de mange stra tækte 

huse i og omkring byen ikke havde 

kragetræer pa  rygningen, som man 

normalt ser pa  Sydsjælland, men kun 

halm med et net henover. Peter Be-

ring, som bor pa  en fin stra tækt ga rd i 

Kragevig, kunne efterfølgende fortæl-

le, at det skyldes en gammel traditi-

on:” Godsejer Hage havde - som man-

ge jordbesiddere og hanhunde - øn-

sket at markere domænet. Det gjorde 

han bl.a. ved at befale syet rygning pa  

huse og fæstega rdes tage” 

Knud Jacobsen 

○ 
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Påfugl i haven 

Siden fora ret har vi her pa  Klintestien 

i Roneklint, næsten dagligt haft besøg 

af en pa fugl, som kommer og henter 

sin frokost og aftensmad, der besta r 

af en ha ndfuld jordnødder hver gang. 

Hvor den kommer fra, ved vi ikke, 

men det er lidt hyggeligt at have den 

pa  besøg, sa  vi ha ber, den klare vinte-

ren. 

Sten Herup 

○ 

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. 



8 

Her i starten af oktober var Judy og 

jeg med pensionistforeningen pa  en 3 

dages tur til grænseomra det i Nord-

tyskland og Møgeltønder. Her var der 

masser af gode oplevelser med dygti-

ge guider. 

Turen startede med et besøg” pa  de 

rige tyskeres ferieø” Sild, hvor de 

billigste hela rshuse kostede 15 milli-

oner. Efter en rundtur pa  øen kørte 

bussen op pa  en togvogn, og sa  blev 

vi alle transporteret ca. 30 km over 

en tange til fastlandet. 

Næste dag besøgte vi Friedrichstadt, 

som ogsa  kaldes ”Lille Amsterdam”, 

hvor vi fik en guidet sejltur i de 13 

kanaler og en byrundtur.  

Sidst pa  eftermiddagen mødte vi vo-

res lokale ”sort sol” guide og kørte ud 

i Tøndermarsken , hvor vi slog os ned 

pa  græsset og ventede pa  stærenes 

ankomst. Vi var i god tid for at fa  de 

”rigtige” pladser, som vores guide 

sagde, og jeg var nok ikke den eneste, 

der tænkte: ”Hvordan kan han vide 

det?” Men det kunne han, for da det 

blev skumring, kom den første flok 

stære og slog sig ned lige ud for, hvor 

vi sad, ca. 100 meter ude i rørskoven. 

Det sa  ud, som om der sad en med en 

stor støvsuger og sugede flokken ned 

i sivene, og den næste time kom flere 

flokke, nogle pa  ca. 200000 tusinde 

ifølge vores guide, som alle slog sig 

ned lige foran os. Guiden vurderede, 

at der var omkring 1,4 million stære, 

som gik til ro den aften. Det var me-

Sort sol med pensionistforeningen  

Foto: Steen Herup  
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get imponerende. 

Den sidste dag mødte vi igen vores 

”sort sol” guide, som tog os med pa  en 

tur i marsken, hvor vi sa  findestedet 

for guldhornene og Højer Sluse. Der-

efter besøgte vi Højer Pølser, som 

ha ber at vinde konkurrencen om 

”Danmarks bedste spegepølse 2021”. 

Efter pølsesmagningen gik turen til 

Møgeltønder, hvor der var rundvis-

ning pa  Schackenborg Slot og frokost 

pa  Slotskroen, inden turen gik hjem-

ad. Maden var ikke noget at skrive 

om, men der var rigtig mange gode 

oplevelser med nogle gode guider. Sa  

tusind tak til turudvalget for en god 

tur. 

I det tidlige eftera r kan man ogsa  op-

leve “sort sol” ved Jungshoved Kirke, 

hvor stæreflokke sla r sig ned i sivene 

ved Noret. 

Hilsen  

Judy og Steen Herup 

 

Foto: Hanne Rasmussen  
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Emmy Hansen med sin robåd ved Jungsho-

ved Nor.  

 

Pa  lokalarkivet i Præstø har vi mange 

historier og billeder fra Præstø og de 

gamle sogne i kommunen: Allerslev, 

Ba rse, Beldringe Jungshoved og Ski-

binge. Sa  da jeg i jagten pa  en historie 

her til bladet fandt et billede med 

følgende tekst: Emmy Hansen i roba -

den, som hun anvendte ved transport 

af passagerer til Kragevig for 35 øre 

og til Oremandsga rd for 25 øre fra 

Jungshoved Nor (omkring 1925-

1935), sa  blev jeg nysgerrig, - for at 

det var en pige, der roede folk over til 

Kragevig eller Oremandsga rd, - det 

var flot og imponerende. Sa  ved en 

nærmere eftersøgning fandt jeg yder-

ligere to billeder, et hvor Emmy er 

noget ældre og et andet, hvor hun 

som voksen arbejder pa  Andelsva-

skeriet i Præstø omkring 1950-55. 

Men perlen ved min søgning blev 

alligevel et interview (lydoptagelse) 

med Emmy, hvor hun som pensionist 

fortæller om sit liv fra barndommen 

og til den dag i 1997, hvor optagelsen 

foregik. Sa  her er et lille uddrag fra 

den optagelse, der varer næsten 1,5 

time.  

Sa  hvis du er mere interesseret, kan 

den høres pa  Lokalarkivet i a bnings-

tiden om mandagen mellem 13 og 16.  
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Optagelsen har nr. L63. 

Uddrag: 23.september 1997 i Emmy og 

hendes mands hus i Skibinge: Jeg er 

født i et hus, der tilhørte Jungshoved-

gården, hvor min far var havemand på 

Jungshovedgården. Men da jeg var 4 

år, fik min far stillingen som graver 

ved Jungshoved Kirke, og vi flyttede 

ind i det hus, der hører til stillingen. 

Men desværre blev min far ikke så 

gammel, for han døde, da jeg var 10 

år, og min mor stod tilbage med 10 

børn, hvor de 5 allerede var ude og 

tjene. Men da vi også havde min mor-

far boende på aftægt, hvor han havde 

den ene stue og vi den anden mindre 

stue og soveværelset, så var pladsen 

trang. Men det gik trods små kår. Min 

mor havde efter min fars død overta-

get hans arbejde som graver, hvor 

vores bror Sofus, der var den ældste, 

hjalp til med at grave, skønt han havde 

sit arbejde som tømrer. Jeg husker 

også tydeligt en sommerdag, hvor vi 

havde arbejdet på kirkegården, og alle 

sammen var trætte og varme, at vores 

mor foreslog, at vi gik op på slotsban-

ken for at drikke kaffe. For udsigten 

deroppe fra var flot. Den gang var der 

borde og bænke med klippede græs-

kanter. Deroppe plejede de unge men-

nesker at samles om aftenen og havde 

en leg, der blev kaldt ”gå om og så”. 

Den gik ud på at løbe Slotsbanken 

rundt, to og to.  

Men jeg havde også en lille ekstra 

tjans, hvor jeg mod betaling roede folk 

over til Kragevig eller Oremandsgård. 

Det kunne godt give nogle sjove ople-

velser. For en dag kom der en skærsli-

ber, der godt ville roes over til Krag-

evig. Han havde sin skærsliberbør og 

hund med. Men hunden var skræmt og 

ville ikke hoppe om bord. Børen var 

kommet om bord, men da hunden 

gjorde modstand, og han prøvede at 

trække den ombord, bevirkede det, at 

båden krængede, og børen røg i van-

det. Men alt kom efterhånden om bord. 

Godt nok var hans ting i børen blevet 

våde, men jeg fik dem sejlet over. 

… resten af historien fra optagelsen 

kan du høre pa  Lokalarkivet. 

Ove Rye Jørgensen 

Emmy Hansen  

på Andelsvaskeriet  
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Hvorfor har vi sommerhus på 

Jungshoved?  

En tilfældighed, er svaret. Vi var ved 

købet for 25 a r siden i midten af fyr-

rerne, vores 2 drenge var blevet sto-

re, og vi kunne godt se, at huset i Van-

gede ikke rigtigt passede til det, vi 

ville have, na r vi kun var os to. 

Vi havde talt om lejlighed og som-

merhus, men uden at se pa  hverken 

det ene eller det andet. Tilfældigt 

hørte vi om et sommerhus, som sæl-

ger skulle af med, banken pressede 

pa . Det tog vi ned og sa  pa , og vi faldt 

pladask for huset, terrassen med en 

lukket ga rd, omra det og muligheder-

ne. Vi na ede aldrig at se pa  andre mu-

lige sommerhuse. 

Vi er begge opvoksede i Næstved, og 

da vi købte sommerhuset, levede vo-

res 4 forældre, sa  det gav god mening 

ikke at købe sommerhus pa  nordky-

sten eller i Nordvestsjælland. 

Huset var dengang umbragrønt, og pa  

grunden voksede store fyrretræer og 

birketræer. Overfølsomhed overfor 

birkepollen gjorde, at de rimeligt hur-

tigt blev fældet sammen med et par 

fyr. Vi begyndte at sætte træer og 

buske, og dengang var ra vildtet ikke 

sa  talrigt, at det var nødvendigt at 

hegne for at undga  bidskader og fej-

ning. Et par fyrretræer faldt selv i 

eftera rsstorme, sa  vi fældede resten 

og plantede til med for det meste 

hjemmehørende, løvfældende, dan-

ske arter, eksempelvis røn, tørst, 

navr, hasselnød, kvalkved og benved. 

Meget af det, vi plantede for 20 a r 

siden, tynder vi nu ud og fælder. Det 

er utroligt sa  frugtbar jorden er her i 

udstykningen. 

Dengang var der langt mellem huse-

ne. Sjældent blev der bygget nyt. Der 

var mange tomme grunde, der blev 

passet i varierende grad, men ra dyre-

ne trivedes sammen med andre pat-

tedyr, harer, pindsvin, mus og egern. 

Pa  vores matrikel har vi huset ba de 

husma r og ræv; begge var vi glade for 

at slippe af med; de flyttede selv. Vo-

res hus er ikke med støbt fundament, 

sa  rævefamilien boede inde under 

huset en sæson. De ræve er de eneste, 

vi har set pa  Jungshoved. Husma ren 

boede under taget pa  annekset, men 

den sa  vi mindre til.  

Vi ser i sommerperioden to slags fla-

germus, arterne kender vi ikke. 

Ra dyrene nyder vi. Vi hegner det, vi 

vil have i fred, sa dan er det blevet. Vi 

glæder os hvert a r til i løbet af maj 

ma ned at se ra en ofte med 2 lam. I 

perioder ser vi flere forskellige ra er, 

mener vi, men at der kommer flere 

forskellige bukke, kan vi se pa  for-

skelle pa  opsatserne. 

Et a r var vi sent pa  den med at sla  

Sommerhus på Jungshoved 
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græs, og et par kraftige skud lige først 

i maj vakte nysgerrigheden, sa  stedet 

blev ska net. Det var den almindelig-

ste orkide, skovhullæbe, en orkide vi 

visse a r har haft mere end 50 

blomstande af. Vi har set den pa  an-

dre grunde rundt i omra det, typisk 

steder hvor græssla maskinen ikke 

na r ud. Til vores glæde har vores gen-

bo i a r haft en blomsterstand af maj-

gøgeurten, den er meget velkommen 

ogsa  hos os. 

Vi havde for en snes a r siden anlagt 

en blomstereng, men den blev rime-

ligt hurtigt generobret af græsser, 

men elementer genfinder vi stadig i 

floraen pa  grunden, med dagpragt-

stjerne, cikorie og valmuer.  

Det giver insekter, sommerfugle og 

Øverst: Maj-gøgeurt  

Nederst: Familiens blomstereng  
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bier, og mad til alle de andre dyr og 

fugle. 

I dag sla r vi græs, hvor der skal spil-

les fodbold og de nødvendige stier. 

Resten holdes med en eller to a rlige 

sla ninger. 

Fra grunden følger vi ISS, na r den 

passerer, og vi bruger gerne et par 

aftentimer med at se pa  stjerner, 

mælkevejen, planeter, satellitter og i 

perioder stjerneskud. Her er jo dejligt 

mørkt.  

Vi følger ogsa  fuglene, ba de de der 

bygger rede hos os, eller som benyt-

ter de opsatte kasser, men ogsa  træk-

fuglene, og gæssene, der morgen og 

aften passerer og giver lyd. Vi ser og 

hører hyppigt dompapper, dens lidt 

triste kald er en del af lydbilledet. 

Dompappen er en farvestra lende fugl. 

Vi havde i det tidlige fora r et par dage 

besøg af skovsneppen, ogsa  en flot 

fugl. Vi fandt den senere død, hoved-

løs og i øvrigt urørt. Mærkeligt. 

Pa  gode dage fora r og eftera r er der 

trækkende rovfugle i luften over hu-

set, glenter, spurvehøge og musva ger. 

Havørnen er blevet en hyppig gæst i 

luftrummet over huset, og over 

Jungshoved, man skal kun huske at 

kikke op, sa  kaffepauser tilbringes 

med mest mulig himmel.  

Lyden af gæs er meget hyppig mor-

gen og aften, og lyden af trækkende 

traner fora r og eftera r er et boost til 

humøret. Hyppigt hører vi dem uden 

at kunne se flokken. 

Vi følger med fra matriklen, men vi 

følger ogsa  med pa  halvøen med om-

liggende lokaliteter. 

A rets gang i naturen pa  Jungshoved 

indeholder for os en tur i Bønsvigho-

ved Skov i marts for at se efter bla  

anemoner og senere i samme omra de 

for at se salepgøgeurt og maj-gøgeurt 

pa  de græssede enge. Maj-

gøgeurterne i Ræveholmsmose er 

ogsa  et tilbagevendende syn. Vi stop-

per op og vurderer antallet og mindes 

den gang, vi sa  den lokale kunstner 

Leif Madsen male orkideerne i engen.  

En tidlig fora rsudflugt til Faksinge 

Skov for at hente ramsløg er ogsa  et 

fast element; sa  kan man kikke over i 

havørnereden bagefter.  

Bøndernes Egehoved, omra det ved 

Sydga rden og ud til Maderne og Ro-

neklint er yndede steder at se pa  fug-

le a ret rundt, og med lidt held ser 

man ogsa  løvfrøer, lettest i maj ma -

ned. 

Nogle a r havde vi motorba de, en lille 

og senere en større. Til at starte med 

la  de for svaj pa  det lave vand, senere 

med fast plads i Stavreby havn. De 

hed Havørnen 1 og 2, naturligvis.  

Vi tog speedba dskørekortet lokalt 

Det var en sjov og spændende ople-

velse. De a r vi havde ba d, var vi rundt 

om Møn, til Faxe Ladeplads, Kalveha-

ve og Præstø, og til Nyord, med gode 

frokoster pa  Lolles Ga rd. Vi sa  sæler, 

knortegæs, fiskeørne og havørne fra 

ba den, og et par fisketure blev det 
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ogsa  til. Men, vi fik ikke brugt ba den 

nok, sa  den trives nu i Næstved hos 

familie. En udvikling med nabogrun-

den gjorde det indlysende, at vi ikke 

kunne na  alt, selvom vi var pensione-

rede.  

Nabogrunden, syd for vores, var i de 

første 8-10 a r af vores ejertid rimeligt 

velholdt, græsset blev sla et nogle 

gange pa  en sæson. Grunden skiftede 

ejer et par gange, men sælgers pris-

ønsker matchede ikke vores bud. 

Grunden groede til i brændenælder, 

brombær og agertidsler, og a rene gik. 

Nogle vintre var 1/3 af grunden en 

sø, sa  den var ikke sa  attraktiv. Men 

pludseligt var grunden til salg, og nu 

passede sælgers krav med vores øn-

sker, og grunden blev købt. 

En entreprenør hjalp med at fa  skik 

pa  grunden. Vi fik hegnet den ind af 

hensyn til ra dyrene og fik plantet en 

randbeplantning med danske hjem-

mehørende arter. Vi fik græsplæne til 

fodbold, en nedgravet trampolin mv., 

sa  børnebørnene har noget at tumle 

sig pa . Der blev plantet randbeplant-

ning og sat 10-12 frugttræer i fora ret 

2019. Nu 2.5 a r senere er beplantnin-

gen flere meter høj mange steder. 

Vildthegnet skal ned i eftera ret 2023, 

og sa  ma  træer og buske selv klare 

sig. 

Pa  grunden har vi en særdeles sjæl-

den plante, en kløver gyvelkvæler,  en 

plante uden klorofyl. Vi ved ikke, om 

den stod der, før entreprenøren kom, 

eller om den er kommet med noget af 

den jord, vi fik kørt pa .  

Vi har lavet et lille indelukke til hind-

bær. Det bliver sta ende, na r vildtheg-

net kommer ned. Uden hegn, ingen 

hindbær. 

Sa , vi landede her ved en tilfældighed, 

men har ikke fortrudt.  

Naturen pa  Jungshoved er pragtfuld, 

og der er et aktivt miljø, som vi sæt-

ter pris pa . Dette blad er blot et af 

eksemplerne pa  det aktive miljø. 

Tekst og foto  

Flemming Kragh Hansen 

Kløver –Gyvelkvæler  
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Vi har lov til at bringe denne fine arti-

kel af Nanna Goul. Artiklen blev bragt 

i Information 25.5.2021  

 

Som ung forlod jeg landsbyens 

snerrende bånd til fordel for stor-

byens åbenhed. Men med årene er 

landskaberne begyndt at kalde på 

mig igen, og da min bil brød sam-

men mellem de mørke marker, 

fandt jeg ud af, at jeg tilhørte et 

hjælpsomt fællesskab uden at vide 

det.  

Nanna Goul 

Da jeg som 19-a rig flyttede til Køben-

havn, var det med en vidunderlig fø-

lelse af at have klippet navlestrengen 

til det sted, langt ude pa  landet i Øst-

jylland, hvor jeg voksede op. Jeg holdt 

meget af stedet, alligevel var det, som 

om klaustrofobien bølgede hen over 

dalene. 

Menneskene var altid de samme, og 

det var, som om de pa  forha nd havde 

besluttet sig for, hvad jeg var, hvor 

jeg skulle hen, alt sammen baseret pa  

dengang jeg red en tur pa  en ko, sad 

fast i en mose eller blaffede i skole. 

Anekdoter, som hentet fra Emil fra 

Lønneberg. Jeg var stivnet i dem, kun-

ne ikke komme ud af dem. Derfor 

ma tte jeg flytte ud af det landskab. 

I København var identiteten derimod 

fritsvævende, jeg kunne være alt, 

hvilket nogle gange var sa  overvæl-

dende, at det blev til ingenting, der 

var ingen rødder, der gav e n næring 

fra et velkendt ophav. Jeg husker, at 

jeg til en mindre privatfest, lige da jeg 

var flyttet til København og begyndt 

pa  universitetet, stod pa  en altan med 

to andre piger, der kom fra Nordjyl-

land. Vi havde drukket betragtelige 

mængder vin og var berusede i mere 

end e n forstand, vi stod i det indre 

København med udsigt til marmor-

kirken og følte os hensat til at være 

en del af en anden historie, en langt 

mere storsla et e n af slagsen, end der 

hvor vi kom fra. 

Sa  begyndte vi at ra be: Det her er 

ogsa  vores by! Igen og igen. 

Det var en slags pa kaldelse, en be-

sværgelse, her ville vi høre til, her 

ville ogsa  vi have ejerskab over byen. 

Som na r man (forgæves) forsøger at 

tage ejerskab over et andet menneske 

med ordene »du er min«. Bagefter gik 

vi videre til en anden fest, jeg kan 

ikke huske hvor, men jeg kan huske, 

at det netop var begyndelsen til, at 

København blev et sted, hvor jeg følte 

mig hjemme. 

Landskaberne uden for os og inden i 

os 



17 

Landskaberne rækker ind 
i os 

Med a rene er forelskelsen i byen da-

let betragteligt, og under landets ned-

lukninger har jeg oplevet det at være 

i København som at ga  rundt i tøj, der 

strammer. De mere a bne landskaber, 

jeg er vokset op i, har kaldt mere og 

mere pa  mig, og derfor var det ogsa  

en stor lettelse, da vi sidste a r købte 

et sommerhus pa  Jungshoved pa  Syd-

sjælland. 

At landskaberne, stederne, rækker sa  

langt ind i os, er en erkendelse, der 

bliver ved med at komme bag pa  mig. 

Hvordan min krop helt fysisk reage-

rer positivt pa  hav, enge, skove, højt 

græs. Hvordan det forvandler mit 

humør. Hvordan nogle steder, med 

da rlige minder, gør det modsatte. 

En ny indgang i landskabet a bnede 

sig for et par uger siden, da jeg netop 

var drejet ind pa  halvøen sent om 

aftenen, og bilen – som jeg havde la nt 

– pludselig uda ndede med de tilta-

gende mørke marker omkring mig. 

Jeg forsøgte at ringe min veninde op, 

der sov, jeg talte med Falck, der ra de-

de mig til at lade bilen sta  og fa  den 

afhentet dagen efter. Sa  sad jeg der i 

mørket, i en ufrivillig meditation. 

Græshopperne sang omkring mig, og 

jeg var lige ved at henfalde til ren 

afslapning, indtil det gik op fra mig, at 

man jo ikke lige kunne fa  fat i en taxa 

herude. Jeg skulle frem til sommerhu-

set, der kom ha ndværkere klokken 

7.00, det var derfor, jeg var kørt der-

ned. 

Ukendt fællesskab 

Sa  skrev jeg til min nabo, der er god 

til at redde folk. Han svarede først 

ikke. Sa  skrev jeg i omra dets fælles-

skab pa  Facebook, hvad man dog 

skulle stille op i min situation. 

Inden der var ga et fem minutter, hav-

de en ha ndfuld lokale i nattøj meldt 

sig pa  banen til en sen aftenafhent-

ning. Og pludselig dukkede den an-

den nabo ogsa  op. Det er ikke altid 

klogt at ligge med sin telefon og tjek-

ke sociale medier ved sengetid, men 

den aften var jeg lykkelig for os, der 

indimellem falder i. 

Dagen efter spurgte tømreren, da jeg 

fortalte ham om bilens sammenbrud, 

helt oprigtigt – og lidt forarget – 

hvorfor i alverden jeg ikke havde rin-

get til ham. Jeg var ma lløs. Senere 

skrev en anden nabo, at hvis noget 

lignende skete, kunne jeg ringe til 

hende pa  alle tider af døgnet. 

Hvad er det her for noget? Jeg var 

helt overvældet over a benbart at til-

høre et fællesskab, jeg slet ikke ane-

de, jeg var en del af. Et fællesskab 

omkring et landskab, som nu har a b-

net sig. 

Jeg føler mig ikke længere alene, na r 

jeg triller igennem de mørke veje tæt 

pa  midnat. 

 

information.dk/deltag 
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Velkomst til nye beboere på Jungshoved  
Siden september 2020 er ikke mindre end 28 boliger på Jungshoved solgt til fastbo-

ende, derudover er der solgt en del sommerhuse. Samtidig er der kommet flere nye 

beboere, som bor til leje. 

Alle nye beboere ønskes hjertelig velkommen! 
Udvalget for turisme og bosætning afholdt i september måned et velkomstmøde i 

Egnshuset Jungshoved Skole for de nytilflyttede. Der blev orienteret om Lokalfo-

rums arbejde samt de forskellige udvalg herunder. Derudover blev der orienteret 

om de mange forskellige aktiviteter, som foregår året rundt på Jungshoved, mange 

af dem i Jungshoved Skole, som er et vigtigt omdrejningspunkt på halvøen. 

Der var rundvisning på skolen samt en tur rundt på halvøen med den lokale delebus 

Frøen, som fulgte det, som en bekendt betegner vandkantsruten, rundt på Jungsho-

ved. For børnene var der arrangeret skattejagt i Folkeparken. 

Aktiviteter, møder, referater m.m. kan man læse om på hjemmesiden 

www.jungshoved.net. samt i Bladet Jungshoved, hvor der også findes en aktivitets-

kalender. 

Har du en ide til en ny aktivitet, så kontakt Styregruppen for skolen. 

Vi håber, at alle nye beboere føler sig velkomne og bliver glade for at bo her. 

Venlig hilsen, 

Jungshoved Lokalforum 

Udvalget for turisme og bosætning,  

Allan, Henning, Lise og Mariane 

Jungshoved Lokalforum 
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Søndag 31. oktober blev 

det nye multihus i Folke-

parken indviet. Huset er 

rigtig fint, er gedigent byg-

get og har plads til rigtig 

mange. Dets placering i 

den østlige ende af parken 

fuldender hele området. 

Nu er der samlingspunkt i 

begge ender. 

Dagen blev fejret i det fineste, stille efterårsvejr med løv i alle farver omkring os. 

Mere end 50 deltagere, børn og voksne, deltog. Lise bød velkommen på Lokalfo-

rums vegne, Daline klippede den røde snor, og borgmester Mikael Smed holdt en 

tale. Morten og Tine spillede dejlige viser for og med os, der blev drukket kaffe og 

spist lækre kager, som Marianne var mester for, leget og spillet kroket, ringspil, 

kongespil m.m., inden bålene var klar til snobrødsbagning, pølser på grill og lidt at 

drikke.  Det må bestemt blive en tradition. 

Vi er glade for huset og håber, alle lokale og 

gæster på halvøen vil bruge og passe godt på 

det. Måske bare til en pause på tur med bar-

nevognen eller hunden, en skovtur med kaffe 

og kage, en børnefødselsdag med leg og bål, 

en skoleklasse på cykeltur, pausested for pen-

sionisterne, der spiller petanque, er på trave-

tur eller cykeltur eller….. her er så mange mu-

ligheder. TUSIND TAK til fondene, som har 

gjort det muligt, og til arbejdsgruppen, som 

udfører et kæmpearbejde med at udvikle og 

drifte parken. 

Pva Lokalforum, Lise 

Foto: Daline klipper snoren  
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Jungshoved Lokalforum 

Affaldsindsamling 
Naturen på Jungshoved siger tusind tak for hjælpen til syv børn og 18 voksne, der 

10. oktober på 10 forskellige ruter på halvøen samlede affald langs vejene. Der blev 

indsamlet i alt 30 kg, heraf en masse dåser og emballage fra fastfood, kaffe, slik og 

chips. 

Heldigvis er mængden af affald faldet lidt. Tidligere havde vi kun én årlig indsam-

ling, nu har vi to om året, og måske er folk blevet bedre til at tage deres affald med 

hjem. 

I 2019 indsamlede vi 126,3 kg, i efteråret 2020 indsamlede vi 24 kg, i foråret 2021 

indsamlede vi 36 kg. Så vi kan kun håbe, at der en dag vil være 0 kg. 

Dagen sluttede i skolegården til kaffe, juice og kage samt hyggelig snak. 

På gensyn og venlig hilsen, Jungshoved Lokalforum 
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JUL I TRANSFORMATORTÅR-
NENE 
 

Hvorna r har du sidst stoppet op og 

kigget ind i et af Jungshoveds fire 

transformatorta rne? 

 

Igennem de sidste a r har du oplevet 

kunst af forskellig slags, og  her til 

jul er der noget helt nyt pa  vej. 

Gruppen bag transformatorta rnene 

har besluttet, at her i december ma -

ned 2021 hedder projektet:  

Jul i Tårnet. 
 

Og hvad er sa  det?  I a r bliver ta rne-

ne udsmykket, sa  man virkelig kan 

mærke, at det er Jul i Ta rnet. 

Tag en tur rundt pa  Jungshoved og 

se fire meget forskellige ta rne, som 

alle har noget med jul at gøre. 

 

I byerne Bønsvig og Lundegaard er 

det beboerne, som selv bestemmer 

og beslutter, hvordan Jul i Ta rnet 

skal være. 

 

I de to ta rne ved Jungshoved og Am-

bæk er det lokale kunstnere, der 

giver deres bud pa  Jul i Ta rnet. 

 

Og som en ekstra gevinst har vi sla et 

os sammen med Værket i Stavreby, 

sa  der ma  du endelig stoppe pa  din 

vej rundt og se, hvad beboerne der 

har fundet pa  af julerier. 

Værket er Stavrebys lokale museum 

 

Mon der er nogen, der har gode ide-

er til, hvad ta rnene skal indeholde/

udsmykkes med i 2022? Der er rig-

tig, rigtig mange muligheder, og 

gruppen bag transformatorta rne-

ne  kan være behjælpelig med øko-

nomi i begrænset omfang. Men in-

gen forslag er for store eller for sma , 

hvis det bliver meget dyrt, ma  vi 

søge lokalforum, Vordingborg Kom-

mune og fonde. 

 

Glæd dig til at tage en tur rundt pa  

Jungshoved og kom i rigtig julestem-

ning. 

 

Gerda, Lis og Jørgen 
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Nyt medlem af bestyrelsen i Lokalfo-
rum 
Jeg hedder Ove Toftbjerg og har siden 15. fe-
bruar 2021 haft sommerhus på Bakkestien 22, 
Roneklint, hvor min hustru og jeg nyder den 
dejlige natur og området omkring Jungshoved 
så meget som muligt. 

Privat bor vi i Skodsborg i en dejlig lejlighed, 
som vi overtog i september 2020, og efter 
istandsættelse flyttede vi fra Middelfart for at 
være tættere på vores familie, der efterhånden 
alle er samlet omkring Københavnsområdet. 

Jeg har været i bestyrelsen i grundejerforenin-
gen i Haurvig nær Hvide Sande i en del år og 
samtidig hermed i Sammenslutningen for som-

merhusgrundejere ved Holmsland Klit, hvis formål bl.a. var at varetage kontakt med Ring-
købing-Skjern Kommune, Naturstyrelsen, Kystinspektoratet, Klitfogeden m.m. Bestyrelses-
posterne er ophørt i sensommeren 2021 p.g.a salg af vores sommerhus og flytning til 
Sjælland. 

Jeg er uddannet inden for shippingbranchen og har senest været ansat ved LM Windpo-
wer, hvor jeg valgte at gå på pension i august 2011. 

  

med venlig hilsen, 

  

Ove Toftbjerg 

Jungshoved Lokalforum 

Frivillige bidrag til bladet  

modtages med tak pa  konto: 

 6140 0004064737 
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Jungshoved Lokalforum 

Nyt udvalg om mere natur på Jungshoved 
 Vil du arbejde for at vi får mere natur  

på Jungshoved? 

 Har du gode ideer til mere mangfoldig natur  

på Jungshoved? 

 Så skal du melde dig og blive medlem af Lokalfo-

rums nye udvalg, som skal fremme mere og bed-

re natur på Jungshoved.  

Skriv til: jungshoved.lokalforum@gmail.dk  

eller snak med en fra bestyrelsen 

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 



24 

Den 2. november 2021 

var der traditionen tro 

valgmøde i forbindelse 

med kommunal- og 

regionsvalget arrange-

ret af Jungshoved Lo-

kalforum. 

Lokalforum havde 

valgt nogle emner ud 

til at få diskuteret.  

Det var Bosætning, Spildevandsrensning herunder Havmiljø og Natur og Miljøbe-

lastning fra Landbruget. 

Der var repræsentanter fra i alt 8 partier i panelet og heriblandt den siddende 

borgmester. Blandt tilhørerne i salen så man også flere andre opstillede kandida-

ter. 

Der var mødt ikke mindre end 60-65 borgere op med interesse i, hvad der rører sig 

på Jungshoved. 

Spørgelysten var stor – ikke mindst til det emne, som nok fyldte mest i debatten, 

og det var havmiljøet i Bøgestrømmen. Det var ikke mindst vores lokale fisker Ivar 

Trolles fortjeneste. Han berettede indigneret om, hvordan havmiljøet lider, og fi-

skene forsvinder. Til skade for fiskeriet men også som indikator for den ringe til-

stand. Der var stor uenighed om årsag og virkning – men også enighed blandt alle 

politikere om, at der er behov for mere viden, og at der skal tages flere vandprøver, 

som skal belyse fjordens og norets miljøtilstand. Det ser vi frem til. 

Elisabet Svane styrede aftenen med fast hånd – ikke nogen nem opgave. På opfor-

dring fik alle fremmødte politikere en stor klapsalve for at deltage i det lokale de-

mokrati og for at møde op til valgmødet. Der var trods uenigheder en god stemning 

og masser af engagement. 

Valgmøde i Egnshuset Jungshoved Skole 
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Partier Antal 
stemmer 
2021 

Afvigelse 
fra valget 
2017 

Procent af 
afgivne stem-
mer 

A Socialdemokratiet 208 +18 45,0 % 

B Radikale venstre 20 +2 4,3 % 

C Det Konservative Folkeparti 36 +26 7,8 % 

D Nye Borgerlige 23 +11 5,0 % 

F Socialistisk Folkeparti 43 +10 9.3 % 

O Dansk Folkeparti 18 -55 3,9 % 

V Venstre 70 -43 15,2 % 

Æ Fælleslisten 9 +9 2,0 % 

Ø Enhedslisten De Rød Grønne 26 -14 5,6 % 

Å Alternativet 9 -13 2,0 % 

        

 

 

Ved kommunalvalget d. 16. november 2021:  

Antal stemmeberettigede 654. Afgivne stemmer 468. Stemmepro-
cent 71,56 

 

Ved kommunalvalget d.22.november 2017:  

Antal stemmeberettigede 680. Afgivne stemmer 534. Stemmepro-
cent 78,52 

 

 

Kommunalvalget 2021  
Afstemningssted: Jungshoved Forsamlingshus 

16. november  2021 
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ONSDAG 5. januar 
En tur gennem Ambæk Kohave skov 

Mødested: Stenstrup Gadekær 

Tid: Kl. 13.00 

Længde: ca. 6 km 

  

Jungshoved – et sving ud i naturen 

ONSDAG 2. februar 
En tur til Bøged skov og strand 

Mødested: Bøged Strandvej 

P-plads ved skoven før nr. 25 

Tid: Kl. 13.00 

Længde: ca. 5 km 

Alle er velkomne på traveture i vinter 2022 

Du kan også finde turene på www.jungshoved.net  

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

På gensyn og venlig hilsen på tur- og naturudvalgets vegne, Marianne, Bent, Torben 

og Lise 
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ONSDAG 2. marts 
En tur i Store Hestehave skov 

Mødested: Ved vejen op til Dyremarken 

1 

Tid: Kl. 13.00 

Længde: ca. 5 km 

ONSDAG 30. marts 
En tur til Bøndernes Egehoved 

Mødested: P-plads Naturområde Syd-

gården 

Tid: Kl. 13.00 

Længde: ca. 4 km 

Du kan også finde turene på www.jungshoved.net  

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

På gensyn og venlig hilsen på tur- og naturudvalgets vegne, Marianne, Bent, Torben 

og Lise 
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JUNGSHOVED PENSIONISTFORENING  

Sa  er vi kommet godt i gang med vo-

res vinteraktiviteter. Dejligt at vi igen 

kan mødes uden al for man-

ge restriktioner, men nu ma  vi se, det 

tegner jo ikke alt for godt med de 

høje smittetal. 

Vi har afholdt vores første bankospil. 

og det var der mange, der havde sav-

net. Fryseren var jo næsten tom. 

Vi har været pa  vores 3-dagstur til 

Sønderjylland. Vi startede tidligt 

hjemmefra, sa  der blev serveret mor-

genkaffe, inden vi na ede Rømø, hvor-

fra vi skulle sejle til øen Sild. Vi fik en 

let frokost ombord pa  færgen. Vores 

guide fortalte mange spændende ting 

om øen, blandt andet om huspriser-

ne. Vi fortsatte med biltoget til Tysk-

land og kørte direkte til vores hotel, 

hvor vi blev indkvarteret. Efter mor-

genmaden kørte vi til Frederiks-

stad, hvor vi var pa  kanalrundfart og 

spiste frokost, inden vi kørte til Sort 

Sol. Det var noget af en oplevelse at 

se alle de stære, der landede lige for-

an os. "Fantastisk". Vi var inde og se 

Schackenborg og spiste frokost pa  

Schackenborg Slotskro, inden turen 

gik hjemad. Det var en rigtig dejlig 

tur. 

Vi har afholdt vores a rlige høstfest. 

Der var desværre ikke sa  mange, men 

de fremmødte hyggede sig. 

Nu ser vi frem til vores julefrokost 

og julemarked. 

Vi er godt i gang med at planlægge 

ture til næste a r. Vi pa tænker at ar-

rangere 3 endagsture:  til Sofiero, 

Hundested Sandskulptur og rundvis-

ning pa  Christiansborg med frokost i 

Snapsetinget. Vi pa tænker ogsa  at 

arrangere en 4- dags tur til Rold Stor-

kro i eftera ret, men der vil komme 

mere information i vores program, 

som kommer først i det nye a r. 

En rigtig glædelig jul og et godt nyta r 

til jer alle. 

Med venlig hilsen  

Tonny  

 

 

GLÆDELIG JUL 
& 

GODT NYTÅR 
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Spiseklubben på Jungshoved Skole 
 

Velkommen i spiseklubben til nye som gamle gæster. 

Der vil være plads til 36 gæster pr. gang. Hvis der ikke 

bliver plads til alle, kan man blive skrevet op til den 

næstfølgende gang.  

De tre næste gange bliver: 27. januar, 24. februar og 24. marts.  
Alle dage er torsdage. 
Man kan komme og spise fra kl. 17.45 til 19.00. Køkkenet lukker kl. 20.00. 

Foruden hovedretten med en salat serveres der en dessert fremtryllet af des-

sertkokken Merete Larsen. 

Den 24. februar har vi igen den store glæde at byde Per Sellebjerg velkommen 

som gæstekok. Per vil igen forkæle os med en vildtmenu. 

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 eller 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. 

Nyt fra Jungshoved Skole 
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Nyt fra Jungshoved Skole 

Så kom vi i gang igen! Det var dejligt at kunne 

slå dørene op for faste ugentlige aktiviteter, 

sangaftener, foredrag, spiseklub, borgermøder 

m.m. efter en lang periode med restriktioner. 

Vi håber, at vi kan fortsætte vinteren igennem - 

alle må gøre sig umage med afspritning, rengø-

ring osv. Det er rart for os alle med de faste akti-

viteter, det giver en ro og kontinuitet i hverda-

gen. Mange af skolens brugere er vendt tilbage, nye er kommet til, og der er fuldt 

hus på flere hold. Strikkecafeen har så stor succes, at de nu må lave venteliste. Kon-

takt Lise Særslev, tlf. 21 26 08 92, hvis du vil på ventelisten. Der er kommet børn i 

skolen igen, dejligt at se vejbaner i skolegården til de smås cykler og høre lyse stem-

mer på gangene. Velkommen til legestuen ”Frie Liv”. Flere kan være med efter hen-

vendelse til Ann-Sofie på mail: foreningen.frieliv@gmail.com.  

I lærerboligens køkken sker der endelig noget. Efter vandskade i juni har der været 

en lang periode med tørring. Alt skulle være tørt nu, og i begyndelsen af november 

bliver der lagt gulv, og køkkenelementerne sættes op igen. Når alt er rengjort og på 

plads, kan vi igen byde nye gæster og stamgæster velkommen. Det glæder vi os til. 

Skolen glæder sig også til julemarked og juletræsfest. Når bladet kommer, er der 

helt sikkert julelys og juletræ i skolegården, og måske ser nogen nissen på loftet - I 

ved ham, der bor bag den lille dør på første sal. 

Apropos døre: Husk venligst at lukke yderdørene helt i, når I går og 

kommer på skolen - vi skal spare på varmen! Den er blevet dyrere 

og vores driftstilskud mindre.  

Jungshoved Skole ønsker alle en glædelig jul og 

et godt nytår, pva styregruppen, Lise. 

HUSK AT LUKKE DØREN  
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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 vinteren 2022: 

• Torsdag 6. januar kl. 19.00-21.00 

• Tirsdag 8. februar kl. 19.00-21.00 

• Torsdag 10. marts kl. 19.00-21.00 

 

På gensyn, alle er velkomne. 

Venlig hilsen, Jungshoved Skole 
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FORENINGEN NORDEN  
FORÅRSPROGRAM 2022 

Foredragene bliver holdt på Jungshoved Skole, Jungshovedvej 46, 4720 Præstø. 

Alle er velkomne. Tak for fint samarbejde med Jungshoved Skoles bestyrelse. 

 

Torsdag 13. januar kl. 19:00  
glæder vi os til at høre om 
Martin A. Hansen - dengang og nu  
ved Bjørn Falck-Petersen 
 
 
Martin A. Hansen har for længst sikret sig en fremtrædende 

plads blandt de store i den danske litteraturs historie. Både i sine 

store værker som "Orm og Tyr", "Løgneren" og i sin omfattende 

novelleproduktion med perler som "Agerhønen", "Høstgildet" og 

"Paradisæblerne" folder han sit rige fortælletalent ud og giver 

såvel medlevende som livskloge beskrivelser af menneskelivets 

vilkår. Intet under, at han i dag regnes for en af de helt centrale i 

den forfattergeneration, der oplevede tiden både før, under og 

efter anden verdenskrig.  

 

Tidligere lektor Bjørn Falck-Petersen, Næstved, fortæller om den store stevnske 

forfatter, læser tekstprøver fra hans forfatterskab og stiller spørgsmålet, om hans 

tekster stadig siger en moderne læser noget?  

 

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

NORDEN medlemmer 50 kr. gæster 60 kr.  
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Onsdag 23. februar kl. 15:00 
Hjertekar sygdom og for højt blodtryk.  

En grundig gennemgang af hjertet  
14.45 – 15.00 er der kaffe og kage 

Vi byder velkommen til endnu et 

foredrag med Professor emeritus 

Carsten Saunte, som vil fortæller 

om menneskets hjerte. Carsten 

har arbejdet i 8 specialer inden-

for lægevidenskaben og har i en 

lang årrække haft sit virke i 

Trondhjem.  

Vi får et detaljeret indblik i menneskets hjerte, livets pumpe, et emne, som Carsten, 

som altid, vil forklare på en forståelig og humoristisk måde.  

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

NORDEN medlemmer 50kr.  gæster 60 kr.                 

○○○ 

Projekt Dåseringes indsamling i Jungshoved på skolen og på havelågen til Gøngegår-

den har siden september 2021 nu indsamlet hele 5,8 kg, som er kommet videre.  

FLOT GÅET! Tak for hvert et bidrag!  

 

Vi glæder os meget til endnu flere dåseringe ved de mange glædelige begivenheder, 

som kommer i den nærmeste fremtid! 

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

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

udetonerede miner, med en så beskeden indsats. 
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Pa  forbavsende fa  minutter kan du 

lære at fa  ro i hovedet, stilne tanker-

ne og fa  mere overskud.  

Jeg har undervist i meditation og 

mindfulness i mange a r i København, 

og det er sla ende, hvor lidt der skal 

til. Det er jo enormt positivt! Det kræ-

ver ”bare”, at man kender teknikker-

ne og husker at bruge dem. Nu er jeg 

flyttet til Jungshoved og ha ber pa  at 

udbrede kendskabet til mindfulness 

og meditation her. 

Mindfulness handler om at være til-

stede i nuet i stedet for at være opta-

get af tanker om fortiden eller fremti-

den. Meditation er en slags indre fit-

ness. Man kan lære at meditere pa  

mange ma der. Nogle er til det meget 

disciplinerede med lange meditatio-

ner evt. i stilhed i lotusstilling med 

mantra. Jeg er mere til de jordnære, 

lavpraktiske og korte meditationer, 

der hurtigt giver ro og glæde – og 

som man nemt kan integrere i sin 

hverdag. 

Fx ved at gøre dagligdags ting med 

større opmærksomhed. Sa  tager det 

ikke ekstra tid i en ma ske allerede 

travl hverdag. I stedet kan man gøre 

helt almindelige ting, bare pa  en an-

den og mere rar ma de. Som fx at nyde 

brusebadet, i stedet for at det bare 

skal oversta s. Eller virkelig smage pa  

maden, i stedet for at ma ltidet bare 

skal oversta s, sa  man kan komme 

videre med dagens aktiviteter. Eller 

ga  en skøn tur med fuldt fokus pa  

smukke ting i naturen, dufte blomster 

og havet, smage pa  bær, lytte til vin-

den og havet og nyde fornemmelsen 

af vinden eller solen pa  huden.  

Man kan ogsa  ”reboote” sin hjerne 

ved at fokusere pa  sit a ndedræt et 

par minutter, fx mens man venter i kø 

i supermarkedet, venter pa  printeren, 

venter pa , at det skifter til grønt lys i 

et lyskryds, venter pa  kaffen, venter 

pa  nogen – na r man først fa r op-

mærksomhed pa  det, er der utroligt 

mange situationer i hverdagen, hvor 

vi venter. I stedet for at blive irritere-

de eller checke sin mobiltelefon, kan 

vi nyde den pause vi helt automatisk 

fa r, hvis vi griber den. 

Jeg holder guidede mindfulness medi-

tationer for mine kollegaer pa  ca. 15 

minutter, ofte om eftermiddagen 

hvor vi alle sammen er ved at være 

godt trætte i hovedet. De siger fx, at 

de bliver mere klare i hovedet, tanke-

Meditation og mindfulness 

Læserne skriver 
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mylderet stilner af, de føler deres 

hjerne er blevet ”rebootet”, de har 

fa et afstand til en problemstilling og 

kan se den mere klart.  

Vi føler ofte, at vi ikke ma  tage pauser 

i løbet af dagen, men vi har rigtig godt 

af det. Meget af vores arbejde og vir-

ke er blevet sa  mentalt med internet 

og smartphones, sa  vi bruger hjernen 

langt mere end før i tiden – og det 

trætter pa  vores hjerne. Faktisk sva-

rer en arbejdsdag til mentalt at løbe 

et marathon! Hver dag!  

Jeg synes, det er sa  dejligt at undervi-

se i mindfulness meditation, se lyset i 

folks øjne og høre, hvordan de med 

utroligt fa  virkemidler kan fa  mere 

energi og glæde. 

Jeg underviser forskellige steder i 

lokalomra det som fx pa  Jungshoved 

Skole eller pa  mindfulness ga ture i 

Præstøs skønne natur, og jeg holder 

workshops, foredrag og retreats.  

Du kan se mere her:  

www.mind-break.com  

eller facebook.com/mindbreakcom. 

Jeg glæder mig til at møde dig. 

Benedicte Due 

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. 

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 

LÆS BLADET ONLINE 

Alle de tidligere udga-
ver af bladet findes på: 
https://jungshoved.net/

tidligere-numre/ 
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SIDEN SIDST 

Ofte sker der noget på Jungshoved 
efter bladets deadline, som vi  ik-
ke når at få med i bladet. Det er jo 
ærgerligt. Derfor vil vi prøve at 
samle det op, vi ikke nåede at få 
med sidste gang. Det sker under 
overskriften "Siden sidst" 
Tale af viceborgmester Else - Marie  

Langballe Sørensen, fredag 13. au-

gust: 

Kære alle, 

Dejligt igen at være samlet med akti-

ve borgere her pa  Jungshoved - igen i 

dag med en indvielse for øje eller ret-

tere sagt flere indvielser. 

Arbejdsgruppen “Rekreative ruter” 

under Jungshoved Lokalforum har 

inviteret til indvielse af deres arbejde 

med udvidelse af Sydsjællandsleden 

pa  Jungshoved og i kølvandet heraf 

ikke mindre end seks nye turforslag. 

Derudover vil de indvi de nye info-

standere og afsløre den hemmelige 

planche, der er gemt her bag mig - og 

som jeg vender tilbage til senere - og 

endelig skydes Vandrefestivalen 

2021 i gang med en ga tur her pa  

Jungshoved. Ogsa  denne er arrange-

ret af den kreative “Stigruppe”, som 

jo bedst kender ruten. 



37 

Velkommen til en eftermiddag med 

mange forma l. 

Det er 13. a r, vandrefestivalen afhol-

des, og siden starten har interessen 

for vandring taget fart a r for a r. Van-

drefestivalen er en begivenhed med 

mange ture i hele region Sjælland de 

to sidste uger af august og den første 

uge i september, med talrige tur-

forslag. I kan finde turene pa  vandre-

festivalen.dk. 

Her i Vordingborg Kommune afhol-

des 16 ture med turledere i de tre 

uger, vandrefestivalen varer. Den 

første tur starter her i dag 13. august, 

og festivalen slutter søndag 5. sep-

tember. Tag endelig med pa  turene, 

og opdag nye steder at ga  tur.  

Det er inspirerende at være ude med 

engagerede og dygtige turledere, sa  

tag imod tilbuddet. De fleste af disse 

turledere er frivillige, der stiller deres 

tid og viden til ra dighed. Det er ret 

imponerende. Sa  stor og helhjertet 

tak til jer. 

Vi er som sagt ogsa  samlet for at fejre 

Stigruppens store arbejde med at 

gøre det sjovere og nemmere at kom-

me ud og ga  tur eller cykle pa  Jungs-

hoved. Sa  kære Stigruppe bag rekrea-

tive ruter: Tak for jeres engagement 

og indsats. 

I forbindelse med projektet Jungsho-

ved, den Blomstrende halvø, som og-

sa  Folkeparken og Byhaven er en del 

af, har I sta et i spidsen for at fa  lavet 
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flere informationsskabe - og sat disse 

op pa  Jungshoved. Jeres helt egen 

model. Det ene hænger her. I har la-

vet informationsmateriale, foldere, 

som I uddeler, og endelig den hem-

melighed, som skal afsløres i dag. 

I har desuden beskrevet turforslag, 

været ude og fotografere de spæn-

dende steder pa  Jungshoved, som I er 

sa  glade for og stolte af – med rette. I 

har tegnet og fortalt og stillet op til 

stormøder med andre interesserede 

borgere her pa  skolen. 

Desuden har I planlagt udvidelsen af 

vandreruten Sydsjællandsleden pa  

Jungshoved i samarbejde med Vor-

dingborg Kommune, for som I har 

sagt: Der er sa  meget at se her pa  

Jungshoved.  

Vordingborg Kommune har ba de po-

litisk og administrativt sat stor pris 

pa  samarbejdet med jer undervejs, og 

det gør vi stadig. I gør det godt, og en 

stor indsats for atter at fa  sat Jungs-

hoved, den blomstrende halvø, pa  

Danmarks-kortet. 

Kære alle. Vi er nu na et til det tids-

punkt, hvor hemmeligheden, en ny 

planche over Sjællandsleden skal af-

sløres. Lad os se.  

Afsløring af planchen – klappe, klap-

pe 

”Rekreative ruter har gjort alt parat 

Planchen er afsløret tæt på start 

Vandrefestivalens første særlige etape 

Vi håber, at det hele nu må klappe 

Informationsskabe nu med foldere i 

Er klar til at guide og stå alle bi 

Jeg vil gerne Jungshoved og Stiggrup-

pen takke 

For deres arbejde her - op og ned ad 

bakke 

En blomstrende halvø en sensommer-

dag 

Er klar til at vandre i fælles lag 

Sandaler er spændt og snører er bun-

det 

Jungshoved har den første fest-

vandring vundet 

Junghoved er rede, og naturen er klar 

Ad nye ruter vi vandringen ta’r 

Gå en hyggelig tur, nyd vejret og då-

ben.” 

Med disse ord erklæres festivalen 

a ben 

Fotos: Lise Jacobsen  
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Indvielse af Jungshoved Kirkehavn 
Fredag 20. august 2021 

Tale af Helge Fosgaard, formand 

for Jungshoved Kirkehavn. 

Anders Jensen, Stavreby, A. Hansen, 

Stavreby, R.S. Gundersens Enke, Stav-

reby - og mange flere, i alt 45 roedyr-

kere pa  Jungshoved, bekostede og 

anlagde i 1905 en anløbsbro her pa  

stedet til brug for udskibning af suk-

kerroer ved Stavreby Kirke, og de 

foretog oprensning ved broen til seks 

fods dybde (188cm). Udgiften udgjor-

de 13.188 kr., og heraf bidrog Stege 

Sukkerfabrik med halvdelen. Den 

anden halvdel altsa  6.594 kr. la nte 

roedyrkerne hos sukkerfabrikken. De 

hæftede solidarisk for la net efter bed-

ste princip fra andelsbevægelsen, 

som var velkendt ogsa  her pa  egnen. 

Nysø var ikke med i bekostning af 

anlægget, men navnet A. Boserup 

optræder som en af de 45 solidariske 

roedyrkere (det kan meget vel være 

forpagter Adam Frederik Boserup pa  

Jungshovedga rden, 1854- 1922). Hvis 

man omregner udgiften til anløbsbro-

en til nutidskroner kommer man til 

870.000 kr., 19.000 kr. pr. roedyrker, 

altsa  et anseeligt beløb. 

Mange af jer kender resten af histori-

en om havnen, der blev til fiskernes 

havn og lystba denes havn. Og mange 

kender ogsa  til, at havnen stille og 

rolig blev nedslidt, sandede til og for-

faldt. Vi manglede de 45 engagerede 

og solidariske roedyrkere, som kunne 

komme med 870.000 nutidskroner 

og en stor arbejdsindsats. 

Pa  mirakuløs vis kom hjælpen, som 

sendt fra himlen. Pa  dette sted, hvor 

vikingerne anlagde pælespærring 

hen over Noret for at hindre adgan-
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gen for fjender, hvor Kong Valdemar i 

sin optegnelse over sine besiddelser i 

1231 nævner borgen pa  Jungshoved, 

hvor der blev udkæmpet drabelige 

krige mod svenskerne frem til freden 

i Roskilde 1658, her bag ved Jungsho-

ved Kirke gik to ildsjæle i gang med at 

genopbygge havnen med egne hæn-

der, og her lykkedes det at skaffe 

midler til indkøb af materialer og 

hjælp fra maskiner. 

Der er meget stor tak til vore sponso-

rer, som omfatter Den Europæiske 

Landbrugsfond for udvikling af Land-

distrikterne, Vordingborg Kommunes 

Pulje til understøttelse af Lokale Ud-

viklingsplaner samt Nykredits Fond. 

Vi har desuden fa et reduceret beta-

lingen til Nysø betydeligt for lejen af 

havneomra derne, hvor vi sta r nu. 

Igen siger vi mange tak til alle de fi-

nansielle bidrag.  

Vi har en god og arbejdsom bestyrel-

se, hvor alle giver et bidrag til, at vo-

res havn fungerer godt og i overens-

stemmelse med vedtægterne. Men 

der sta r intet i foreningens vedtægter 

om muligheden for at udnævne æres-

medlemmer. Desværre, for vi har to 

medlemmer som i høj grad fortjener 

ære og hæder. De har igennem flere 

a r, ogsa  i da rligt vejr, ydet en helt 

ekstraordinær indsats for at genop-

bygge vores havn. Først fik Sydhav-

nen, hvor deres egne ba de i øvrigt 

ikke ligger!!, en ordentlig omgang, og 

i a r er Nordhavnen sikret fra at skride 

i vandet, og den er forsynet med en 

flot anløbsbro. 

Det sta r klart, at der er tale om en 

kæmpe bedrift af helt ekstraordinær 
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karakter. 

Ved festlige lejligheder som denne 

virker det trættende med lange taler. 

Man skal helst sige noget morsomt, 

være underholdende. Og sa  er det jo 

fristende at drille de to ekstraordi-

nære medlemmer lidt. Den ene er 

tømrermester. Hvad kan man drille 

en ha ndværker med. Ja, rigtig gættet, 

de er vanskelige at fa  fat i … og jeg 

har da ogsa  en nat haft et mareridt. 

Jeg drømte, at det var maj ma ned og 

rigtig godt sejlvejr. Jeg skulle ud til 

postkassen og hente morgenavisen, 

og sa  kom alle 50 medlemmer, udsty-

ret med høtyve styrtende imod mig 

for at tæve mig. Sejlsæsonen var 

startet, og havnen ikke færdig. Der 

var ingen bro og ingen agterpæle, og 

der blæste en frisk vind fra vest, sa  

medlemmernes ba de la  og huggede 

imod den gamle forfaldne bro. Sa  

va gnede jeg heldigvis til den virkeli-

ge verden.  

Og nu skal I fa  historien om agterpæ-

lene.  En af de fa  ting, jeg skulle gøre 

var at bestille agterpæle. Ca. 8 meter 

lange og tykkelse ligesom sidste 

gang, vi fik pæle. Men der kom ingen 

pæle. Træerne stod pa  deres plads i 

skoven og groede lystigt. Og værre 

var: at skove træer, barbere sidegre-

ne af og ikke mindst at trække dem 

ud af beplantningen med store ma-

skiner samt at transportere dem til 

havnen … det er vinterarbejde. Jor-

den var bekvem til fora rets markar-

bejde, da jeg rykkede for vores pæle. 

Hvad gør man sa ? Mikael filede sin 

kædesav og hentede vores pæle i 

skoven. Det er vildt og mageløst. Han 

tog tjansen som skovarbejder. 
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De to medlemmer har ydet en indsats 

helt ud over det sædvanlige, og de 

kan være særdeles stolte af deres 

arbejde. Hvis man sla r op i ODS, Ord-

bog over det Danske Sprog, sta r der, 

at ”en fjer i hatten”, betyder ”noget,  

man kan være stolt af”.  Ma  jeg bede 

Ole (Torstensson, red.) og Mikael 

(Pingel, red.) modtage en fjer til hat-

ten som vores hædersbevisning for 

den enesta ende indsats for Jungsho-

ved Kirkehavn.    Lad os ra be et leve: 

tre korte og det lange. 

Nu skal havnen indvies. 

Der er en særlig tak til Lis Jespersen, 

fordi du gjorde os opmærksom pa  

mulighederne inden for offentlig 

støtte til vores havn. Vi fulgte dit ra d, 

og det var klogt. Der blev tale om 

store beløb for en lille forening som 

vores. 

Vi er meget taknemlige for denne 

hjælp, og vi finder, at du vil være 

selvskrevet til at a bne vores havn 

efter den omfattende restaurering, 

som er gennemført.  

Ma  jeg bede dig klippe det røde ba nd 

… der klappes spontant.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Henrik Hansen  
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Fra Torben Stade, der bor i det tidligere 

missionshus "Nådeled" i Jungshoved By, 

har vi modtaget denne artikel. Den blev 

bragt i Aftenbladet 24. marts 1943. Nu 

afdøde Holger Andersen har tidligere for-

talt her i bladet om, hvordan den ulykkeli-

ge hændelse rystede hele Jungshoved. 

 

Saa letsindig med Revolveren, 
at hans Omgivelser længe hav-
de frygtet en Ulykke. 

I Jungshoved Missionshus ligger i 
Dag Ligene af den 23-aarige Reser-
vebetjent fra Kystpolitiet, Victor 
Holm, og den 16-aarige Tjenestepige 
Anna Larsen, der i Aftes blev Ofre 
for den sørgelige Begivenhed, som 
udspilledes hos Slagtermester Chr. 
Andersen, hvor Holm var i Pension. 
Et Vaadeskud fra hans Revolver 
ramte den unge Pige i Tindingen, og 
da han saa hende ligge død for sine 
Fødder, rettede han Vaabenet mod 
sit eget Hoved. 

Den kendte Politiker, Folketings-
mand, Politimester Vagn Bro, 
Præstø bekræfter til Morgen over 
for AFTENBLADET, at der forelig-
ger en Vaadeskuds-Ulykke. De to 
unge Mennesker var nok gode Ven-

ner, men der bestod intet intimere 
Forhold imellem dem, og alle Teori-
er om et Jalousidrama maa udeluk-
kes. 

Holm har gjort Tjeneste her siden 
Oktober, siger Politimester Bro, og 
var en paapasselig Betjent, men i 
dette Tilfælde har han opført sig 
meget letsindigt. Han sad og legede 
med sin Revolver, og det burde ikke 
kunne finde Sted. Ulykken er saa 
tragisk som vel muligt, og jeg har 
den dybeste Medlidenhed med saa-
vel Fr. Larsen og hendes Paarørende 
som med Holm og hans Moder, der 
sidder som Enke i Fredericia. 

Fru Slagtermester Andersen over-
værede Dramaet på næreste Hold og 
fortæller herom: 

Betjent Holm havde boet hos os si-
den November, men jeg var ikke 
rigtig glad for at have ham i Huset, 
netop fordi han altid gik og legede 
med den Revolver. Et Brushoved var 
han ogsaa, og baade min Mand og 
jeg sagde ofte til ham, at han skulle 
lade være med sine Drengestreger, 
men han svarede, at han nok forstod 
at behandle en Skyder. 
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I Aftes sad han i Stuen og var noget 
opirret over Valget. Han havde jo 
ikke Stemmeret og beklagede sig 
flere Gange over, at andre skulde 
bestemme over hans Skæbne. Ime-
dens sad han og slog med Revolve-
ren for at give sine Ord Vægt, og 
Anna, der stod lige over for ham, 
sagde: De skulde slet ikke have Lov 
at gaa med Revolver; det ender bare 
med, at De forvolder en Ulykke med 
den! 

I det samme gik Skudet af. Jeg ud-
stødte et Skrig og for ud i Køkkenet, 
hvor min Søn sad. Baade han og 
min 10-årige Datter havde strenge 
Ordrer til at gaa ud af Stuen, saa 
snart Holm tog Revolveren frem, og 
de havde da ogsaa kort forinden 
trukket sig i Sikkerhed; ellers var 
maaske et af mine Børn blevet ramt! 

Saa snart Skudet havde lydt, foer 
Holm op fra sin Stol og hen til Anna. 

Fra en tilstødende Stue kom Holms 
Kollega, en Reservebetjent Alfred 
Lund, farende, men inden han kun-
de naa at gribe ind, skød Holm sig 
selv. Han havde øjensynlig faaet et 
Chok og sagde ingenting, men virre-
de blot med Hovedet. 

Det var en forfærdelig Ulykke, slut-
ter Fru Andersen, og den har gjort et 
meget stærkt Indtryk her i Byen. 
Anna stammede fra Smidstrup lige 
her i Nærheden, hvor hendes Fader 
er Tømrer. Nu har de kun en Søn 
tilbage. 

pob. 

Det tidligere missionshus, Naadeled, ved siden skolen, hvor de to dræbte blev lagt. 

Foto Henrik Hansen 
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Nogle har måske bemærket, at der 

i vinduet til Stavreby Strandvej 

24C står en miniatureudgave af et 

transformatortårn og tænkt, hvor 

det mon kommer fra.  

Fortællingen om ta rnet begynder 

faktisk med hele tre historier. 

Den første historie handler om, den-

gang min kone og jeg første gang for 

alvor fik øjnene op for, hvor dejligt 

der er pa  Jungshoved. Det var, da min 

bror Jørgen i 2014 inviterede os til 

indvielse af de nyrenoverede trans-

formatorta rne med deres spændende 

kunstinstallationer. Det foregik pa  

cykel i stra lende sommervejr, vi star-

tede i Lundega rd og kørte derefter 

rundt pa  halvøen til alle transforma-

torta rnene og endte i Stavreby, hvor  

Jørgen og hans kone Elsa lige havde 

købt hus. 

Den anden historie blev derfor, at vi i 

2016 ogsa  købte hus i Stavreby som 

fritidsbolig, og at vi siden med stor 

glæde har deltaget i de sociale aktivi-

teter i byen, herunder ogsa  det a rlige 

loppemarked, som plejer at tiltrække 

mange gæster.  

Men da vi i 2019 ikke rigtigt havde 

nogle lopper at sælge, fandt vi pa  at 

stille en lille togbane op i haven og 

byde børn indenfor som lidt gratis 

afveksling fra den mere kommercielle 

del. Det blev vel modtaget, ogsa  af de 

voksne, og dermed var grunden lagt 

til en tradition. I de følgende a r er 

banen vokset, og flere loppemarkeds-

gæster skal lige forbi for at se, om der 

er kommet nyt siden sidste a r. 

Den tredje historie handler om, at jeg 

altid har bygget modeller som hobby, 

gerne i forbindelse med modeltog,  og 

jeg havde fa et kig pa  Husflidskolen i 

Kragevig som et interessant forbille-

de. Den kunne fint gøre det ud for en 

lokalbanestation, selvom der natur-

ligvis aldrig har kørt tog forbi Krag-

evig.   

Men først, da jeg til min 70-a rs fød-

selsdag fik en 3D-printer, øjnede jeg 

en realistisk mulighed for at gengive 

de mange spændende detaljer pa  

Husflidskolen. Sa  det blev mit første 

store 3D-projekt, og det blev ogsa  

Et transformatortårn i model 
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meget omfattende. Fra ide til endelig 

model gik der faktisk 12 ma neder, 

heraf gik meget af tiden med at lære 

3D-processen at kende. Da den nye 

“Stavreby Station” havde premiere pa  

loppemarkedsdagen i 2020, var ma-

lingen knap nok tør, men sa  fik den 

ogsa  en meget positiv omtale, og kom 

endda i avisen. 

Og ad disse omveje er jeg endelig na -

et frem til dagens emne. For da jeg 

skulle finde pa  noget nyt til dette a rs 

loppemarked var transformatorta r-

nene for mig et oplagt forbillede. I 

løbet af vinteren fik jeg bygget to ta r-

ne færdige, og pa  dette a rs loppemar-

ked blev de vist frem sammen med 

havetoget og en model af min brors 

Landrover. Den Landrover, der ogsa  

er blevet en tradition pa  loppemar-

kedsdagen, hvor Jørgen tilbyder 

“Stavreby Safari”-ture. 

Hvordan laver man så en model? 
Ja, allerførst ma  man jo have nogle 

ma l og en tegning. Sa  jeg gik ud med 

mobilen og tog billeder af ta rnene 

lige fra siden og lige forfra, plus bille-

der af alle de mange detaljer, døren, 

vinduet, udluftningshullerne og sa  

videre. Sa  satte jeg mig foran compu-

teren med et 3D-tegneprogram og 

tegnede alle delene op i tredimensio-

nelle tegninger.  Væggene er jo lige op 

og ned, og de giver ikke de store pro-

blemer, men der var en særlig udfor-

dring i at fa  tegltaget til at ligne for-

billedet. 

Da tegningerne var klar, var det 3D-

printerens tur til at printe den fysiske 

model . 

Den type printer, som jeg bruger, fun-

gerer kort fortalt ved, at man føder 

den med en tynd plastiktra d fra en 

spole. Tra den bliver varmet op, til 

den er blød som smør, og sa  kører 

printeren ellers rundt og lægger en 

lang pølse, sa  modellen bliver bygget 

op lag for lag. Lagene er ganske tynde 

(0,2mm) og ses næsten ikke pa  den 

færdige model. Med den teknik er det 

vigtigt, at modellen er konstrueret, sa  

den rent faktisk kan printes.  Man er 

nødt til at tænke nedefra og op, for 

printeren skal hele tiden have noget, 

den kan bygge ovenpa , den kan ikke 

bare printe i fri luft. 

Det lyder ma ske ret ligetil, men i 

praksis er der ganske meget, der kan 

ga  galt, sa  der skal gøres rigtig mange 

erfaringer, før man fa r nogenlunde 

styr pa  processen. Derfor tog hus-

flidsskolen ogsa  sa  lang tid, med mas-

ser af prøveprint, en hel del fiaskoer, 

men med tiden ogsa  stigende succes.  

Det transformatorta rn, der sta r i vin-

duet, er faktisk ogsa  tredje generati-

on. Den første udgave var mest en 

afprøvning af diverse teknikker, den 

anden var teknisk set i orden, men 

der var noget med proportionerne, 

der sa  forkert ud, og først i den tredje 

version blev ta rnet rigtigt. Det blev sa  

ogsa  bygget i to eksemplarer. Ta rnet 

er printet i gra  plast, som bagefter er 

malet. Her var især den gule farve en 
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udfordring. Den originale gule farve 

pa  ta rnene ændrer sig utrolig meget 

med lyset, om det er sol eller over-

skyet,  og med tiden pa  dagen. Der 

skulle flere forsøg til, før jeg fandt en 

tone jeg kunne være tilfreds med. 

Og hvad er jeg sa  igang med nu? Ja, 

det ma  I nok vente med at se til næste 

a rs loppedag. Jeg vil dog sige sa  me-

get, at det igangværende projekt er 

endnu mere udfordrende end de tidli-

gere – det er jo det, der driver mig - 

men at det denne gang ikke er en mo-

del fra Jungshoved og omegn. 

 Ole Svendsen 

 

FAKTA 
Tårnet er bygget i skala 1:24, dvs modellen 
er ca. 28 cm høj til tagryggen. 

Det består af ialt 20 dele, heraf 13 forskelli-
ge. Delene er limet sammen og malet. 

Samlet printtid per tårn ca. 20 timer. 

3D-tegneprogram: Sketchup 

3D-printer: Prusa i3Mk3 

Plastmateriale: 1,75mm PLA (en ikke-
oliebaseret plast, som er bionedbrydelig) 

Materialepris pr. tårn: ca. 20 kr. plus maling 

Projektet tog ca. 4 måneder fra første op-
målinger til færdig model 

LÆS BLADET ONLINE 

Alle de tidligere udgaver af bladet findes på: 
https://jungshoved.net/tidligere-numre/ 
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Et sted på Jungshoved (36) 
Hvad er det? 
Måske er jeg ikke den eneste, der har 

undret mig over, hvad en opsat stander i 

rabatten på Jungshovedvej nær Jungsho-

ved Nor skal bruges til. I toppen af stan-

deren sidder der noget, der ligner målein-

strumenter, og øverst er der monteret en 

antenne. I første omgang tænkte jeg, at 

dens placering nær Jungshoved Nor må-

ske havde noget med noret at gøre. Vi 

lever jo i en tid, hvor både vandmiljø og 

faren for oversvømmelse dagligt er med i 

nyhedsstrømmen. Derfor kontaktede jeg 

Vordingborg Kommune for at høre, om de 

måske kunne fortælle mig noget om stan-

deren. Og det havde ikke spor med vand-

miljø eller klimaforandringer at gøre. Kim Oreby Meyer, som står for kommunes 

vinterberedskab, kunne fortælle, at standeren på Jungshoved var en ud af 7 måle-

stationer, som er blevet opsat i Vordingborg Kommune. Målestationerne måler 

temperaturen i luften, i vejens overflade og 5 cm i dybden og sender resultatet vi-

dere til kommunens vinterberedskab. Hermed får man en mere præcis lokal situati-

onsberetning om vejenes tilstand i vinterens løb. Jungshovedvej er en tidligere 

amtsvej. Den er en klasse to vej, hvilket betyder at glatførebekæmpelse og sneryd-

ning normalt bliver gennemført mellem kl. 4.00 og kl. 22.00. I tilfælde af isslag og 

kraftigt snevejr vil vejen dog også blive sneryddet og glatførebekæmpet på andre 

tider af døgnet.  Knud Jacobsen  

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

Adventstid og juletid 
 Når dette blad udkommer, er der ca. 

to uger til jul. Det er altså ved at være 

jul, og alligevel, mens dette skrives, 

bliver vi mindet om, at corona-tiden 

har vi endnu ikke lagt bag os, for 

smittetallene er høje, og alle er endnu 

ikke vaccineret. 

Man kan ha be pa , at vi ikke ender i 

samme ulykkelige situation som sid-

ste a r, hvor vi – menighedsra d og 

præster – blev bedt om at lukke kir-

kerne. Sent om aftenen d. 23. decem-

ber kom beskeden. Det var meget 

trist for os alle og ikke mindst for alle 

dem, der plejer at samle familien og 

komme i kirke juleaften. Sidste a r var 

der lukket. Ingen gudstjeneste, ingen 

plads til andagtsøgende, ingen mulig-

hed for at tænde et lys. Mange blev 

skuffede. 

Vi ma  ha be pa , at vi ikke ender i sam-

me situation i a r, men at vi kan fa  lov 

til at fejre højtiden, som vi plejer. 

Ba de i kirkerne og hjemme sammen 

med familien.  

Til denne artikel har jeg valgt at brin-

ge to billeder: Først et af en sneklædt 

Jungshoved Kirke. 

For sa dan vil vi gerne se kirkerne 

rundt omkring i vores danske land-

skab. Selvom det ikke sker sa  tit her 

til lands, sa  synes vi, at en ’hvid jul ’ 

er mere rigtig end en ’gra ’. Ogsa  selv 

Foto: Poul Hansen  
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om statistikken over julevejret gen-

nem de sidste 100 a r fortæller, at det 

faktisk er ret sjældent, at sneen falder 

i juledagene. Men det er hyggeligt, 

synes vi, og den ’hvide jul’ og ’White 

Christmas’-sangen symboliserer vin-

ter, kulde, frost, lange nætter, og det 

’lys’ der tændes i mørket, føles sa  

stærkt.  

Et besøg  Fødselskirken, Bethle-

hem 
Det andet billede er taget fra en rejse 

i Bethlehem, hvor jeg besøgte Fød-

selskirken. Kirkens ældste bygnings-

dele ga r helt tilbage til 500-tallet. 

Allerede i 300-tallet havde kejser 

Konstantin ladet opføre en kirke pa  

stedet. Den nuværende kirke har 

trods ba de senere tiders om- og til-

bygninger bevaret sin ’hellighed’ og 

tiltrækker tusinder af pilgrimsrejsen-

de fra hele verden, særligt naturligvis 

i december. Kirkens ældste inventar 

anes i baggrunden ved de gamle iko-

ner, som der hænger rigtig mange af i 

kirken. 

Men ellers er det de mange menne-

sker, der dominerer billedet. De er 

alle pa  vej ned ad en rundet trappe og 

ind igennem en meget lille døra bning. 

Inde bag denne a bning er der et lille 

rum med ikke sa  meget lys. Derinde i 

gulvet til højre er en lille stjerne halvt 

skjult af en lille niche, som symbolise-

rer lige det sted, hvor Jesus blev født. 

De r lægger den besøgende sig pa  sine 

knæ for at kunne kigge ind i den ni-

che. Det er et meget højtideligt øje-

blik at ligge de r pa  sine knæ, men det 

skal nydes, for man fa r kun et øjeblik, 

sa  sørger en kustode for, at man kom-

mer op og væk, videre til den næste. 

Det ødelægger lidt højtidsstunden. 

 

Men her pa  billedet sta r de altsa  og 

venter pa  deres tur. Og jeg husker, at 

nogen blev meget uta lmodige, og de 

begyndte at skændes med de andre 

pa  den lille trappe om, hvem der kom 

først, hvis tur det var og den slags. Alt 

det højtidelige blev sat i en tankevæk-

kende kontrast af, at vi befandt os 

netop i Fødselskirken. Nogen glemte 

pludselig, hvor de var. De kunne lige 

sa  godt have sta et pa  torvet og 

skændtes om varerne. 

 

 

’Fred til mennesker med Guds vel-

Foto:  Torben Møllenbach  
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behag’ 
Men ellers sa  handler julen netop om 

det modsatte – om fred: ’Fred til men-

nesker med Guds velbehag’, som 

evangelisten Lukas skriver. Og man 

kan jo ikke vide, om ikke det gav stof 

til eftertanke alligevel at ma tte sta  

de r pa  trappen og vente, indtil det 

blev ens tur. Man kan jo ikke herse 

med Gud. 

For det hele handler jo om, at det er 

Gud, der venter pa  os, ikke os, der 

venter pa  Gud. Det er Gud, der er den 

ta lmodige, der lyset sin fred over det 

uta lmodige menneske. Sa dan taler 

det gamle kirkerum til det moderne 

menneske, som det talte til middelal-

derens menneske. Og hver gang har 

Guds fred lydt til kirkegængeren.  

Det gør den ogsa  denne jul – og forha -

bentlig for fulde kirker. 

Hermed en glædelig jul til alle, og en 

tak for det gamle a r og alt godt i det 

a r, der kommer.  

Torben Møllenbach  
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Det a bne danske landskab er kende-

tegnet ved de mange sma  kirker. Man 

spotter dem først og fremmest ved 

kirketa rnene, der som oftest er rejst 

ved kirkernes vest gavl.  

Spredt over hele landet findes imid-

lertid nogle fa  kirketa rne med en al-

ternativ placering, som ta rnet ved 

Jungshoved kirke, som er placeret 

mod nord ved skibets langside. Der-

med adskiller det sig fra middelalde-

rens gængse kirkearkitektoniske ide-

aler.  

A rsagen menes at være kirkens tætte 

placering mod vandet, der vanskelig-

gjorde en placering mod vest. Jungs-

hoved Slot var tæt forbundet med 

kirken, som muligvis ogsa  indgik i 

forsvaret af slottet, idet der nord og 

øst for kirken er en naturlig sænkning 

i terrænet, der kan have fungeret som 

ydre spærring. Ta rnet har i sa  fald 

fungeret som en god udsigtspost og 

med sit skydeska r sikret en skytte 

sikkerhed for fjenden. Ta rnrummet 

har muligvis ogsa  fungeret som va -

benhus, indtil det nuværende va ben-

hus blev bygget. Den fladbuede, nu 

lukkede norddør, der indrammes af 

et spidsbuet blændingsfelt, synes at 

indikere dette.  Indvendigt har ta rn-

rummet ogsa  fungeret som korsarm, 

idet der er et gennembrud med en 

spidsbuearkade fra ta rnet ind til ski-

bet. 

Den underste del af ta rnet blev byg-

get i sidste halvdel af 1400-tallet, 

mens ta rnets to øvre stokværk først 

er tilføjet i løbet af 1600-a rene. Mel-

lemstokværket har mod nord en glug, 

Tårnet ved Jungshoved Kirke 
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formet som et skydeska r, som tidlige-

re nævnt. En indskrift indridset fra 

1646 i mellemstokværkets væg refe-

rerer sikkert ikke til ta rnets opførel-

se, men til et urværk.  Det nederste 

stokværk har enkelte kridtbælter 

mellem munkestenene. Mod øst og 

vest er der spidsbuede væg nicher 

med fladbuede sma vinduer. Ta rn-

rummet overdækkes af et hvælv, der 

understøttes af spinkle hjørnepiller.  

Ta rnets tag har en sa kaldt 

”dragerstol” (en tømret støttekon-

struktion hvori indga r en drager). 

Kirkens tværstillede sadeltag og ta rn-

taget kan anskues rent praktisk, idet 

regnvand fra taget ikke ledes ned 

over skibets tag med fare for vand-

skade.  

Ta rnet huser kirkens klokker øverst 

oppe, hvorfor klokkestokværket har 

et antal glamhuller (lydhuller). Trap-

pehuset, som fører op til klokkerne, 

er en vindeltrappe med kridtstens-

spindel. 

Den ældste klokke er støbt i 1616. 

Mellem blomster og akantusbladfrise 

er dens inskription, skrevet pa  tysk 

og latin: ”Gus mich Hartwich Quel-

lichmeier. Si Deus pro nobis, quis 

contra nos, 1616”.  

Den tyske inskription betyder: 

Hartwich Quellichmeier har gjort 

mig, og den pa  latin: Hvis Gud er for 

os, hvem kan da være imod os. Det 

sidste er fra Paulus’ brev til menighe-

den i Rom (Rom.Brev, kap.8, vers 31). 

Klokkelegemet er desuden udsmyk-

ket med tre medaljoner. De to med 

kronede dobbeltørne (ligesom kir-

kens ældste lysekrone). Den tredje 

medaillon er med en pelikan, der i 

forskellige former er et kristent sym-

bol pa  Jesu død og opstandelse.  

Den anden klokke er omstøbt af 

B.Løw og søn i København i 1897. 

Nede i bunden af klokketa rnet sta r 

der to marmorsarkofager, men lige 

indenfor til venstre i ta rnet sta r der 

en granitsten hugget i facon som en 

klokke. I en tidligere artikel i Jungs-

hovedbladet (2019/2) fortalte bron-
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zestøber Allan Olsen: 

”Den ældste klokke i Jungshoved Kirke 

er støbt i 1616 af en støber ved navn 

Hartwig Qvellichmeier. Hvordan den 

er blevet formet, har vi indtil nu ikke 

vidst ret meget om, da der ikke er be-

varet noget skriftligt om klokken. Vi 

har kun vidst, hvem støbemesteren er. 

Heldigvis ved vi meget mere om, hvor-

dan kirkeklokker som sådan fremstil-

les. Den teknik, der blev brugt langt 

tilbage i tiden, er stort set den samme, 

som formerne bruger i dag. Jeg har i 

mange år haft et godt øje til den gra-

nitsten, der står i tårnet, som er hug-

get i facon som en klokke, og har haft 

på fornemmelsen, at den har været 

brugt til at afforme en klokke. En dag, 

hvor jeg kører med Frøen, er det kirke-

værge Bent Pedersen, der er chauffør. 

Jeg fortæller Bent, at jeg tror, vores 

kirke skriver historie. Bent er straks 

med på ideen om at opmåle stenen for 

at se, om den ikke passer til den gamle 

klokke. Som sagt, så gjort. For en sik-

kerheds skyld bukker jeg en kraftig 

kobber- 61 tråd i den facon, stenen 

har. Oppe i klokketårnet kan jeg nu 

sammenligne mit kobberbuk med det 

indvendige af klokken, og bingo! - det 

passer fuldstændigt både i facon og på 

mål. Nu er jeg overhovedet ikke i tvivl 

om, at klokkestenen har været brugt 

til at opforme det indre af klokken. 

Man anvender en skabelon skåret i 

klokkens facon og monterer skabelo-

nen på en drejespindel. Der er tydelige 

spor af drejeskabelonen på indersiden 

af klokken. Den metode, man anvendte 

i 1616 til at fremstille en klokkeform, 

bruger formerne stadig i dag. Det nye 

ved vores 1616-klokke er, at det er 

første gang, vi har bevis for, at en sten 

er hugget i klokkefacon og brugt som 

model til fremstilling af klokken, og at 

stenen er bevaret i næsten hel stand. 

Der mangler ca. 14 cm af stenen 

øverst, men den er formodentlig revnet 

ved den voldsomme opvarmning af 

klokkeformen. Det usædvanlige fund af 

en klokkesten fortæller mig, at klokken 

er støbt tæt på kirken. Bronzeklokkens 

vægt anslår jeg til ca. 700 kg med en 

legering af 20% tin og 80% kobber. 

Det er den legering, der giver den høje-

ste og bedste klang. Godstykkelsen på 

slagringen er 80 mm, målt direkte med 

skydelære. Den smelteovn, man anven-

der, er kun bygget til støbning af én 

klokke. Jeg har forelagt min opdagelse 

for middelalder arkæolog Jens Vellev. 

Det var ham, der åbnede Tycho Brahes 

grav i Prag for nogle år siden. Jens 

Vellev er en af vores største eksperter 

på middelalder kirkeklokker. Han ved 

alt om de forskellige faconer på klok-

ker, inskriptioner og udsmykning - og 

også om, hvordan klokker er blevet 

formet og støbt. Han fortæller mig, at 

han aldrig er stødt på eller har hørt 

om, at der er brugt en klokkesten til 

fremstilling af en klokke. Jeg tror, vi 

må konstatere, at vores klokke i Jungs-

hoved Kirke skriver historie.” 
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Ta rnet og den gamle klokke fra 1616 

har udover sin egen historie ogsa  

overlevet svenskekrigene i a rene 

1657-60, hvor Jungshoved Slot var 

besat, og hvor Svend Povlsen og hans 

gønger, ifølge forfatteren Carit Etlar, 

gjorde livet surt for de svenske be-

sættere. Slottet forfaldt, men kirken 

med dens ta rn sta r stadig - og er en af 

det a bne lands smukkest beliggende 

kirker.  

Kirsten Thomsen 

 

Kilder: 

Thomas Bertelsen: ”Desorienterede 

kirketa rne”, praktiske løsninger og 

arkitektoniske idealer i senmiddelal-

derens kirkebyggeri”, i Tidsskriftet 

Hikuin, vol. 33/2006, Kulturministe-

riet, 

Victor Hermansen, Chr. Axel Jensen, 

Albert Fabritius: “Danmarks kirker,” 

6. Præstø amt, 1933-35 

 

Foto: Poul Hansen  
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Giv mig Gud en salmetunge.. 
Vi har en rig salmetradition i Danmark, og Jungshoved Kirke sætter i forårets koncert 

og foredrag fokus på salmesangen. Vi holder af de gammelkendte salmer, dem som 

alle kan synge med på. Hvem elsker ikke gudstjenesten juleaften, når orglet bruser, 

og ”Det kimer nu til julefest” fylder hele kirkerummet, fordi alle synger med, fordi 

alle vil være en del af det, vi er fælles om lige her og nu. Der skrives også løbende 

nye salmer, som bliver folkeeje, f.eks. ”Du som har tændt millioner af stjerner”, som 

rører os dybt. En salme som ”Uberørt af byens travlhed”, der ved hjælp af tidens 

billeder forklarer,  hvad kirken er, og hvad man møder i den, er blevet en moderne 

klassiker, fordi salmens melodi så fint understøtter teksten.  

Fra de første kristne menigheder har fællessangen været en del af den religiøse 

praksis. Selve ordet ”salme” kommer af det græske psalmós: sang til strengespil 

eller lovsang. For Luther havde salmerne den meget vigtige pædagogiske funktion at 

holde menigheden fast i troen, dvs. de var forkyndende. Luther var optaget af, at 

sproget skulle være til at fatte og melodierne så kendte som muligt.  

Salmer taler til os i billeder, der åbner nye sammenhænge for os. Det gælder både 

Davids-salmerne i Det Gamle Testamente, og de salmer vi har i Den Danske Salme-

bog, hvor især de fire store danske salmedigtere Kingo, Brorson, Grundtvig og Inge-

mann illustrerer, at stor salmekunst også er stor poesi. 

I 2017 udkom Kirkesangbogen, der med 230 salmer og sange supplerer Den Danske 

Salmebog. De nye salmer tolker tro og eksistens i moderne tid. På kirkens nye hjem-

meside kan man lytte til ”dagens salme” fra salmedatabasen, der indeholder både 

nye og gamle salmer. Salmen vises med tekst, noder og lyd samt en analyse af sal-

men. 

Find salmerne her:   www.salmer.dk/ | eller på allerslevjungshovedkirker.dk/ 
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Søndag 12. december kl. 19-21 
Sangaften i Jungshoved Kirke 

Vi mødes traditionen tro 3. søndag i advent og synger julen ind 

 

Torsdag 13. januar kl. 19-21 

 

Koncert med Den Danske Salmeduo i Jungshoved Kirke 
 Christian Vuust (f. 1964) er saxofonist, klarinettist og komponist. Docent ved Det 

Jyske Musikkonservatorium. 

Hans Esbjerg (f. 1967) er pianist og organist ved Christianskirken i Fredericia. Ud-

dannet ved konservatorierne i Esbjerg og Aarhus. 

Den Danske Salmeduo tager os med på en rejse gennem århundreders kirkemusik. 

Arrangementer december – marts 22 
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Duoen laver stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer, i et frugtbart møde 

mellem den nordiske folketones enkelhed, den amerikanske jazztraditions legende 

improvisationer og den klassiske musiktraditions nænsomhed. Den Danske Sal-

meduo spiller med stor respekt for det musikalske udgangspunkt og fornemmelse 

for den tekstlige baggrund.  

Foto: Daniel Seßler on Unsplash  
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Torsdag 3. marts kl. 19-21 

 Foredrag med Lisbeth Smedegaard Andersen 
 ”Biblens billedsprog i moderne salmer” 

 Lisbeth Smedegaard Andersen er kunsthistoriker, præst og foredragsholder 

  

Den nye salmebog har skabt 
en forøget interesse for den 
nyere salmedigtning. Vores 
verden har forandret sig siden 
Kingos, Brorsons og Grundtvigs 
tid, og det er i dag mere aktu-
elt end nogensinde at overve-
je, hvad en salme er. Hvordan 
kan man forny en så gammel 
genre, og er det overhovedet 
muligt og nødvendigt at skrive 
salmer i dag? Ligesom en 
præst igen og igen må forsøge 
at fortolke evangeliet, så det 

kaster lys ind over den verden, vi lever i, sådan må man også som salmedigter forsøge at 
finde det billedsprog, der kan give liv til en nutidig tolkning af evangeliet, så folk kan synge 
med på en salme og føle, at det er udtryk for deres tro, håb og bøn. 

Foredraget former sig som en salmesangsaften, hvor vi synger nogle af Lisbeth Smede-
gaard Andersens salmer, mens Lisbeth Smedegaard Andersen undervejs fortæller om de 
tanker, man gør sig som salmedigter, og om det billedsprog en ændret omverden kalder 
på.  

 Følg med på sognets hjemmeside: www. allerslev-jungshovedkirker.dk/ 
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Mandskoret 
Menighedsrådet arbejder fortsat på at oprette et mandskor, og flere har meldt sig som 
interesserede. Vi har nu finansieringen på plads og er for tiden ved at finde en korleder.  

Hvis du også er interesseret i at være med, så tilmeld dig til Lene Gurskov, lg@gurskov.dk, 
mobil 23708301. 

Mere information følger. 

Foto Anne Nygård on Unsplash  
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Fødsel: Jordemoderen sender automatisk 
besked om en fødsel til sognepræsten i det 
sogn, hvor man bor. Sognepræsten regi-
strerer fødslen, og moderen 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 statsforvaltnin-
gen. 

Dåb: Et barn skal have et navn senest seks 
måneder efter fødslen enten ved dåb i 
kirken eller ved navngivning. Ønsker man 
sit barn døbt, henvender man sig til den 
præst i hvis sogn, man ønsker sit barn 
døbt. Ved en dåb skal der være en gudmor 
eller -far samt mindst to faddere ud over 
evt. forældrene. Forældrene må gerne 
være skrevet op som faddere.  

Ønsker man ikke sit barn navngivet ved 
dåb, skal man via borger.dk indtaste det 
ønskede fulde navn for sit barn. Herefter 
indføres navnet i kirkebog og folkeregister, 
og man får besked i sin e-Boks.  

Dåbsattest: Kan rekvireres hos nærmeste 
sognepræst eller kordegnekontor, uanset 
hvor man er døbt. 

Vielse: Aftales med sognepræsten. Inden 
vielsen skal man via borger.dk udfylde en 
ægteskabserklæring. Kommunen udfylder 
herefter en prøvelsesattest, som sendes til 
den pågældende sognepræst. 

Dødsfald: Besked om dødsfald retter man 
til sognepræsten oftest via en bedemand. 
Bisættelse og begravelse aftaler man med 
præsten. Desuden er der mulighed for, at 

man kan få afdødes aske spredt ud over 
åbent hav. 

Yderligere vejledning kan man få hos sog-
nepræsten. 

Henvendelse i øvrigt til sognepræst Torben 
Møllenbach, Rekkendevej 39, Allerslev, 
4720 Præstø,  

tlf. 55 99 60 17. Mail: tom@km.dk. Træffe-
tid: Alle dage efter aftale. 

Mandag: Fridag for præst og personale, og 
desuden er kirken lukket for kirkelige hand-
linger.  

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.: 55 99 60 17 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 december 2021 til marts 2022 

Dato Søndag Jungshoved Allerslev 

12. dec. 3. søndag i advent 9.00 10.30 

19. dec. 4. søndag i advent 10.30 Ingen 

24. dec. Juleaften 16.00 14.30 

25. dec. Juledag 11.30 10.00 

26. dec. 2. juledag Ingen 9.00 JBB 

1. jan. 

2022 
Nytårsdag Ingen 14.00 

2. jan. Helligtrekongers søndag 10.30 Ingen 

9. jan. 1. søndag e. helligtrekonger 9.00 10.30 

16. jan. 2. søndag e. helligtrekonger 10.30 9.00 

23. jan. 3. søndag e. helligtrekonger Ingen 10.30 

30. jan. 4. søndag e. helligtrekonger 10.30 Ingen 

2. febr. Kyndelmisse   19.30 Konfirmander 

6. febr. 
Sidste søndag e. helligtrekon-

ger 
10.30 Ingen 

13. febr. Septuagesima   10.30 

20. febr. Sexagesima 9.00 JBB Ingen 

27. febr. Fastelavn 9.00 10.30 

1. marts   
19.30 Stille-

gudstjeneste 
  

6. marts 1. s. i fasten Ingen 15.00 

13. marts 2. s. i fasten 10.30 Ingen 

20. marts 3. s. i fasten 9.00 10.30 

27. marts 4. s i fasten 
10.30 

konfirmander 
Ingen 
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JUNGSHOVEDKALENDER december 2021 til april -22 
Søndag 12. dec. Kl. 19.00. Sangaften. Kirken 

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

Mandag 3. jan. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset 

Torsdag 13. jan. 
Kl. 18.00. Foredrag om Martin A. Hansen. Foreningen NORDEN. 
Skolen 

Torsdag 13. jan. Kl. 19.00-21.00. Koncert med Den Danske Salmeduo. Kirken 

Torsdag 27. jan. Kl. 17.45-19.00. Spiseklub. Skolen 

Mandag 7. feb. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset 

Tirsdag 8. feb. Kl. 19.00-21.00. Syng sammen-aften. Skolen 

Torsdag 13. feb. Kl. 10.00. Strandjagtforeningens Degneholmsmøde. Skolen 

Fredag 18. feb. Kl. 13.00. Pensionistforeningens fastelavnsfest. Skolen 

Fredag 18. feb. Kl. 18.00. Strandjagtforeningens generalforsamling. Skolen 

Onsdag 23. feb. 
Kl. 14.45-17.00. Foredrag om hjertet. Foreningen NORDEN. 
Skolen 

Torsdag 24. feb. Kl. 17.45-19.00. Spiseklub. Skolen 

Torsdag 3. mar. 
Kl. 19.00-21.00. Foredrag. Lisbeth Smedegaard Andersen. Rej-
sestalden 

Mandag 7. mar. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset 

Torsdag 
10. 
mar. 

Kl. 19.00-21.00. Syng sammen-aften. Skolen 

Torsdag 
24. 
mar. 

Kl. 17.45-19.00. Spiseklub. Skolen 

Mandag 4. apr. 
Kl. 16.00. Pensionistforeningens generalforsamling. Forsam-
lingshuset 

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

Lørdag 9. apr. Kl. 10.00-14.00. Åbent hus. Skolen 
Der tages forbehold for evt. ændringer eller udsættelser.  
Hold i øvrigt øje med Lokalforums hjemmeside og mail, følg de sociale medier, og se opslag rundt omkring i 
opslagstavlerne. 


