Jungshoved

Nr. 1 2022 - 18. årgang

Indhold
Løst og fast ................................................................................................ 4
Åbne atelier............................................................................................... 7
Udrejsen til Åmerika ............................................................................. 8
Fællesskab pa Søbygard .................................................................. .12
Bladets økonomi .................................................................................. 17
Sommerhus pa Jungshoved............................................................. 18
En usædvanlig jaghistorie ............................................................... 23
Lokalforum, økonomi ....................................................................... .24
Lokalforum, generalforsamling..................................................... 25
Lokalforum, møde om turismenetværk .................................... 26
Lokalforum, affaldsindsamlig ........................................................ 27
Lokalforum, Årrangement udvalg om folkeparken............ .28
Lokalforum, arbejdsgruppe i folkeparken............................... 29
Lokalforum, Traveture i foraret ................................................... .30
Lokalforum, fra naturomrade Sydgarden................................ .32
Lokalforum, jul pa Jungshoved ..................................................... .33
Jul ved Stenstrup Gadekær............................................................ .34
Læserne skriver .................................................................................. .35
Foreningen Norden ............................................................................ 36
Nyt fra Skolen....................................................................................... .38
Skolen, abent hus................................................................................ .39
Skolen, Spiseklubbenog nyt fra Biblioteket ............................ .40
Vævestuen. ............................................................................................. 41
Frie Liv ..................................................................................................... 42
Jeg bor pa Jungshoved arbejder pa ............................................. 43
Byer pa Jungshoved............................................................................ 48
Pensionistforeningen......................................................................... 52
Fugletarnet pa Nyord ........................................................................ 53
Løvfrøer pa Jungshoved….. .............................................................. 54
Et lille pip ................................................................................................ 58
Kirke og menighedsrad..................................................................... 59
Mandskor i kirken ............................................................................. .62
Kirkegarden renovering ................................................................... 63
Gudstjenester ....................................................................................... .67
Kalender………….. ................................................................................. 68

Redaktionen
Knud Jacobsen, ansvarshavende
Tlf.: 22 21 55 25
E-mail:
knudjacobsen@gmail.com
Hanne Rasmussen
Tlf.: 25 11 40 87
E-mail:
duevangen@gmail.com
Kirsten Thomsen
Tlf.: 41 41 43 75
E-mail:
kirstenthomsen1@outlook.dk
Sisse Siggaard Jensen
Tlf: 20 92 60 94
E-mail:
sisse.siggaard@gmail.com
Mogens Jacobsen
Tegninger: Lise Jacobsen

Opsætning: Henrik Hansen
Forside: Henrik Hansen
Deadline for indlæg til næste
nummer: 1. maj
Konto: 6140 0004064737

Frivillige bidrag til bladet
modtages med tak pa konto:
6140 0004064737

Synspunkter i bladet star for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af
redaktionen. Redaktionen forbeholder sig ret til at bearbejde og forkorte læserindlæg.
Læserindlæg skal afleveres inden deadline og kan være skrevet i handen, pa skrivemaskine eller pa pc. Billeder til indlæg skal være forsynet med tilladelse fra ophavsrettens
indehaver.
Bladet udkommer i 720 eksemplarer og omdeles den 15. i marts, juni, september og december. Bladet uddeles gratis til alle fastboende pa Jungshoved inkl. i Lundegard og i
Skovhuse. Bor du uden for Jungshoved, og vil du gerne have bladet tilsendt, koster det
250 kr./ ar for de fire numre.
Bladet udgives af Jungshoved Menighedsrad, Jungshoved Lokalrad og Styregruppen for
Jungshoved Skole. © Bladet Jungshoved.

2

Foraret er tilbage, med sol og fuglenes himmelflugt. Hverdagen er næsten ogsa tilbage. Corona’en var noget vi var sammen om, samtidig med at vi fik tid til at tænke lidt over, hvad
det er der giver mening og værdi for hver enkelt af os. Et fokus pa det nære, pa den livskvalitet der bl.a. afspejles i dette
blad, i fortællingerne om alt det der hele tiden sker pa denne
halvø, selv om vi til hvert nummer de sidste par ar i redaktionen har tænkt, om der mon
var stof nok til at fylde bladet. Men det var der, for menneskene her er fulde af virkelyst
og fortællinger, ogsa nar samfundet kører pa lavt blus. Ikke for at idyllisere, for nedlukninger og restriktioner har været hardt for mange, og det har om noget sat folks forskellige livsvilkar i relief.
Men nu er vi atter oppe i gear, som det fremgar af dette blads store og sma indlæg. Fra
vor egen verden har vi i redaktionen sagt farvel til Merete Siegumfeldt, som i mange ar
har arbejdet med stort engagement for bladet. Merete er flyttet til København, og vi ønsker hende god vind fremover. Som nyt medlem i redaktionen siger vi velkommen til
Sisse Siggaard Jensen, som har sommerhus pa Jungshoved. Derudover er Sisse med i
Jungshoveds Lokalforums miljøudvalg og har ogsa været med i gruppen omkring gavlmaleriet pa Købmandsgarden.
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Reykavik Domkirkes døbefont

I mit arkiv fandt jeg dette udklip fra
dagbladet Politiken fra d. 21 september. De havde besøgt Jungshoved og
nydt turen pa Panoramarute 424 -- ”
Eventyrlig idyl”.
○
Billedhuggeren Bertel Thorvaldsen
har beriget Jungshoved Kirke med to
af sine originale værker- en døbefont
og en altertavle. De to værker findes i
andre udgaver i ind- og udland. Efter
Thorvaldsens død i 1844 er mange af
hans værker blevet udført som kopier i bade gips, porcelæn og ler samt
brugt som dekoration pa fade, vaser
og kander. Pa et besøg i efteraret i
4

Ehlers fine samling af lertøj i Haderslev sa jeg disse to platter, udført af
pottemager, P. Ipsen. De bærer titlen
Dagen og Natten. Et sæt af de originale værker, som er udført i marmor,
findes i dag pa Thorvaldsens Museum
i København.
○

Vinterens første sne pa Jungshoved
faldt i ar 11. december.

Fra 1721-1727 oprettede Frederik
den 4. 240 rytterskoler rundt i landet.
Skolerne var almueskoler for rytterdistrikternes børn, en forløber for
den senere folkeskole. Rytterskolerne
blev alle opført efter samme grundplan og tegning. De var 13,2 m. lange
og 7,5 m. brede. Fra gulv til loft var
der 2,8 m. Skolerne havde alle tegltag. De fuldmurede massive ydervægge i 2 fulde stens tykkelse var bygget i
Flensborgsten. Rytterskolen i Stenstrup blev opført 1722 og kan derfor i
ar fejre sit 300-ars jubilæum. Skolen
er blevet ombygget flere gange. Den
fungerede som skole indtil 1956,
hvorefter den er blevet brugt til privat beboelse.

○
12. november sa jeg Frøen fra Jungshoved pa Kastrup Havn. Da jeg sa
nærmere efter kunne jeg se, at det
matte være Frøen fra Jungshoveds
søster eller bror. Den opfordrede til
en skattejagt pa havnen.
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Årets første storm med navnet Malik
ramte ogsa Jungshoved og resulterede i mange væltede træer. I vores
nabos have lagde et stort fyrretræ sig
ned i sin fulde længde. Vores fuglehus
blev staende pa sin pind, og fuglene
fandt et nyt skjul i træets krone.
○
Et træskur ved Tageholt har længe
set lidt træt ud, men det overlevede
endnu en storm.
Knud Jacobsen
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Jungshovedkunstnerne afholder Åbne Atelierdøre
i weekenden 14/15 maj kl. 11-16 begge dage

I weekenden 14.-15. maj, kl. 11-16, inviterer en samling kunstnere på Jungshoved alle interesserede til at besøge de enkelte kunstnere i deres atelier/
værksted. For hvem er bedre til at formidle deres kunst end kunstnere selv? Til
trods for halvøens størrelse og befolkningstal huser Jungshoved et stort antal
kunstnere og kunsthåndværkere, hvoraf nogle nu for fjerde år går sammen om
at invitere indenfor i ”maskinrummet”.
Kunst er et åndehul, hvorfra man kan se på sig selv og på verden. Kunst er frihed
til at skabe det ,der ikke er ”nyttigt”, men som er tilstede i sin egen ret. Kunst
virker ind på os og sætter tanker og følelser i gang – ja man kan blive helt forelsket i et kunstværk, fordi man mærker, det taler til én. Derfor er det vigtigt at
understøtte kunsten.
I april informerer vi om, hvilke kunstnere der deltager, hvad de fremstiller samt
et kort der viser, hvor på Jungshoved du finder de enkelte kunstnere. Hold derfor øje med Jungshovednet og facebooksiden for ”Jungshoved kunstnere”
Nyd under rundturen en dejlig frokost / kaffe / kage i spisehuset Muldiverset,
Stavreby Strandvej 36 ( Muldiverset | Vi genforbinder menneske og natur)
På gruppens vegne
Kirsten Thomsen
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ve at sta pa egne ben."
Det lærte man netop i Åmerika i de
ar, hvor depressionen havde sa hardt
fat derovre, og hvor mange af de unge emigranter havde meget vanskeligt ved at finde beskæftigelse.
”Langt lettere var det for os piger,”
tilføjer fru Ågnes Bruhn, som hun nu
hedder, da vi i en samtale med hende
hos broderen, gardejer Åge Petersen,
Saxmosegard i Åmbæk, spurgte nyt
fra det fremmede.

Jeg vil gerne til Danmark - men
kun som ”trækfugl”.
Artikel fra Præstø Avis 1966

For 37 ar siden i 1929 rejste den
unge frk. Ågnes Petersen fra Bredagergard i Jungshoved sogn til Canada, for, som hun selv siger: "… at prø-
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Ågnes Bruhn kom for nylig hjem pa
et kort familiebesøg og var hos sin
bror ledsaget af den ældste søn, John
Bruhn, der bemærkelsesværdigt nok
taler dansk som en indfødt.
Fru Bruhn fortæller, at hun i 1929
tog plads som hushjælp i Canada, og
straks efter sin ankomst søgte hun til
den danske ungdomsforening, en
forening der var tilknyttet kirken
derovre. ”I denne forening traf jeg
min mand, Cilius Bruhn, og vi besluttede at gifte os, men min far skrev til
mig, at inden jeg tog et sadant skridt,
sa skulle jeg rejse en tur hjem, og det
gjorde jeg sa i 1932."
For at præsentere den tilkommende?
"Nej, han var skam ikke med. Vi havde ikke rad til at foretage rejsen for
os begge to. For husk, vi skulle jo til
at sætte bo. Jeg rejste alene hjem og

fik velsignelse til at gifte mig derovre.
Min mand er jyde og var blandt de
heldige, der havde en god stilling i
landet. Han er fortsat ansat pa MCC
Gillon-universitetet som leder af laboratorieafdelingen. Jeg er i øvrigt
selv ansat pa universitetet og har en
stilling som en art "alt-mulig-mand",
dvs. jeg star for kantinen, men det
kan ogsa føre en del med sig, nar man
har interesse i brugen af hammer og
knibtang. Det har jeg altid haft. For
jeg husker, at jeg hjemme pa Bredagergard langt hellere ville deltage i
reparationer af selvbinderen end
sidde inde for at ’terpe etuder’, for
det skulle jeg dengang, og jeg husker

sa tydeligt, at min far ofte sendte mig
væk med ordene '... du skal ga ind til
klaveret'."
Fru Bruhn fortæller om sin og sin
mands arbejdsplads, at det er det
engelske universitet i Canada, og det
er helt nyopført som afløsning for et
ældre: "Hele bygningen er en rundbygning. Man valgte denne byggeform, fordi man havde det indtryk, at
byggeriet ville blive billiggjort derved. Det er ogsa muligt, men hvor er
der mange trekanter, som egentlig
ikke lader sig udnytte fuldt ud”.

Men man skal kunne to sprog
Brydningerne mellem fransk og engelsk i det store landomrade beskæftiger fru Bruhn stærkt.
"Franskmændene har mange steder
faet meget betydelig indflydelse, for i
visse byer er 70 procent franskorienterede."
Fru Bruhn selv er bosat i Montreal, og
ogsa her mærkes den franske indflydelse: ”Jeg kan til eksempel fortælle,
at man nu ikke kan fa nogen stilling i
store dele af Canada, med mindre
man kan to sprog, fransk og engelsk."
I begyndelsen af kolonitiden var englænderne afgjort flertallet derovre,
men det ændrede sig: "Man fortæller,
at franskmændene dengang sagde ’vi
skal vinde gennem vuggen’ sadan at
forsta, at de gennem øget børnetal
langsomt ville kunne opna et flertal
og dermed en øget indflydelse. Det

Agnes med sine to børn
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har de naet, for franskmændene er
stort set katolikker, og ifølge deres
religion ma der ikke være tale om
børnebegrænsning.

een afdeling vil vi søge at præge i
dansk retning. 70 lande er foreløbig
tilmeldt til udstillingen, som vil sætte
Montreal pa den anden ende i 1967”.

I det politiske spil mærkes stærkt
den franske indflydelse nemlig gennem separatisterne, som har bemægtiget sig stor indflydelse mange steder i Canada."

Arbejdet i dansk-canadisk selskab

Verdensudstillingen i Montreal
”En ting som optager os alle stærkt,
ikke blot i Montreal, men i store dele
af Canada, er forberedelserne til verdensudstillingen i Montreal, som abner den 30. april 1967. For der arbejdes pa højtryk derovre, og store ejendomskomplekser er inddraget til formalet. Eller rettere, de skal danne
bolig for de mange gæster, som kommer til udstillingen. Man har ganske
simpelt flyttet samtlige lejere ud i
den tid udstillingen varer." Fru Bruhn
fortæller, at udstillingen opbygges pa
to øer, der er koblet sammen for tilfældet. Øerne er beliggende i Sct.
Laurentssøen: "Vi tror pa verdensudstillingen, som har faet navnet Ex-Bo,
og vi forstar ikke, at de franskorienterede ønsker at hæmme forberedelserne, blot fordi navnet ikke har nogen særlig fransk klang over sig. For
min families vedkommende følger vi
specielt arbejdet i den bygning, der
skal rumme udstillingerne fra Nordens lande. Der bliver ingen egentlig
dansk pavillon pa udstillingen, men
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Cilius Bruhn er, fortæller fruen, kasserer i Dansk Canadisk Selskab og
har været det i over 30 ar.
Foreningen holder fortsat en række
arrangementer, og fru Bruhn omtalte
med megen glæde de arsmøder, som
selskabet holder i Strandegards Dyrehave.
"I Montreal er det imidlertid sværere
og sværere at samle medlemmerne,
idet byens udvikling er gaet sa stærkt
frem i de senere ar. Det medfører, at
der hele tiden sker en flytning af familierne, som er tilknyttet selskabet.
Men vi fortsætter arbejdet for, vi tror,
at det fortsat har sin store betydning.
Vi ønsker jo alle en nær kontakt med
vort fædreland og glæder os til turene hjem, men kun som "trækfugl". Vi
har nu boet i Canada i sa mange ar, at
vi ikke ville kunne tænke os at flytte
tilbage til det gamle land," fastslar fru
Bruhn." Ålt for meget binder os til det
land, der har været vort i sa mange
ar."

Efterskrift: Til artiklen manglede der
billeder, og dem havde vi ikke pa
Præstø Lokalhistoriske Årkiv, men i

artiklen blev garden Saxmosegaard
pa Jungshoved omtalt, og der vidste
jeg, at Ånne-Lise Saxmose i Vordingborg var barnefødt; sa med en kontakt til Ånne-Lise og Vagn, fik jeg hurtigt et positivt svar med billeder og
omtale fra Ånne-Lises kontakt med
sin faster, for det var det jo. Sa herfra
er det nu Ånne-Lise der har ordet:

sker Ågnes mine forældre tillykke
bade med brylluppet og min fødsel.
Men omkring 1953 kom hele familien
fra Canada, Ågnes, Cilius, John og Ållan, og besøgte os. De følgende ar
glædede vi børn os altid enormt til
julepakken, nar den kom fra Canada,
for det var en tradition i flere ar. Ja,
det var et helt eventyr, at abne den.

”Faster Åda, som vi altid kaldte hende, sa jeg første gang i 1953, for vi
havde ikke forbindelse med hende
under krigen. Først i 1945 skriver
faster Åda, at hun ikke i 5 ar havde
faet brev, men hun nævner dog noget
om Røde Kors breve.

Min mand Vagn og jeg og vores 4
børn besøgte faster Åda og hendes
sønner i 1984, men pa det tidspunkt
var
onkel
Cilius
død”.

Min far og mor blev gift i 1942, og jeg
er født i 1944, for i samme brev øn-

Agnes og Cilius nyder en limonade i Montreal
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Nyt fællesskab indtager Søbygaard
For enden af den fine kastanje alle pa
Fuglsangvej 11 ligger en af Jungshoveds ældste garde: Søbygaard, som
man kan læse mere om i bladets arkiv: 2014/2, ”Med Holger pa farten”
og 2014/3, ”Ulrik Matzen om sin
barndom pa Søbygard”.
Bladets udsendte tager turen gennem
alleen pa en fugtig, bladløs og grakold
januar eftermiddag for at høre mere
om det nye fællesskab, der har indtaget den gamle gard. Eller maske snarere er blevet indtaget i den gamle
gard, for det var faktisk kærlighed
ved første blik.
”Love at first sight”, smiler Osan, da
jeg er blevet sat i den lune stue med
kaffe og nybagt crumble-pie, mens de
fem beboere hjælper hinanden med
at fortælle om deres første besøg pa
Søbygaard. Det var i foraret, alt stod i
12

blomst og stedets uspolerede idyl
stralede om kap med forarssolen.
Den time som ejendomsmægleren
havde sat af, var alt for lidt til at indsnuse det hele, sa gæsterne blev til
frokost og mere rundvisning, og før
de forlod garden, var beslutningen
faktisk taget: ”Det er her, vi skal flytte
sammen og leve drømmen om et liv
pa landet ud”. Den hurtige beslutning havde dog en mangearig optakt,
men lad os nu lige møde beboerne
rundt om bordet først.
Søstrene Hanne og Kirsten, der sammen har købt Søbygaard, har i mange
ar arbejdet med menneskers belastninger henholdsvis som sygeplejerske og som psykolog. De deler ogsa
interessen for heste og har haft hver
sin med til garden, hvor de nu gar
sammen med Gaia, der fulgte med i

handlen. Hannes quarter-hoppe skal
i øvrigt fole til maj og søger derfor en
anden fole-hoppe til selskab i den
store fold og løsdrift stald.
Mor Gina er en frisk pensioneret lærer, der snart fylder 89. Hun har lige
haft vandskade i sit hus og bor i en
periode i hovedhuset sammen med
Hanne og Kirsten.
Sofus, der er vendelbo fra Saltum og
Kirstens kollega, er rykket ind i den
gamle grisestald sammen med sin
kæreste Osan, der med flytningen til
Sydsjælland er kommet et lille skridt
nærmere sin familie i Nurnberg.

skab hører ogsa gravhunden Hermine, der er flyttet med fra Nurnberg og
nu er ved at vænne sig til sit nye
gamle danske navn Hjørdis. Og sa er
der jo lige de flotte norske skovkatte
Mejse og Ålvin, der nu deler musejagten med Søbygaards gamle gardkat.
For ikke at tale om de fire høns, der
gerne gar fra dør til dør og lader sig
fodre med krummer og rester. Grisestalden er optaget af beboelse, men
det stopper ikke en lille drøm om at
udvide selskabet med nogle fritgaende grisebasser til hygge og nytte. Og
maske nogle ænder i branddammen,
og maske …?

Med til det udvidede familiefælles-

Foto: Med i købet fulgte blandt meget andet dette gamle luftfoto. Måske nogle af læserne
kan hjælpe med at datere det? Det er i hvert fald taget før 2005, da den røde lade stadig
står.
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Foto: Beboelsen i den gamle grisestald

Hvad har sa bragt dem alle til den
blomstrende halvø? Ja, det er en længere historie med flere trade, som vi
far trevlet op over kaffen – i meget
store træk. Søstrenes familiebase var
oprindeligt Karlslunde og omegn,
hvor mor stadig bor, nar hun ikke
lige er gæst pa Jungshoved. Kirsten
var dog rykket til København og
travlt optaget af at udvikle sin virksomhed der, sa da Hanne ar tilbage
begyndte at lokke for en landejendom med plads til hestene var reaktionen ”jeg skal i hvert fald ikke pendle
til København hver dag”.
Men Corona-perioden har lært os alle
meget, ogsa at arbejde godt kan passes andre steder end pa kontoret i
Københavns centrum. Sa Sofus og
Hanne ”fik lov” at kikke pa landejendomme, og en klog radgiver pegede
dem mod 4720. Her dukkede Søby14

gaard op og fristede med sa mange
muligheder at de tog afsted hele flokken og kom hjem med handslag pa at
handle i sommeren 2021.

Selvom det nu er blevet gra januar,
og selvom gamle huse altid rummer
nogle tids- og pengekrævende overraskelser, sa er blomsten ikke gaet af
den første kærlighed til stedet. Det
fornemmer jeg allerede rundt om
kaffebordet og endnu tydeligere, da
vi gar pa opdagelse i den firlængede
gard.
Det er ikke svært at forsta de varme
følelser, nar man sidder i hovedhuset
med en lang række smukke og nænsomt istandsatte rum med fine gamle
detaljer som panelloftet over kaffebordet. Og kikker langt ud over
Jungshoveds natur gennem den store

parkagtige have med gamle træer,
der giver læ uden at tage himmellyset. Og nar man træder ind i den
gamle grisestald, som nu er en topmoderne bolig i to plan, men stadigt
umiskendeligt et gammelt landhus
med fint handværk.
De tre længer, som har været driftsbygninger, bringer mindelser om en
tur pa Frilandsmuseet – nogle steder
med støvede redskaber og indretninger, der nok var sidste skrig pa landbomesserne sidst i 1800-tallet. Meget
smukt gammelt handværk med bade
sjæl og rynker. Nogle steder sa dybe
rynker at bygningerne snart kalder
pa støtte for at blive staende, men
ogsa store uspolerede og stemningsfulde rum, der kalder pa alle mulige
ideer. Foreløbig er de gamle hestebokse i brug som supplement til den
nybyggede løsdriftstald. Og et pillefyr
til at varme hele ejendommen op er
rykket ind i et hjørne af kostalden.
Sammen med en nødvendig renovering af el og vvs har det gjort boligerne bekvemme og tidssvarende, sa
hvad skal der nu ske?
Udover den løbende vedligeholdelses
- og bevaringsopgave har mange muligheder allerede været pa bordet,
men det bliver ikke sa let at vælge.
”Bygningernes historie gar helt tilbage til 1727, sa maske skal vi lige bo
her lidt og mærke efter, hvad det
egentlig er for en fremtid, de gerne
vil”, funderer Kirsten. Som ellers
ikke er uvant med at tage beslutninger fra sin rolle som stifter og leder af

de to psykologiske radgivningsvirksomheder Psykologisk Ressource
Center og Systemizer, der blandt andet radgiver om autisme, ÅDHD og
neuropsykiatri. I den forbindelse arrangerer hun og Sofus bade kurser,
konferencer og aflastningsophold, sa
en ud af de mange muligheder er at
indrette konference- og gæstefaciliteter i kostalden.
Noget af arbejdslivet er allerede flyttet ind pa garden. Hanne vil efter
mange ar som forskningssygeplejerske arbejde videre med sin interesse
for akupunktur og alternativ behandling. Hun er ogsa knyttet til Psykologisk Ressourcecenter og har allerede
indrettet et behandlingsrum til formalet, ligesom der er gode rammer
for hesteterapi. Kirsten og Sofus bruger deres corona-erfaringer til at
planlægge flere arbejdsdage pa hjemmekontoret, og har ogsa planer om at
flytte et planlagt skriveophold fra
Bali til Fuglsangvej. Godt for klimaet,
som forhabentlig giver igen med godt
vejr pa Jungshoved . Sa alt i alt er
der allerede en del pendling til København, der bliver erstattet med
pendling over gardspladsen. Garden
bliver ogsa hjemsted for hjælpeorganisationen Mission 10forty, som Kirsten har stiftet sammen med sin kæreste Kim.
Kim rejser meget og er vant til at
’hjemme’ kan være langt fra Danmark, men pa en tur rundt pa Jungshoved fandt han alligevel ud af, at
han var vendt ’hjem’ til egnen, hvor
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Foto: Loftet over kostalden

hans barndomshelt Svend Gønge lokkede de svenske ryttere ud pa isen,
og hvor Ib blev slaet til en ærlig mand
pa Jungshoved Slot.
Sa hvad kan man lære af den historie? Maske at man aldrig kan rejse for
langt til at vende tilbage og føle sig
hjemme pa Jungshoved?

Bladets udsendte haber i hvert fald at
vende tilbage til Søbygaard og høre,
hvad der rører sig pa den gamle gard.
Og mon ikke ogsa andre far lyst til at
lægge vejen forbi og ønske de nye
beboere velkommen pa Jungshoved?

Jørgen Svendsen, cykelreporter

Bladet uddeles gratis til alle fastboende på Jungshoved inkl. i Lundegård og Skovhuse.
Bor du uden for Jungshoved og vil gerne have bladet tilsendt med Post Nord , koster det 250 kr./år for
fire numre. (portoen udgør 160 kr.)
Bor du i Præstø by og vil gerne have bladet bragt af en frivillig omdeler, koster det 125 kr./ år for fire
numre.
Nye abonnementer tegnes ved henvendelse til Knud Jacobsen
knudjacobsen@gmail.com/ tlf. 22215525
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Status over bladets økonomi 31.12.2021
Indtægter 2021:
Menighedsrådet:

20.000,00 kr.

Jungshoved Lokalråd:

10.000,00 kr.

Jungshoved Skole:

8.000,00 kr.

Bidrag fra læserne og bladsalg

9.967,00 kr.

Abonnenter:

4.875,00 kr.

Indtægter i alt:

52.842,00 kr.

Udgifter 2021:
Trykning af 4 numre af bladet "Jungshoved":

45.879,38 kr.

Porto til abonnenter:

4.312,00 kr.

Julehilsen til de 8 frivillige bladomdelere i 2021

3.109,50 kr.

Netbank afgifter, gebyrer og minus renter:
Udgifter i alt:

Overskud/underskud:

244,15 kr.
53.545,03 kr.

703,03 kr.

Indestående d.31.12.20:

19.695,57 kr.

Indestående d. 31.12.2021:

18.992,54kr.

Vi siger tak for de mange bidrag til bladet i årets løb.
De gør det muligt, at vi fortsat kan udsende et omfangsrigt blad.
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Vores sommerhus – vores lille paradis på Jungshoved
Svend Trock Hartling

Pa nordsiden af Jungshoved, Roneklint Kohaven, Klintestien, har vi vores skønne sommerhus. Nar bilen
kører ind pa vejene i sommerhusomradet, falder pulsen, og blodtrykket
fra en travl hverdag lægger sig pa
plads.
Det startede med et bjælkehus i
1959, som mine forældre fik bygget
af den lokale tømrer. Min far skulle
om sommeren holde møder i den
lokale valgkreds (Præstø-kredsen).
Det var i en tid, hvor radio og tv ikke
dominerede forsamlingerne. Jeg var
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da fem ar gammel. De følgende ar var
vi altid i sommerhuset stort set hele
sommeren. Da min far sa skiftede
valgkreds til Kolding, beholdt vi heldigvis sommerhuset pa Jungshoved.
Her tilbragte vi somrene med badning, gature, udflugter, leg, spil og
gæster, som alle var vilde med naturen i den skønne men ikke sa kendte
del af Danmark. Hvis gæsterne kom i
bil, havde min far kopieret en beskrivelse for at kunne finde vej: ”... efter
kirken i Præstø køres mod syd, der
drejes fra til Lundegard, kør til de
hvide sokler og drej til venstre mod
Åmbæk.” I nogle ar gav jeg ogsa vejledning men blev drillet af nogle ven-

ner: ”… om jeg havde hørt om GPS
eller bare et godt kort.” I slut halvtredserne blev kun yderste række
udstykket. Garden med den darlige
lerjord blev drevet af Richard og Erna, og som dreng kunne man være
med til at drive køerne ind til malkning. Køerne stod ofte nede i lavningen, hvor Bakkestien og Mosestien
møder hinanden. Den del af markerne kunne kun bruges til græs, mens
resten af omradets marker vekslede
fra ar til ar med byg, roer og græs.
Gummistøvler var en nødvendighed,
og man skulle passe pa, at støvlen
ikke blev siddende i mudderet, mens
benene fortsatte. Det var ogsa dengang, hvor bager- og mælkebilen
kom forbi alle hverdage – sa man
kunne klare sig uden egen bil. Slagteren kom et par gange om ugen, man
kunne bestille til gæsterne om lørdagen, og selvfølgelig kom posten med
breve og tog svarposten med retur.
Der var købmand i Roneklint – dog
med næsten kun øl og vand, og en del
af salget foregik bag butikken. Der
var ogsa købmand pa hjørnet i Lundegard og naturligvis Brugsen i
Jungshoved By. Telefon var der ikke,
men man kunne telefonere fra centralen i Jungshoved. Senere kom udstykning og moderne faciliteter, og
luksus dukkede op. Men den tvungne
fred og ro kan man godt nostalgisk
tænke tilbage pa.
Telefonboksen (deraf navnet pa stien, Telefonstien) for enden af Mosestien er for længst nedlagt, da alle jo

har mobiltelefoner; der er lagt fibernet ud, sa internet kan køre i højhastighed. Det har mange været taknemmelige for, sa kunne man have
hjemmearbejdsplads i sommerhuset
under coronaen. Selvfølgelig er der
kloakeret, sa de gamle sivebrønde
kun røber deres tidligere eksistens,
nar deres betondæksler og rør dukker op pa stranden efter endnu et
klinteskred.
Det gamle sommerhus har min søster nu som vores nabo. Pa den tomme nabogrund byggede vi i 2005
vores sommerhus. Det er en luksus,
at man kan være der, ogsa nar nordenvinden blæser koldt ind fra Faxe
Bugt i vintermanederne. Vi tilbringer
mange weekender aret rundt i huset
og nyder det omskiftelige vejr, hvor
havets farver aldrig er ens – men
altid smukt. Der er dage, hvor man
med et par gummistøvler kan ga 50100 meter ud i bugten og andre dage,
hvor vandet slar ind, sa stranden
ikke kan passeres. Uanset vejret er
der altid masser af fugle, som flyver i
flokke over havet. Havørnen, som
heldigvis er kommet tilbage til Danmark glider hurtigt over kystlinjen.
Man skal huske at kigge op jævnligt,
det er et betagende syn hver gang.
For mig blev mødet med Jungshoved
ogsa anledningen til at fa læst Gøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester op. Der var et sted i skoven, som
vi mente var Svend Gønges hemmelige hule, det var et andet sted end det,
der nu skiltes til. Jeg var som dreng i
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arevis bange for strædet mellem fyret og Maderne, da det jo var her, alle
svenskerne druknede, og nu la de
med knogler og brynjer nede pa bunden. Det var vist mest min fantasi for
ifølge bogen, er det jo i Køge, det
sker. Men strædet var farligt, og
strømmen kunne tage alle, der forsøgte at passere. Tænk, det sidder
stadig lidt i mig, at der skal man være
forsigtig. Men havet og badningen i
Fakse Bugt er jo helt utrolig fredelig
og tryg. Der er ingen hestehuller, ingen understrøm, selvfølgelig er Fedet
Strand helt specielt skøn, men vi nyder altid det rene klare vand i bugten.
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Børn og børnebørn

Det gør vi aret rundt og kan smage,
om der er kommet megen vand ind
fra Østersøen. Et lille ekstra plus er,
at der stort set aldrig er brandmænd
i vandet. I mine mere end 60 ar har
jeg vel set dem 4-5 gange. Sa det lave
trygge badevand er elsket af specielt
de sma børnebørn, som kan tumle,
uden at de voksne star og raber og
tripper af nervøsitet.

Tiden i et sommerhus er speciel. Der
er pa en eller anden made altid ro og
tid til spil, leg, konkurrencer og gode
snakke om aftenen, mens manen

spejler sig i vandet. Den mane, som
man i byerne aldrig sætter særlig pris
pa, for der er for meget baggrundslys.
En julenat tog vi et par børnebørn ud
at ga i manelyset. De ville tage lommelygter med, men det blev stoppet.
Nu mange ar senere husker de det
endnu. Man kunne se, og det kastede
skygger!
I de første ar efter udstykningen var
der krav om, at græsset skulle slas
mindst to gange om aret, første gang
før Sankt Hans. Nu er flere og flere
parceller indrettet som ”Vild med
vilje,” og det er en fornøjelse at følge
humlebier, andre insekter og dyr – i
det hele taget glæde sig over de mange blomster som nu er dukket op.
Sidste ar sa vi sa pindsvin igen. De
har ellers været væk i flere ar. Haber
de har fundet et sted, hvor de kan

klare sig. Og hvilken intens fryd for
børnebørnene, nar en stalorm dukker op pa grunden. Selv om der er
stykker med vild natur, holder vi dog
et stykke slaet græsplæne til kroket
og kongespil med mere.
Jungshoved er en perle af natur. Der
er strandene, skovene og ikke mindst
strandengene, som aret rundt giver
glæde og oplevelser. I skovene har
jeg hele mit liv samlet svampe – det
er næsten blevet lidt for populært –
men vi har da vores steder, hvor vi
ved, der er chance for kantareller,
stor trompetsvamp, tragtkantareller
eller rørhatte. Gar man sa en tur,
hvor der ingen svampe er, kan man
pa stranden være heldig at finde et
lille stykke rav sammen med masser
af vættelys. Stranden kan levere hele
aret.

Børn og børnebørn i haven
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For os er vores sommerhus blevet
det mest stabile sted. I byen er vi flyttet mange gange til andre huse og
lejligheder, men sommerhuset og
maske specielt stedet, er det stabile.
Her holdt vi vores sølvbryllup, heldigvis var vejret med os den dag, ellers var det blevet meget trangt. Nar
man har gæster, er det ofte med
overnatning, og den form for selskabelighed giver et ekstra plus, nar man
ved, at man ogsa ses næste morgen til
morgenmad og genoptagelse af den
snak, som man maske ikke fik hele
slutningen pa. Selvfølgelig er særligt
vores børn og børnebørn ofte dem,
der er der i flere dage. Det er en skøn
tid, hvor man far hele døgnet med
ogsa de helt sma.

tæt pa, er nok det mest fantastiske.
Som min svigerfar sagde første gang,
han kom i huset: ”Selv om det bare er
svaner, der glider forbi, bliver jeg
aldrig træt af at se pa dem.” Det er
selvfølgelig endnu sjovere, nar det er
lidt mere sjældne fugle og dyr, man
ser og oplever, men ogsa de hyppige
gæster er fascinerende. Ude pa vandet kan man være heldig at se marsvin og selvfølgelig sæler. I de sidste
par ar har vi haft først to nu vist kun
en pafuglehan, som har forelsket sig i
vores terrasse. Den er ikke bange for
noget – har den næppe heller grund
til at være.
Som overskriften siger – ja, det er
vores lille Paradis.

Den skiftende natur, som man er sa

En imponerende fugl med kæmpe kløer
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En usædvanlig jagthistorie
Jagt pa en
agerhøne og
en hare blev
til en retssag
bade pa Tingstedet i Præstø og ved Højesteret.
De implicerede parter var Holger
Baron af Stampe, ”Hans Kongelige
Majestæts Kammerherre og Comandeur af Søetaten, Ridder af Dannebrogen samt Besidder af Baroniet
Stampenborg”, og Valentin Olsen,
forhenværende købmand i Præstø,
arvefæster pa Stenstrupgard.
Sagen drejede sig om jagtretten pa
Stenstrupgard. 1. september 1842
faldt der dom i en sag imellem Baron
Stampe og Valentin Olsen angaende
jagtretten pa Stenstrupgardens jorde.
Baron Stampe var stamhusbesidder
pa Nysø. Valentin Olsen havde arvefæstebrev pa Stenstrupgard, og dermed mente han sig berettiget til jagtretten pa Stenstrupgard. Baron Stampe fremhævede, at han i 20 ar, mere
end hævdstid, havde drevet jagt pa
Stenstrupgard.
Dommen lød, at Valentin Olsen skulle
afholde sig fra al jagt pa sine arvefæstejorde, og han skulle erlægge bøder
for nedlæggelsen af en hare og en
agerhøne. Han blev ogsa palagt at
udrede sagens omkostninger. Valentin Olsen gjorde indsigelse mod dommen og fremhævede, at hans arvefæ-

stebrev skulle være bevis for at jagtretten pa Stenstrupgard tilhørte ham.
Mere bevisførelse blev fremlagt, ved
at ga tilbage i tiden til andre arvefæstebreve udstedt af Etatsrad Reiersen, 19. september 1795. Årvefæstebrevene er studeret meget indgaende. Baron Stampe kunne ikke bevise
sin adkomst til jagtretten pa Stenstrupgard. Overretten fandt, i henhold
til forordning af 20. maj 1840, at billige det i den indankede dom, om
hvem jagtretten tilkommer. Som følge af det statuerede resultat, er Valentin Olsen dermed frifundet for
Baron Stampes tiltale.
Baron Stampe blev dømt til at erlægge 20 Rigsbankdaler sølv. 2 stævningsmænd forkyndte denne dom for
Hr. Baron Stampe til Nysø, i hans eget
pahør.
Processens omkostninger ved Højesteret betaler Baron Stampe til Valentin Olsen med 100 Rigsbankdaler.
Til Justitskassen betaler han 5 Rigsbankdaler. Højesterets Justitskontor
d. 20. marts 1854. Bedes tinglyst som
hjemmel for jagtretten pa afdøde
arvefæster Olsens gard, Stenstrupgard.
Årvefæster Valentin Olsen døde 13.1.
1854, 62 ar gammel. Sagen havde i
alt 12 ars behandlingstid
Torben Dinesen
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Jungshoved Lokalforum
Hvad bliver alle pengene så brugt til?
Som de fleste nok kan huske, kom der en ny demokratimodel i kommunen, som blandt
andet fik indflydelse på Lokalforums arbejde. Tidligere modtog alle lokalfora 18.550 kr. om
året til diverse projekter, møder etc. I dag modtager alle lokalfora 7.500 kr. om året og kan
så ansøge puljen til Frivillighed og Nærdemokrati, populært bare kaldet FN-puljen. Midler
gives til projekter, hvor frivillig arbejdskraft er involveret. Det er et stort arbejde at lave
ansøgninger, evaluering og regnskab, men det har været det værd. I 2020 og 2021 har
lokalforum ansøgt og modtaget 61.000 kr. til diverse små og store projekter. Det er vi meget taknemmelige for, og hvad blev pengene så brugt til?

Projekt Branding og En grøn og imødekommende Halvø:
•

Foldere om de mange muligheder, der er på Jungshoved, hvis man tager en tur
hertil med Postbåden Røret, - uddelt til campingpladser, turistinfosteder, spisesteder mm på Nyord og Møn.

•

Genoptryk af de små miniguides til vandreture til vores infoskabe 7 steder på halvøen.

•

Midler til afholdelse af velkomstmøder for nye beboere, - forplejning og tur med
Frøen.

•

Folder om Frøen, - opdateret udgave til bl.a. sommerhusbeboere.

•

Nyt infoskab i Lundegård.

•

Desuden er et beløb til afholdelse af årstidsarrangementer for børnefamilier og et
møde om turismenetværk blevet overflyttet til 2022, da Corona spændte ben.

Projekt Forskønnelse, Multihuset og Udvikling i landsbyerne:
•

Midler til afholdelse af 2 årlige affaldsindsamlinger, - primært forplejning og redskaber.

•

Planter til mere end 20 blomsterkummer i landsbyer og havne.

•

Nye bord og bænkesæt til Bønsvig By og Jungshoved Kirkehavn samt maling til de
eksisterende.

•

Nyt bord og bænkesæt, trådnet og kramper til træbroerne samt maling til stolper
med skilte til Naturområde Sydgården.
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•

Frø, planter, haveredskaber, bålfad, kælke, materialer til redskabsskur, tilskud til
grusunderlag i Multihuset, en svinggrill, borde og bænke i multihuset og midler til
afholdelse af indvielse af Multihuset i Folkeparken.

•

Juletræer til Stavreby og Stenstrup Gadekær.

•

Nye skilte og maling til alle fuglebænkene

•

En flot planche på skolens gavl og tilhørende foldere med kort over området mm.
til lokale, sommerhusbeboere og turister. Kan lokalt hentes i Købmandsgården, på
skolen og i kirken.

Desuden har vi modtaget tilskud til bladet Jungshoved til 6 numre.

TUSIND TAK TIL VORDINGBORG KOMMUNE!
OG EN LIGE SÅ STOR TAK TIL DE FRIVILLIGE!
Pva Lokalforum, Lise Jacobsen

GENERALFORSAMLING I JUNGSHOVED LOKALFORUM
Onsdag 30. marts kl.19.00 på Jungshoved Skole
Dagsorden i flg. vedtægter:
Valg af dirigent og referent
Redegørelse for lokalforummets arbejde i den forløbne periode
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag behandles
Valg til Jungshoveds lokalforum
Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
Overvej, om du har lyst til at stille op til lokalforums bestyrelse.

Læs mere om lokalforum på www.jungshoved.net
På gensyn og venlig hilsen
Jungshoved Lokalforums bestyrelse
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Jungshoved Lokalforum

MØDE OM TURISME NETVÆRK
Alle i turismeerhverv på Jungshoved inviteres til møde på Jungshoved skole
ONSDAG den 23.MARTS KL.19.00
Vi vil gerne samle så mange som muligt til gensidigt kendskab og inspiration.
Aftenen kan måske inspirere til etablering af et lokalt netværk på Jungshoved.
Måske kan vi finde svar på, hvordan de frivillige ulønnede og erhvervet kan spille sammen.
Rasmus Evind vil fortælle om sit arbejde med turisme og om de mange muligheder, der
er for Jungshoved.

Rasmus er bl.a. formand for Præstø Handel- og erhvervsforening, en af tre city managers i
Vordingborg Kommune, bestyrelsesmedlem i House of Møn, klynge medarbejder i destination Præstø Fjord, hvor han servicerer www. sydkystdanmark.dk med info og er desuden
ejer af Sweet and Coffee i Præstø.
Vi håber, at se dig/jer, og at vi får en hyggelig og uformel aften, hvor vi byder på kaffe/te og
kage.
Tilmeld dig venligst på mail: lisejacobsen1@gmail.com
På gensyn og mange venlige hilsner Jungshoved Lokalforum/udvalget vedrørende bosætning og turisme.
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AFFALDSINDSAMLING PÅ JUNGSHOVED
SØNDAG DEN 3. APRIL Kl.10.00-12.00
Mødested: Jungshoved Skole
I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening arrangerer lokalforum igen i år
affaldsindsamling på halvøen Jungshoved. Vi mødes i skolegården, hvor der uddeles ruter,
sække og handsker.

Igen i år laver vi et par korte børnefamilieruter!
Tilbage i skolegården senest kl.12.00 sorteres og vejes afaldet, og der bydes på kaffe/te/
saft og kage.
Vi håber, at rigtig mange vil medvirke søndag 3.4 - 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
Arrangementsudvalg i Folkeparken
Lokalforum vil nedsætte en gruppe, som skal stå for tilrettelæggelsen af arrangementer i
Folkeparken. Der indkaldes i den forbindelse til inspirationsmøde på Jungshoved Skole
mandag 11. april, hvor man kan komme med gode ideer og ønsker til sommerens begivenheder i Folkeparken.
Kun fantasien sætter grænser. Vi kan forestille os alt fra fællesspisning, bålmad, historiefortælling, koncerter og rejseberetninger til foredrag, fællessang og teater.
Der findes økonomiske midler til de kulturelle arrangementer, og vi vil gerne sammensætte
et program, der appellerer til alle aldersgrupper. Vi vil meget gerne have halvøens lokale
kræfter på banen. Der er brug for arbejdskraft til mange forskellige arbejdsopgaver, så uanset om du er god til at lave bål, spille violin, bage kage eller noget helt fjerde, så ser vi dig
meget gerne til inspirationsmødet og i arbejdsgruppen. Velkommen til en inspirations- og
ideudviklingsaften 11. april på Jungshoved Skole kl. 19.00 i østlokalet.
I må meget gerne tilmelde jer til mødet 11. april hos Knud (22 21 55 25)
eller Mads (27 52 69 67)
Vel mødt
Knud Jacobsen og Mads Christen Hansen, Stenstrup

LELAUGET RYKKER UD.
I november fik folkeparken besøg af det
lokale lelaug efter blomterengen var
afblomstret.
Med skarpslebne leer fik de hurtigt slået
arealet, så det kunne blive revet sammen.
Nu glæder vi os til at se den nye blomtereng skyde op.
På billedet: Mikkel Winther, Steen Hansen og
Gunvor Asbjerg
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Torben Stade Nielsen

Jungshoved Lokalforum
Folkeparkarbejdsgruppe
Ved indvielsen af madpakkehuset blev etableringsgruppen nedlagt.
Men...
Kommunen har jo uddelegeret en del af vedligeholdet til lokalområdet.
Det betyder på jævnt dansk, at vi er nødt til at anmode brugerne/beboerne om at deltage i
arbejdet med at pleje anlægget.
Gennem året er der forskellige opgaver, der skal udføres.
Det er opgaver som:
Lugning i de små haver
Græsklipning langs kvashegn og ved træer
Skufning og rivning af grusstier
Slåning af blomsterbede.
Disse opgaver er fordelt over hele året, nogle af dem skal udføres flere gange i løbet af
året.
Derudover er der jo alle de ønsker, som vi gerne vil forsøge at få opfyldt.
Eksempelvis er der etablering af en regulær skovbund og planter ved hyggepladsen, hvor
der før var bålplads.
Listen kunne være meget længere, men kom til møde om aktiviteterne.
Vi sigter efter at kunne mødes på skolen den 28. marts kl. 19 hvor vi kan snakke om, hvem
der vil være med, og hvordan vi kan organisere os i nogle relativt faste grupper.
Skulle I være forhindrede i at deltage, kan tilmelding til plejetjansen ske ved at sende en mail til:
henning.delf.nissen@gmail.com
Eller bent10101950@gmail.com
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Nyt fra ”Turudvalget”
Alle efterårets og vinterens traveture er gennemført. Tak til alle deltagere for hyggeligt samvær i frisk luft og naturskønne omgivelser. Den kommende tid har flere
tilbud om oplevelser i Jungshoveds natur.
Alle er meget velkomne.

Travetur fra P. plads Naturområde Sydgården:
Onsdag den 30. marts kl. 13.00
Se mere i bladets december- nummer eller på www.jungshoved.net/
kalender

Aftentur til Naturområde Sydgården om flagermus og frøer:
Fredag den 27. maj kl. 20.30
Mødested: Shelterpladsen Naturområde Sydgården, Roneklintvej lige før nr.5
Biolog Marie Poulsen, Roneklint, fortæller om flagermus og medbringer udstyr, så vi også
kan høre dem.
Vi fortæller også lidt om løvfrøerne og den udvikling, der har været de seneste fem år. Løvfrøerne starter deres koncert efter solnedgang. Medbring lommelygter, så du også kan se
løvfrøerne.
Der bliver tændt bål ved shelteren, hvor kaffe/te o. lign. kan nydes til løvfrøernes kvækken.

Tilmelding nødvendig til Lise 24 45 31 47 /
lisejacobsen2@gmail.com senest den 26.5 - tak.
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Flere ture
I Vordingborg kommune tilbydes hver mandag formiddag 60+ ture, kortere ture med
guide et eller andet sted i kommunen. Disse ture annonceres på de blå sider i Sydsjællands Tidende. Her er rigtig mange gode tilbud til spændende steder. På Jungshoved har
Bent og jeg i 2022 i alt 7 af disse ture. I de kommende måneder er der 60+ tur på Jungshoved mandag den 11. april kl.10-12:
Naturområde Sydgården om de mange tiltag for frøer, firben, flagermus, insekter mm.
max 2 ½ km. I næste blad bringer vi flere tilbud om ture, men sæt allerede nu kryds i kalenderen til traveturen Jungshoved Rundt, 22 km. søndag den 21.august. Bemærk det er
søndag i år.
Der bliver tur til den urørte skov Bønsvighoved Skov onsdag 29.juni med naturvejleder
Christina Kaaber-Bühler med fokus på botanik. Endelig planlægger vi en ”vild med viljedag” med bygning af insekthoteller mm i Folkeparken i august.
Mere herom følger i næste blad.
På gensyn, venlig hilsen turudvalget, Marianne, Bent, Torben og Lise
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Nyt fra Naturområde Sydgården
Arbejdsgruppen har i efterår og vinter lavet
vedligeholdelse og forbedringer på det dejlige naturområde og shelterpladsen.
I november blev der fældet en del træer, så
der igen er udsigt til de mange søer. Desuden blev der klippet udhængende grene
langs stierne og diget ”Rod med vilje” blev
klippet. Det er en glæde at se, hvor hurtigt
insekterne har fundet frem til muligheden
for et godt bo. Mange små insekthuller vidner herom. Nu håber vi, firbenene også vil
overvintre her.
I december i blæst, sol, regn og slud blev der
lagt trådnet på alle tre træbroer, så de ikke er
så glatte i fugtigt vejr. Et sejt, men hyggeligt
arbejde. 2997 kramper og 80 meter trådnet
skulle nu gøre det sikkert at færdes til fods i
al slags vejr.
Vi har fået lavet en god aftale med en brændeleverandør, så vores gæster nu kan betale et bidrag for brænde og bruge af stakken.
Shelterpladsen er meget benyttet, også til overnatning i frost og kulde, friske folk! Hele
området bliver ligeledes flittigt brugt til ture af lokale borgere på Jungshoved og gæster
langvejs fra.
Tak til de 6 frivillige for indsatsen og hyggeligt samvær.
Pva arbejdsgruppen, Lise Jacobsen.

Frivillige bidrag til bladet
modtages med tak pa konto:
6140 0004064737
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Jul i transformatortårnene
Nu er julepynten pillet ned, og de heldige vindere af konkurrencen i Skovhusetårnet er udtrukket..
De dejlige økologiske chokoladegavepakker blev vundet af
Sally Jacobsen Maach

Asger Grubov
Mange havde været med på spøgen og gættet med på, hvor mange julesange/
salmer man kunne “finde” i tårnet, og vi trak lod blandt alle de indleverede besvarelser.
Tårnene tændte lysene den første søndag i advent, og mange lagde gå-/cykelturen
forbi og kiggede ind. Bønsvig, Lundegård og Værket i Stavreby var pyntet af lokale
beboere, og 3. søndag i advent kiggede TV2 Øst forbi, da man her serverede gløgg
og æbleskiver.
Der vil blive andre udstillinger her i det nye år, så følg med i, hvad der sker. Har du
selv lyst til at bidrage med ideer, pyntning af tårne m.m., så byd endelig ind. Hvis vi
alle tager del i projekterne, lever tårnene.
Gerda Holm

Det blev ikke til hvid jul i Stavreby
MEN Gadekæret fik et meget smukt juletræ foræret af
Lokalforum. Mange tak for gaven, som alle har glæde af.
Vi fik træet sat på fod og tøjret med barduner. Julegaverne blev lagt, og det blev fejret med gløgg, hjemmepresset
æblesaft, æbleskiver med solbærmarmelade og flormelis. På Facebook opfordrede vi beboerne til at hænge
julepynt på. Det blev til lidt glaskugler en række flag og en
lille lyskæde, som beboeren selv holdt med batterier.
Mange tak.
Lene Gurskov
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Foto
Lise Jacobsen

Juletræ ved Stenstrup Gadekær
I Stenstrup mødes byen og tænder juletræet ved gadekæret hvert år omkring
1.december. En tradition som startede for 33 år siden. Det store træ blev plantet for
mindst 20 år siden og er nu alt for stort til, at vi kan nå toppen med lyskæderne. Et nyt
er plantet og har haft en lidt hård start, - en stor mængde sne har knækket grene, og
rådyrene har også spist lidt, men vi giver det stadig en chance! Derfor må vi indtil videre
købe et fældet juletræ, og stor var glæden, da vi i år fik juletræet og en enkelt ny lyskæde fra Lokalforum. (Læs mere andetsteds i bladet) Juletræstændingen var i år d.5 december. Vi mødes kl.16.00 og nyder alle de mange godter, kager, julegløgg, kakao mm,
som alle har medbragt til fælles fornøjelse. Lanternerne bliver tændt langs gadekærets
cementkant, så ingen falder i vandet. Når det bliver mørkt, tæller alle ned fra 24, og på
magisk vis tændes træet ved 0! Så bliver der danset og sunget et par julesange om træet, og vi slutter med ”Nu er det jul igen” rundt på hele pladsen. Børnene finder lommelygterne frem og går på skattejagt. Det er en udfordring at komme igennem skoven, for
der er meget mørkt i Stenstrup. I år skulle børnene finde alle de ting, nissen havde tabt,
- grødske, ris, grødfad og meget mere. Den næste måneds tid nyder vi synet af det
smukke træ med de mange lys hver aften.
Venlig hilsen Stenstrup By og Gadekær
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Læserne skriver
Vi er 2 gamle venner, Jan Vestersager og Steen Kofoed, som er flyttet ind i et dejligt hus
på Jungshovedvej 54.
Udover at skulle bo her, så åbner vi også en klinik, hvor vi tilbyder: clairvoyance, healing og
sindsro.

Derudover søsætter vi også et nyt firma, som er målrettet til at udvikle og optimere institutioner og dets personale til glæde og gavn for alle. Hvis du ønsker at høre mere om
dette, er du velkommen til at kontakte os.
Sindsro er unikt til mentalt tanke mylder, stress, udbrændthed m.m.
Du kan bestille tid på 27208544/ 50802530
Vi glæder os til at hilse på jer alle sammen.

I kærlighed
Steen og Jan
Steen Kofoed
AMARE
Jungshovedvej 54
4720 Præstø

Bladet uddeles gratis til alle fastboende på
Jungshoved inkl. i Lundegård og Skovhuse.
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.

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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FORENINGEN NORDEN PRÆSTØ
PROGRAM FORÅR 2022
ALLE bydes velkommen til ALLE foredrag på Jungshoved skole, Jungshovedvej 46
Vi takker bestyrelsen for Egnshuset Jungshoved Skole for dejligt samarbejde.

Torsdag 17. marts kl. 19:30
Foredrag ved Rasmus Sembach
Rasmus Sembach har i 16 år varetaget forskellige arbejdsopgaver i
Nuuk. I 2005 startede han som AC-fuldmægtig i Klima-og Energikontoret, Grønlands Hjemmestyre, hvor han blandt andet stod for
at lave politiske oplæg samt forhandlinger med infrastrukturvirksomheder.
Fra 2006 -2008 var han derudover formand og medlem for Nordisk
Ministerråds arbejdsgruppe for energi i tyndt befolkede områder.
Fra 2006 -2010 var han også i Nordisk Ministerråds embedsmandskomité for energi. Efter en toårig periode som director/konsulent
hos Deloitte har Rasmus Sembach fra 2017 til 2021 haft forskellige
ledelsesstillinger i Air Greenland. Her havde han blandt andet ansvar for den daglige ledelse af salgsafdelingen for Fragt-, Charterog Agentsalg med et omsætningskrav på over 300 mio. kr. Han
siger selv, at han møder mennesker i øjenhøjde, uanset om det
kræver gummistøvler eller slips, og har dermed fået et godt indblik
i den offentlige såvel som den private sektor i Grønland og kommer
til os med spændende fortællinger fra sit virke.

Pris: foredrag, kage/frugt, kaffe/te: NORDEN medlemmer 50 kr., gæster 60 kr.
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Mandag 4. april kl. 19:00
Annmari Sol fortæller om kunstnerne ved Siljansøen, Dalerne, omkring 1900
Alle danskere kender sikkert Carl Larssons dejlige akvareller og malerier og Hugo Alfvéns
skønne musik.
Men knap så bekendt er det måske, at der omkring år 1900 fandtes en kunstnerkoloni ved
Siljansøen i lighed med den ved Skagen, og at disse kunstnere kendte hinanden og mødtes
ved flere lejligheder bl.a. ved verdensudstillingen i Paris. Den verdensberømte maler Anders Zorn var den førende i denne kunstnergruppe - en efterspurgt portrætmaler især i
USA, og en stor skildrer af Dalarnes folk og natur. I Zorns hus kom kulturpersonligheder fra
alle egne og fra alle samfundslag, således også Prins Eugene, Selma Lagerlöf og mange
andre. Der står kvinder bag alt og således også her. Carl Larssons hustru, Karin, var en fabelagtig designer af både tekstiler og møbler og Zorns hustru, Emma, slog et slag for folkeoplysning og oprettede skoler, bibliotek og husflidsgrupper.

Pris: foredrag, kage/frugt, kaffe/te: NORDEN medlemmer 50 kr., gæster 60 kr.

Torsdag 28. april om eftermiddagen/aftenen
Foreningen Norden Præstø håber på at få to fysiske foredrag i forbindelse med
Forskningens Døgn. Der vil tilbydes nordisk buffet mellem foredragene. Mere
information følger.
Projekt Dåseringes indsamling i Jungshoved på skolen og på havelågen til Gøngegården
har siden november 2021 nu indsamlet 0.333kg, som er kommet videre. Tak for hvert et
bidrag! Vil man vide mere om projektet, kan det læses på www.daaseringe.dk eller på
Facebook. Sidste års indsamling af dåseringe i Præstøområdet var på 26 kg. Der er nu afleveret 195 kg alt i alt!
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De fleste aktiviteter i skolen kunne fortsætte til d.
19.december. Kun julemarked, juletræsfest og spiseklub i
december måtte aflyses. D. 17. januar kom alle hold i
gang igen, heldigvis med fin tilslutning. Alle glædede sig
til igen at kunne ses og tage del i en aktivitet. Vi håber, vi
kan fortsætte længe denne gang. Kalenderen er fuld af
gode tilbud. Så vel mødt i skolen.
Lærerboligen er endelig færdig. Først blev vandskaden i
køkkenet udbedret. Der er kommet nyt gulv, og køkkenelementerne er kommet på plads. Dernæst er alle døre
og vinduer i boligen blevet skiftet- en del af skolens vedligeholdelsesplan. En meget stor udgift, som vi kun kunne klare, fordi vi har søgt og modtaget tilskud fra kommunens pulje til bevaringsværdige huse. Tak for det. De
gamle vinduer var meget ringe, så det er en fornøjelse at se på de nye, som nu kan åbnes
og vil spare på varmeudgifterne. Efter håndværkere i arbejde i lang tid var der en del vaskog rengøringsopgaver, tilbageflytning, maling mm., der blev klaret af frivillige hænder. Tusind tak, siger det gamle hus.
Regnskabsåret er afsluttet, og økonomien hænger sammen, selvom vi de seneste to år har
haft væsentligt færre indtægter fra udlejning.
Vi er heldige at have små børn i skolen igen, - de kommer til ”legestue” hver mandag og
onsdag mellem 9 og 14, og i dette tidsrum vil lågen være
lukket for at passe på småfolket. Hvis du har brug for at
køre ind med noget, så vær sød at lukke lågen igen. Legestuen åbner lågen, når de tager hjem. Læs mere om
legestuen andetsteds i bladet.
Vi håber, vi kan gennemføre åbent hus i år. Dagen, hvor
alle brugere viser, hvad de bruger huset til og inspirerer
til flere aktive brugere. Alle er meget velkomne, der
bliver aktiviteter for børn og voksne. Det bliver den
9.april kl.10-14.00, og det endelige program følger. Se
opslag og hjemmesiden www.jungshoved.net, når vi
nærmere os april.
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Spiseklubben på Jungshoved Skole
Sæsonens sidste spiseaften bliver torsdag den
24. marts kl. 18.00
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

Nyt fra biblioteket
Skolen har været lukket i hele corona perioden, hvilket bl.a. har medført, at der ikke har
væretudlån eller afleveringer på biblioteket.
Så kan vi glæde os over, at skolen igen slår dørene op. Men, men. Flere bøger, der er lånt
inden lukningen, er så heller ikke afleveret igen. Det drejer sig om mange bøger og altid de
bedste og nyeste.
Jeg beder Jer derfor om, at I får afleveret de bøger , I har lånt, og som sikkert er læst for
længe siden. Skolen har åbent fra kl.9 morgen, og til alle aktiviteterne er slut om aftenen
ca. kl 21.
Til alle nytilflyttere på Jungshoved: I kan frit benytte biblioteket. Der er ingen opskrivning
ved lån, og derfor er det også vigtigt, at I afleverer bøgerne efter endt læsning. Bøgerne
kan lægges i ølkassen indenfor døren, og jeg sætter dem så på plads. Biblioteket er bygget
sådan op, at hvis I alligevel vil kassere nogle af Jeres private bøger, så kan I lægge dem op
på skolens bibliotek, og jeg ordner resten. Sæt ikke bøgerne i reolen, da alle bøger bliver
stemplet: Tilhører Jungshoved Skoles bibliotek. De bøger, der ikke bliver brugt, kommer
videre til Loppemarkedet, der afholdes hver sommer i Forsamlingshuset. Pengene fra
dette går til Forsamlingshusets aktiviteter. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.
Anne Okholm mobil 28337676.
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VÆVESTUEN PÅ JUNGSHOVED SKOLE.

På Jungshoved Skole har vi en vævestue med 5 væve. Vi mødes hver onsdag aften
kl. 19 -22, hvor vi kan hjælpe hinanden med opsætning , vævning og gode råd. Lige
nu har vi en ledig væv, som vi har sat op til vævning af kludetæpper. Har du lyst til
at prøve at væve, har du derfor muligheden nu.
Du er velkommen til at kikke ind en onsdag eller kontakte mig på tlf. 22785970.
Hilsen Torben Stade Nielsen
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FRIE LIV Hvem er vi?
Vi er Frie Liv, en frivillig forening oprettet
samt benyttet af hjemmegående forældre, som har valgt at passe deres egne
børn hjemme.
Vores fællesskab startede tilbage i 2019,
hvor vi kun var fire mødre, men siden da
har vi mødt mange skønne familier og
børn med samme slags hverdag, og sidste
år var vi nødsaget til at stifte os som forening med bl.a. nedskrevne værdier og faste mødedage. Da vi efterhånden blev for mange
medlemmer til at mødes i private hjem, søgte vi med lys og lygte efter et fysisk sted, der
kunne huse vores berigende og kreative hverdag i alt slags vejr, og jagten derpå førte os til
jeres skønne Jungshoved Skole samt Folkeparken. Her har vi mødtes fast hver mandag og
onsdag fra 9-14 siden oktober sidste år.
Hvad bruger vi Jungshoved Skole til?

Vi elsker de frie rammer med højt til himlen i skolegården men så sandelig også i Folkeparken, hvor børnene bruger mange timer på leg; alt fra at cykle, rulle ned ad eller bestige den
store bakke til at undersøge og danne historier om de smukke træ- figurer, hvor børnene
hurtigt finder deres egen favorit (disse skaber også rig mulighed for samtaler om dyr og
føde med de geniale faktakort til dyrejagten).
Og når vejret er for koldt til de små hænder, og den varme kaffe kalder på de voksnes hænder, søger vi indenfor til skolens gymnastiksal, hvor børnene altid har deres livs fest med
løb, dans og endeløse forhindringsbaner.
Når maverne bliver sultne, trækker vi ovenpå i køkkenet med vores madpakker, hvor vi
desuden har holdt både en skræmmende hyggelig Halloween begivenhed samt juledekorationseftermiddag henover vinteren. I den nærmeste fremtid har vi planlagt en månedlig
maddag enten i køkkenet eller ude ved bålet. Det glæder vi os meget til at indføre.
Vi er så taknemmelige for at have fået lov til at benytte de vidunderlige rammer hver eneste uge. Skolen har uden tvivl fået en særlig plads i alle børnenes hjerter og vil altid være
med dem i deres minder om deres barndom.
Går du, eller nogle du kender, også hjemme med sine børn i en alder fra 0-6, og som søger
et trygt og socialt fællesskab, er I mere end velkommen til at kontakte os
på foreningen.frieliv@gmail.com.
Ellers har vi en facebook side “Frie Liv”, hvor du kan læse meget mere om vores hverdag,
og hvad vi går op i. Nanna Ersgaard
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Jeg bor på Jungshoved men arbejder på Nykøbing Falster Sygehus
Det vil sige, at jeg boede i en periode pa
5-6 ar i henholdsvis Næstved og Faxe.
I Næstved faldt jeg aldrig rigtig til; der
havde jeg en fornemmelse af, at der var
for langt til det abne hav. Jeg havde jo
levet med havet næsten i baghaven i
hele min barndom.
Efter endt uddannelse endte jeg i mit
voksenliv pa Stevns, som jo ogsa er en
halvø dog noget større end Jungshoved,
nok ogsa et omrade hvor det er lidt
svært at være tilflytter. Jeg havde dog
den fordel, at jeg blev gift med en indfødt Stevnsbo dog kun af 1. generation.

Mariane Kristensen
Jeg er bade gammel og ny pa Jungshoved, født og opvokset pa halvøen, hvor
jeg havde en dejlig barndom i den gamle forskole pa Lyngen, hvor jeg er vendt
tilbage til efter godt 40 ar.
I 1976 rejste jeg fra omradet, først til
Rødkilde Sygepleje Højskole pa Møn pa
et 5 maneders ophold. Det var obligatorisk for at kunne pabegynde sygeplejerskeuddannelsen; herefter fulgte selve uddannelsen pa Sygeplejeskolen i
Næstved, som bestod henholdsvis af
teori og praktik, en del af praktiktiden
opholdt man sig pa det daværende Faxe Sygehus.

I 28 ar arbejdede jeg pa Faxe Sygehus,
indtil der blev lukket for operationer i
2007, hvorefter jeg arbejdsmæssigt
flyttede til Nykøbing Falster Sygehus.
Jungshoved har altid tiltrukket mig, og
jeg har flittigt besøgt min gamle mor,
som boede her til sin død, det var som
at komme hjem. Da min mor i 2016
døde, havde jeg efterhanden ikke den
store tilknytning til Stevns længere.
Mine børn var for længst flyttet hjemmefra, og jeg havde mange ar tidligere
mistet min mand. Nu var chancen der
for at komme til Jungshoved, muligheden for at købe mit barndomshjem bød
sig, huset pa Stevns blev solgt, og ombygning af Over Lyngen 3 blev pabegyndt. Det tog sin tid, men er i dag færdigt. Nu mangler kun haven at blive
renoveret og anlagt.
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Flytningen til Jungshoved betød ogsa,
at jeg skar 80 km af min transport hver
dag, det betyder nu en del. Jeg har flere
lyse timer hjemme nu. Fra Stevns havde jeg 90 km hver vej.

mig, det var spændende og avanceret
og et speciale som jeg alligevel godt
ville videreuddanne mig til; det har jeg
aldrig fortrudt, at jeg gjorde, og nar vi
nar til august maned, har jeg bedøvet i
40 ar. Efter mine beregninger er det
Nar jeg møder i dagvagt, er det tit kl.
blevet til over 20.000 bedøvelser gen7.00, sa ringer vækkeuret kl. 4.50, og
nem de 40 ar.
bilen bliver startet ca. 5.50. I efteraret
beregner jeg om morgenen ca. et kvar- Ofte siger jeg til den meget nervøse
ter ekstra til transport, for der er det patient, at jeg ikke kan udgive mig for
roesæson, og der er stor chance for at at være ny i faget, for gjorde jeg det, sa
komme til at ”hænge” bagved en roe- ville jeg lyve. Det kan tit berolige patitransport hele vejen fra motorvejsaf- enten.
kørslen og til Nykøbing, en strækning
pa ca. 10 km.
Turen til Nykøbing er meget køn. Jeg
kører ad de sma veje over Mern. Bilen
kender efterhanden hvert et sving, og
hvor der er hastighedsbegrænsning. En
skøn fornemmelse er, nar man de tidlige morgener kører over Farøbroerne,
og lyset bryder ude over vandet i øst.
Det giver en energi og et lyst livssyn,
og ofte strejfer tanken mig: ” Det bliver
en god dag i dag”.

Hvad er det sa, jeg kører til Nykøbing
Falster og laver?
Jeg
er
anæstesisygeplejerske,
(narkosesygeplejerske). Det var det
eneste speciale, som jeg, da jeg var under uddannelse til sygeplejerske, absolut ikke skulle arbejde inden for.
Hvad laver en anæstesisygeplejerske?
Pa et tidspunkt blev jeg dog overtalt til
at prøve kræfter med specialet, jeg fik
en maned, hvor jeg kunne prøve, hvad
det var, og jeg ma indrømme at efter et
par dage i specialet, matte jeg overgive
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Det er et meget varieret job, bade planlagte opgaver og en del akut arbejde.
Dagvagter savel som døgnvagter og
tilkaldevagter, hverdage, weekender,
jul, nytar, paske og pinse med mere; ja,

24/7 aret rundt. Tilkaldevagter ma jeg
afholde fra mit sommerhus i Bakkebølle, for der er alligevel for lang afstand
til Jungshoved.
Pa arbejdet bestar størstedelen af mine
opgaver i at bedøve til planlagte savel
som akutte operationer, som kan være
af meget forskellig art, sasom: Galdestensoperationer,
brokoperationer,
rygoperationer, indsættelse af nye knæ
og nye hofter, gynækologiske operationer, kejsersnit og en del mindre procedurer, det kan være f.eks. at bedøve til
CT og MR- scanninger.
Da jeg startede i faget i 1982, var det
meget sparsomt, hvad der fandtes af
overvagningsudsyr, vi havde f.eks. kun
elektronisk overvagning til 2 ud af 4
operationsstuer, pa de øvrige bestod
overvagningen af fingeren pa pulsen,
og sa malte man blodtryk manuelt
hvert 5. minut. I dag overvager man
ikke mindre end 3 skærme samt flere
pumper, som automatisk efter indstilling giver patienten de præparater,
som holder dem bedøvet.

som yngre læger, som er under uddannelse i specialet. Det er en funktion,
som jeg holder meget af men ogsa tit
en krævende opgave, nar man, samtidig med at man underviser, er ansvarlig for bedøvelsen af den patient, som
ligger pa operationsbordet. Jeg har
stort set en under uddannelse med
hver eneste dag.

Der er ogsa sket en meget stor udvikling i de præparater, som vi bedøver
med og heldigvis til den gode side. I
1982 var patienterne pavirkede af medicinen i flere dage, i dag gar de hjem 2
-3 timer efter operation. Da jeg startede i faget, var en patient til galdeoperation indlagt i ca. 3 uger, de gar i dag
hjem efter et par timer.

Jeg har været klinisk vejleder i over 30
ar, og jeg tror aldrig, at jeg bliver træt
af det. Det kan næsten gøre mig helt
”høj” at følge den udvikling, der sker
med de unge kursister under deres
uddannelsesforløb. Uddannelsen til
anæstesisygeplejerske tager 2 ar oveni
uddannelse til almindelig sygeplejerske. Herefter bliver man autoriseret.

Udover at sta for bedøvelserne af di- Udover disse funktioner, sa er jeg amverse patientkategorier sa er jeg kli- bassadør for organdonation, det er en
nisk vejleder for sygeplejersker savel funktion med tilknytning til Dansk Vi45

Modtage traumer af alle arter i skadestuen, alt hvad der indbringes med bla
blink, behandle og følge disse traumepatienter videre til undersøgelse (f.eks.
CT-scanning) og i nogle tilfælde videre
behandling, som f.eks. respiratorbehandling pa intensivafdeling.
En opgave kan ogsa være at ledsage en
patient ud til lægehelikopteren og sørge for at overlevere til helikopterlægen. Tidligere var det ogsa os, som ledsagede darlige og hardt kvæstede patienter pa transporter med udrykning til
andre hospitaler, oftest Rigshospitalet.
Gennem min tid i faget har jeg ledsaget
mange hundrede under transporter
med udrykning, med og uden politieskorte og pa alle tider af døgnet.
dencenter for Organtransplantation i
Transportopgaven er i dag blevet omSkejby, Århus; vi arbejder under fiorganiseret, sa patienterne i stedet
nansloven.
bliver afhentet.
Der er ca. 100 personer i Danmark forNykøbing Falster Sygehus har et meget
delt pa de forskellige sygehuse, som
stort geografisk optageomrade. Det
har akutfunktion. Pa Nykøbing Falster
dækker hele Lolland og Falster, samt
Sygehus er vi 4 personer med funktioSydsjælland og Møn. Med. den fordenen.
ling forekommer det af og til, at jeg
Hvis jeg ikke er pa en operationsstue møder og skal bedøve personer, som
og bedøver, sa bestar arbejdsopgaver- jeg kender fra lokalomradet eller egen
ne i at færdes rundt pa hele sygehuset, familie og nære venner. Det er ikke sa
hvor man bliver kaldt til akutte og livs- behageligt. Egentlig har jeg aldrig
truende situationer, som kan være brudt mig om det, da jeg føler, at man i
hjertestop i afdelingerne og hos patien- mit sted har en enorm magt over den
ter, som indbringes, patienter som person, som skal bedøves, det er ikke
pludselig bliver bevidstløse med vejr- altid behageligt, man har dog mulighed
trækningsbesvær og -ophør af en eller for at sige fra. Jeg er dog bekendt med,
anden arsag samt stikke patienterne, at rigtig mange personer er meget glahvor ingen andre faggrupper er i stand de for at møde et kendt ansigt midt i
til det.
denne for mange ukendte verden. Jeg
har dog i et par sjældne tilfælde ladet
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mig overtale til at bedøve nogen, som og spænding, sadan forholder det sig
stod mig meget nær, og det var da med dog ikke. Til ansættelsessamtalerne ma
succes.
vi tit gengive en gammel kollegas ord:
”De 10 % af arbejdsopgaverne er
Det akutte arbejde i vagterne kan være
spænding og "bla blink," de 90 % er
noget af en blandet landhandel inden
ren kedsomhed.”
for faget, og der bruges en del tid pa at
prioritere opgaverne, hvad er vigtigst Uanset hvad, sa syntes jeg altid, at mit
og mest livstruende, nar flere patienter arbejde har været meget spændende,
meldes og indbringes pa en gang. Vagt- og nar jeg tænker tilbage pa alle de ar,
holdet (aften og nat) i vores afdeling sa føles det kun, som om jeg har arbejbestar af 2 anæstesisygeplejersker og 2 det i faget i halvdelen af den tid, der er
anæstesilæger; man arbejder meget gaet. Fordi det er sa varieret og stadig
ligeværdigt og hjælper hinanden med spændende, sa flyver tiden afsted.
opgaverne. Lægerne skal ogsa ”passe”
Jeg fortsætter lidt endnu, transporten
intensivafdelingen, sa minimum den
er jo blevet kortere.
ene af dem er fuldt beskæftiget der.
Vagterne skal dækkes ind døgnet Mariane Kristensen, Over lyngen 3
rundt, og i tilfælde af sygemeldinger
eller personalemangel palægges man
at møde, hvis ingen andre tilbyder sig.
Mange, som søger ind i specialet, mener, at det er et speciale, som næsten
kun bestar af opgaver med ”bla blink”
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Et sted på Jungshoved (37)

Byer på Jungshoved
Landsbyen Stavreby bestar af sma
længehuse og gamle garde placeret
langs med den bugtede landsbygade.
Byen er Jungshoveds sydligste by.
Navnet Stavreby har udviklet sig fra
Stauærby i 1231, til Stafuerbye i 1570
til det nutidige Stavreby. Navnet bestar af et forled: Stavr (stage stave,
pæl, stok) og et efterled -by. Navnets
betydning menes at være - byen ved
stavrene. Ordet stave findes i navnet
pa Jungshoveds sydligste punkt, Stavesnakke, en lille pynt, der rækker ud
i Bøgestrømmen øst for Stavreby. I
oldtiden sammenlignede man en
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fremstikkende halvø med en stavr. Sa
betydningen af bynavnet, Stavreby,
kan være: byen nær Stavesnakke eller byen ved pælene. Maske en henvisning til de pælespærringer, som er

fundet i Noret nær ved Stavreby. De
fleste danske bynavne, der har endelsen- by, stammer fra slutningen af
den yngre jernalder (400 - 800 e.Kr.),
og de har alle en anselig størrelse.
Der kan sagtens have været bebyggelse/ bosættelse pa stedet tidligere,
men alene navnet fortæller, at Stavreby formentlig er Jungshoveds ældste by. Byens placering har givet gode
muligheder for jagt, fiskeri og agerbrug. I 1682 bestod byen Stavreby af
24 sma og større garde. I alt havde
jordene i Stavreby i 1682 et samlet
hartkorn pa 82,81 *. Efter udskiftningen i 1796 la der 17 sma og større
garde tilbage i landsbyen. De fleste af
byens huse er placeret pa en langstrakt forhøjning i terrænet. Det reddede formentlig byen fra at blive helt
oversvømmet under den store stormflod i november 1872, da havet skyl-

lede ind over land og efterlod Stavreby som en ø i det oprørte hav.
Indtil 1915 la garden, Nakkegarden,
inde midt i byen. Den brændte ned
ved et lynnedslag. Naboejendommen,
hvor der var købmandsforretning,
brændte ogsa ned den nat. Pa brandtomten i nr. 24 og nr. 26 blev der
bygget beboelseshuse med herrefrisør i det ene. Garden Nakkegarden
blev genopført længere nede mod
kysten.
I 1920´erne bestod Stavreby af 5 garde, 6 husmandssteder, 2 købmandsforretninger, den ene i nr.19 og den
anden i nr. 23. Købmandsforretningen i nr. 23 lukkede først i begyndelse af 1970´erne. Der var brødudsalg i
nr. 29, en slagter i nr.14, to systuer og
27 huse, som var beboet af fiskere og
arbejdere. Indtil 1923 var der skole i

Foto: Tage Klee
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nr. 43, og i nr. 48 var der smedje.
Smedjen fungerede til 1960, da smeden flyttede sin virksomhed til et
nyopført smede- og autoværksted i
Jungshoved By. Byens stolthed var i
mange ar de fine forhaver, hvor
blomsterbedene var en pryd for øjet
og gav de besøgende et indtryk af at
opholde sig i en velordnet og velplejet by, Køkkenhaverne og husdyrene,
som ogsa var vigtige, havde man placeret bag husene, sa de ikke ødelagde
det gode indtryk.
Nord for byen la tidligere et fantastisk naturomrade kaldet Lyngen. Nu
afdøde Charles Rasmussen fortæller i
blad nr. 4 2008 i serien ” Med Holger
pa farten” om omradet. ”Charles husker, hvordan det lillablomstrende
lyngtæppe om eftersommeren dækkede landskabet sa langt øjet rakte.

Her ynglede engang en lang række
ande- og vadefugle, og luften var om
foraret fuld af fuglesang fra hundredvis af lærker og gulspurve, der slog
deres triller.” I 1932 solgte Nysø
Gods hele Lyngen til en driftig lokal
gardejer, som fra 1940 til en gang i
50erne udnyttede den opfræsede
tørvesmuld til fremstilling af formbrændsel. Herefter forsvandt det naturparadis, som Charles Rasmussen
huskede sa godt.
Syd for landsbyen findes Danmarks
mindste fiskerihavn med broer,
smaskure og bedding. I 1932-34 blev
der gravet en rende og anlagt en
havn. Indtil da havde de mange bade
ligget for svaj ud for kysten. Det var
Stavrebys fiskere, staten, amtet og
kommunen, der betalte for etableringen af havnen. Havnen blev indviet i

Foto: Tage Klee
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1934. Havnen rummede den gang
mange drivkvaser- de sakaldte Fejøbade. Drivkvaserne var velegnede til fiskeri med vod. Oprindelig var de kun
bygget til sejlføring, men senere fik de
fleste ilagt motor. Med arene forsvandt
drivkvaserne og blev afløst af nye badtyper. Fiskeriet var i mange ar hovederhvervet i Stavreby, og ofte gik det i
arv fra far til søn. Fiskernes hovedfangst har altid været al, men i mange
ar har fangsten af brakvandsgedder,
aborre, skrubber og rejer ogsa været
en væsentlig del af fangsten. Udbyttet
har været svingende gennem arene,
men i dag er det hovedsageligt fritidsfiskere, der fortsætter fiskeriet. Den
hyggelige havn med sit idylliske havnemiljø tiltrækker mange lokale og turister.
Fra 1960erne og til i dag er der blevet
bygget 4-5 nye huse i Stavreby og et
par huse er blevet nedrevet. Byen rummer ogsa en del fritids- og sommerhuse foruden nogle helarshuse, som nu
anvendes som fritidsbolig, de sakaldte
flexboliger. Byen har med sin havn og
sma hyggelige huse ikke haft svært ved
at tiltrække nye beboere i takt med at
fiskerne og deres familier er fraflyttet.
Ved byens gadekær ligger den tidligere
præstegard, som nu anvendes til selskaber, konferencer og overnatning.
Her boede præsten ved Jungshoved
Kirke indtil sognet blev lagt sammen
med Ållerslev Sogn i 1972.

Muldiverset.
Begge virksomheder far særdeles rosende omtale i diverse medier.
Byens nedlagte vandværk fungerer i
dag som et aktivt udstillingssted for
byens borgere.
Tre kunstnere i byen deltager hvert ar
i Jungshoveds abne gallerier.
Om sommeren far havnen besøg af
Røret fra Nyord, som fragter gæster til
og fra Nyord til Kirkehavnen ved
Jungshoved Kirke og Stavreby
I de senere ar har mange af byens borgere sluttet sig sammen om at afholde
et arligt loppemarked i august maned.
Det tiltrækker hundredvis af besøgende.

*Hartkorn(hkt.) var en beskatningsenhed for jord, baseret pa jordens ydeevne, oprindeligt i hartkorn= hardt korn
(rug og byg). Jo bedre bonitet (jordens
kvalitet) jo højere hartkorn. Hartkornsskatten har været anvendt fra 16621926. Pa det sydlig Sjælland gik der i
1682 ca. 4,4 tdr. land til 1 td.(tønde)
hkt. (1 td. land = 5.516,224 m2)
Kilder: Stednavne, Sydlige Sjælland af
Svend C. Dahl og De danske Stednavne
af Johannes Steenstrup samt mundtlige
beretninger af Charles Rasmussen og
Holger Åndersen.

Pa Nakkegarden er der i dag indrettet Knud Jacobsen
gardbutik og spisehus med navnet
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Nyt fra Jungshoved Pensionistforening
Desværre ligner starten på den nye år året 2021. Coronaen driller stadigvæk, så vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu.
Som I nok har bemærket, var der ingen arrangementer i februar måned, men vi håber, at vi
kan komme i gang, så vi kan spille banko i marts og april og ligeledes afholde generalforsamling med spisning.
Det nye program er delt ud, så nu må vi se. Hvor meget vi kan gennemføre. Jeg håber, at
det kan lade sig gøre at gennemføre hele programmet. Jeg synes, at det lyder både interessant og spændende. Det er blevet sammensat med Holger og Kirsten, og Mads har igen
trykt det. Stor tak til Mads og også til Holger og Kirsten for hjælpen.
Lene Gurskov har valgt at udtræde af bestyrelsen. I stedet er Valborg Shubert kommet ind.
Tak til Lene for tiden sammen med dig og hjertelig velkommen til Valborg, som allerede nu
har været et behageligt bekendtskab.
Med håbet om at vi må få en god sommer og ses til masser af vores arrangementer ønsker
jeg jer alle en rigtig god sommer.
På pensionistforeningens vegne, Tonny

Arrangementer i Jungshoved Pensionistforening
Mandag den 4. april har vi generalforsamling kl. 16.00 i Jungshoved Forsamlingshus. Foreningen er vært med 3 stk. smørrebrød og en forfriskning. Tilmelding nødvendig til Kirsten
Nilsson senest onsdag d. 23.marts på tlf. 29 44 50 74.
Kontingent for 2022/2023 på kr.100,00 betales ved indgangen.
Samme aften afholder vi sæsonens sidste bankospil.
Fredag den 22 april. Tur til Christiansborg.
Tirsdag den 7.juni Tur til slottet Sofiero i Sverige.
For begge ture er der tilmelding til Kirsten Nilsson på tlf.29 44 50 74
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Nyt fugletårn på Nyord Enge ved Møn
I slutningen af 2021 blev det gamle fugletårn efter 30 års brug udskiftet med et nyt,
takket være midler fra diverse fonde. Tårnet er designet af arkitekt Tobias Jacobsen
og har kostet omkring 1 million.

Under normale forhold (før coronaen) vil der være ”Åbent hus” sidste søndag i måneden. Det betyder, at tårnet vil være bemandet fra kl. 10.00 -13.00 med folk fra
arbejdsgruppen, som stiller kikkerter og teleskoper til rådighed for de besøgende.

Naturreservatet Nyord Enge er på 205 hektar og udgør et af Østdanmarks vigtigste
levesteder for ænder, gæs og vadefugle. Især viben har de seneste år haft stigende
ynglesucces i modsætning til mange andre steder i Danmark, men også antallet af
ynglende sanglærker (Danmarks tidligere nationalfugl) er rykket ind i stort antal.
Generelt set er sanglærkebestanden i Danmark faldet støt siden 1970èrne, men
noget tyder på, at den er faldet godt til ved Nyord Enge, hvor den har været i fremgang de seneste år. Antallet af ynglende gul vipstjert og klyder er også gået frem,
mens bestanden af ynglende stor kobbersneppe desværre har været berørt af ræv i
området, så det blev kun til 3 ynglende par sidste år, men vi håber, at rævejægerne
gør noget ved det her i foråret.

Som det fremgår af billedet, er det et smukt fugletårn, og området er altid en udflugt værd. Hvis man kører fra tårnet mod Nyord by, så møder man på højre hånd
inden byen et madpakkehus, hvor man kan nyde sin frokost/kaffe.
Steen Herup
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Kvækkende løvfrø han i Bønsvig om aftenen den 18. maj 2021. Foto: Gunvor Asbjerg

Løvfrøer på Jungshoved
I foraret 2021, nærmere bestemt i
begyndelsen af maj, hørte jeg en frø
kvække i vandhullet lige øst for Bønsvig by. Uden at tænke nærmere over
det tænkte jeg, at det var grøn frø,
idet den sidder og kvækker i vandhullet hvert ar. Men
lyden
”rumsterede” i baghovedet, og pludselig hen under aften gik det op for
mig, at det da var en løvfrø, jeg havde
hørt. Jeg blev virkeligt glad, for det er
en rigtig god nyhed, at løvfrøen har
spredt sig til andre dele af Jungshoved end kun Roneklint.
Løvfrøens historie har, ligesom for de
øvrige padder, været en sørgelig historie indtil for ganske nylig. I Dan54

mark har løvfrøen været udbredt
overalt, bortset fra Vest-, Midt- og
Nordjylland og visse øer, men i
1980’erne holdt bestanden kun stand
i Sydøstjylland, Åls, Lolland, Sydbornholm og pa Sydsjælland. Der fandtes
to bestande pa Sydsjælland, en ved
Stensby og en ved Roneklint. Bestanden ved Roneklint bestod i 1989 af 56 kvækkende hanner. Begge de Sydsjællandske bestande blev reddet
med en omfattende indsats bestaende af oprensning af ynglevandhuller,
gravning af nye vandhuller og opdræt
og udsætning af yngel. Bestanden i
Roneklint gik frem og talte 170
kvækkende hanner i 1998, men gik
desværre tilbage igen og naede i
2012 et lavpunkt pa 12 kvækkende

Fund af løvfrø på Jungshoved. Fundene i Ræveholmsmose og Bønsvig er nye fund i 2021.
Kort fra Arter.dk.

hanner.
Den Danske Naturfond gav i 2016
tilsagn om støtte til et projekt i Roneklint, hvor formalet bl.a. var at etablere nye ynglevandhuller til løvfrøen. I
løbet af 2017 blev der i den forbindelse etableret 8 nye vandhuller i omradet ved Roneklint, bl.a. pa Sydgardens
areal. Vordingborg Kommune har
sideløbende over en arrække ligeledes foretaget en række tiltag til forbedring af levestederne, herunder
fældning af skyggende træer og buske og oprensning af vandhuller samt
givet tilskud til etablering af nye
vandhuller. Ålle tiltagene har resulte-

ret i, at bestanden i 2020 talte 211
kvækkende hanner.
Løvfrøen er en lille, letgenkendelig
frø med dens glinsende ensfarvede
grønne overside, og kommer man tæt
nok pa den, kan man se tæernes karakteristiske
hæfteskiver/”sugekopper”. Dem bruger den,
nar den klatrer rundt i vegetationen.
Løvfrøen opholder sig nemlig kun i
vandhullet i yngletiden. Lige sa snart
æggene er lagt, kravler den op af
vandhullet og bevæger sig rundt i
solbeskinnet vegetation, hvor den
fanger insekter. Vegetationen skal
indeholde mange blomstrende plan55

ter, der tiltrækker de insekter, den
spiser. Der skal ogsa være buske og
høje urter med tæt løv og stive blade,
hvor den kan sidde og søge skjul. Den
er specielt glad for at sidde i brombærplanter men ynder ogsa hvidtjørn, gedeblad, hunderose, slaen og
hassel. Det er optimalt, at denne vegetation findes i umiddelbar nærhed
af ynglevandhullet, men det er ikke
strengt nødvendigt, da løvfrøen kan
bevæge sig over ret store afstande,
ofte flere kilometer.

vis nye artsportal Årter.dk, hvor der
er søgt pa fund af løvfrø. Løvfrøen i
Ræveholmsmose er sandsynligvis en
”udflytter” fra en nyudsat bestand
ved Kragevig.

Løvfrøens foretrukne ynglevandhuller er lavvandede tidvise vandhuller
og oversvømmelser pa afgræssede
arealer eller gamle lysabne mergelgrave/gravede vandhuller eller naturlige vandhuller med lavvandede
partier og god vandkvalitet. De lavvandede og solbeskinnede partier er
vigtige, da vandtemperaturen skal
være pa mindst 17o om natten, før
løvfrøen lægger æg. Er vandhullet
pavirket af næringsstoffer, sa radner
æggene eller de sma larver dør.

Jeg vil opfordre til, at du opretter dig
som bruger pa hjemmesiden samt
installerer Årter Feltapp, og i maj
maned kommer ud og registrerer
kvækkende løvfrø hanner (husk lige
at fa en tilladelse fra ejeren, inden du
undersøger et vandhul), sa vi kan fa
et godt billede af, hvor meget arten
har bredt sig. Hvis du ikke lige har
styr pa, hvordan løvfrøen lyder, sa er
der hjælp at hente pa Naturhistorisk
Museums hjemmeside. Vedlæg gerne
et foto af frøen som dokumentation.
Det behøver ikke være et super godt
foto, man skal bare kunne se, at det
er en løvfrø.

Den store ynglesucces i Roneklint har
betydet, at der ikke længere er plads
til alle frøer i Roneklint, og de har
derfor søgt nye ynglevandhuller, og
med løvfrøens evne til at bevæge sig
over store afstande er den endt i
Bønsvig. Da der i fugleflugtslinje er
ca. 3 km mellem Roneklint og Bønsvig, er det meget sandsynligt, at løvfrøen findes i flere vandhuller mellem de to landsbyer.
Figur 1 viser et kort fra den forholds56

Pa Årter.dk kan man søge fundoplysninger og viden om danske dyr, planter og svampe. Der er data fra offentlige myndigheder, en lang række naturforeninger samt brugerne pa
hjemmesiden.

Ålle padder i Danmark er fredede,
men løvfrøen er modsat f.eks. grøn
frø en sjælden art. Den er ogsa sjælden pa Europæisk niveau og er derfor beskyttet af Habitatdirektivets
Bilag IV, hvilket betyder, at man ikke
ma ødelægge artens raste- og yngleomrader. Vordingborg Kommune
finansierer arligt vandhulsprojekter
for truede arter, og dermed ogsa for

løvfrøen. Har du et naturareal, gerne
afgræsset, hvor du gerne vil etablere
et vandhul eller oprense og lysstille
et eksisterende vandhul, sa kan du
henvende dig til Carsten Horup eller
Jens Birk Møller i Vordingborg Kommune. Der gives dog sjældent tilskud
til enkeltvandhuller, sa hvis I er flere
nabolodsejere med naturarealer, der
ønsker etablering af eller oprensning
af vandhuller, sa øges jeres chancer
for at fa tilskud, specielt hvis det er i
nærhed af vandhuller med ynglende
løvfrøer. Hvis der ikke aktuelt er
planer om vandhulsprojekter i dit
omrade, kan dit areal blive skrevet
pa en ”ønskeliste”, som maske senere kommer i betragtning.
God jagt derude i foraret og held og
lykke med etablering og/eller oprensning af vandhuller til løvfrøen.
Lad os fa frøen spredt til hele Jungshoved.

Kilder:
Padderapport 2016, Vordingborg Kommune, https://www.vordingborg.dk/borger/
miljo-og-natur/natur/rapporter-omnaturen-i-kommunen/sjaeldne-padder/
Den Danske Naturfond - Roneklint https://
naturfonden.dk/natur/forbedring-aflevesteder-ved-roneklint/ og http://
www.naturdok.dk/upload/1202/
RoneklintNaturfondRapportOkt2017.pdf
Padderapport 2020, Vordingborg Kommune (se fodnote 1 for link)
https://arter.dk/landing-page.
https://www.naturhistoriskmuseum.dk/
froestemmer
https://mst.dk/natur-vand/natur/
international-naturbeskyttelse/eudirektiver/naturbeskyttelsesdirektiver/
bilag-iv-arter/ og https://mst.dk/natur vand/natur/national-naturbeskyttelse/
naturpleje/naturplejeguiden/bilag-ivarter/

Gunvor Åsbjerg, Bønsvig

Foto: Tage Klee
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Et fuglepip
Alle fugle har brug for åbent vand om vinteren, så hvis du vil slippe for hele tiden at skulle
slå hul på isen, kan du hos Land og Fritid købe en varmeplade som man bruger i hønsehuse, den er kun på 30 watt, men det er nok til at holde vandet (i den udtjente stegepande
som jeg har placeret ovenpå) isfri vinteren igennem.
Den behøver kun at være tændt i de lyse timer, for at spare den dyre strøm - så brug et
tænd/slukur.
Hilsen Steen Herup
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Kirkegang og Bibelsprog, men på moderne dansk, tak!
Bibelen pa moderne dansk - det lyder
fornuftigt nok.
Vi taler jo ikke dansk, som Grundtvig
gjorde, og mange ord fra dengang
kender vi slet ikke. Vi taler moderne
dansk, men det gør Grundtvig ikke.
Han ville nok have forstaet det at
være ’knust’, men ikke have begrebet, hvad et ’knus’ er. Ligesom han
ikke kendte til mobiler, maneraketter
og til nutidens mange engelske udtryk.
Tiderne ændrer sig, og sproget ændrer sig. Da jeg begyndte som præst,
blev Jesus i kordegnens indgangsbøn
omtalt som ’trøstermand’. Sadan
kunne
man
sige
engang.
’Trøstermand’ lyder næsten som
’guttermand’. Men det gar ikke i dag.

Derfor oversætter man ogsa Bibelen
med jævne mellemrum, og skifter de
gamle bønner ved gudstjenesterne
ud med nye. I øjeblikket har biskopperne nedsat et udvalg, som skal se
nærmere pa ordlyden i de tekster og
ritualer, som vi bruger i kirken. Det
bliver spændende - og vanskeligt.
For hvor moderne skal teksten være?
Der er vel grænser. Oversættelsen
skulle nødig afspejle sa moderne en
tankegang, at de mange ar og skiftende tider glemmes, der er mellem nutiden og oldtiden. De yngste skrifter i
Bibelen er omkring 2000 ar gamle.
Dengang var det jernalder i Danmark.

Fortsættes side 60
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Udfordringer i oversættelsesarbejdet
Her er et par mulige eksempler pa de
problemer, en oversættelse støder
ind i:
’Elsk din næste’, siger JK i sin bjergprædiken. Et citat fra Jesus, som de
fleste kender. Men i min studietid
gennem 1980’erne lavede man sjov
med alt det, der var ’ højtideligt’. Sadan var tidsanden pa det tidspunkt,
og dengang blev kærlighedsbudet
ikke blot til ’Du skal elske din næste’,
men ’Du skal elske med din næste’!
Det er bare ikke det, Jesus tænker pa,
da han holder sin bjergprædiken og
talte om fjendekærlighed.
Et andet eksempel: ’Forlad os vor
skyld, som vi forlader vore skyldnere’. Sadan lyder det i den kendte
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bøn Fadervor. For mange lyder det
fremmed, for hvad er skyld? Er det
noget man er, eller noget man føler?
Mange synes det sidste, og mange
taler meget om den skyldfølelse, de
har og ikke kan komme af med. Og
man gar til psykolog, for man vil gerne af med sin skyldfølelse.
Hvorfor sa ikke oversætte: ’Fri os fra
al skyldfølelse og fri andre for deres
skyldfølelse’? Det ville være en meget
moderne oversættelse, som mange
ville kunne forsta og tage til sig, men
det ville ogsa være en fejloversættelse.
For her vil man ramme ind i selve
grundtanken i Bibelens skildringer af
mennesker, hvor det hele begynder
med historien om Ådam og Eva. Man
kalder
historien
’syndefaldsberetningen’, og det er en
historie om, hvordan synden kom ind

i menneskers verden, og har været
der lige siden.
Hvordan det skete, og hvorfor mennesker ikke lever i paradiset længere,
det kan man læse mere om pa de første 4-5 sider i Det gamle Testamente.
I forbindelse med dabshandlingen
har man diskuteret, hvorfor det hedder, at barnet i daben er skænket
’syndernes forladelse’? Hvordan forsta det, nar det ikke giver mening at
tale om spædbarnet som en ’synder’?
Spædbarnet er jo et sødt væsen, der
kun har vakt glæde i familien. Det er
netop et uskyldigt barn. Og den
uskyldige skal ikke tilgives!
Indvendingen er moderne, og nar vi
ved daben ogsa læser om Jesus og de
sma børn, som han velsigner, sa tænker vi maske, at han nok var meget
glad for børn.
Men det er næppe rigtigt. Der er intet,
der tyder pa, at han velsigner børnene, fordi de er søde og sjove. Det er
ikke
’børn’,
men
snarere
’menneskebørn’, det handler om, altsa mødrene, fædrene, disciplene, skaren der hørte pa dengang, som han
har i tankerne. Det er en prædiken til
dem og om dem.
Og nar det i daben hedder ’syndernes
forladelse’, sa er det ikke en konstatering af, at lille Emma eller lille Niko-

laj, der nu er blevet døbt, har været
rigtig slemme i dag, nej det er et udtryk for den gade, der bestar i, at 8-9
ar senere, sa er det de samme børn,
der nu far en seddel hjem fra skolen
om, at de har drillet kammeraterne
eller været urolige i timerne.
Udtrykket ’syndernes forladelse’ henviser til det skæbnefællesskab, der er
mellem alle mennesker. Dette, at de
uskyldige ender med at tabe uskylden, og blive skyldige.
Bibelen er en kolossal stor bog, og
mange andre eksempler kunne nævnes i det arbejde, der gør en Bibeloversættelse vanskelig. Opgaven er
bade at oversætte ordene og ogsa den
mening og historiske sammenhæng,
som de er skrevet ind i, sa det bliver
forstaeligt for os. Ogsa selvom det
handler om gamle dage.

Og nar den udkommer, sa finder nyere læsere maske ud af, at der trods de
mange forskelle pa oldtiden og nutiden alligevel er et stort skæbnefællesskab mellem de mennesker fra
dengang og til os i dag i forhold til liv,
død, ansvar, kærlighed, tvivl og tro.
Torben Møllenbach

Foto side 60:
Priscilla Du Preez på Unsplash
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Mandskor
Jungshoved Kirke onsdage 19 -21
Det er med stor glæde, at menighedsrådet kan annoncere opstart på koret. Vi har
ansat en dygtig korleder, Jonathan Holten, som
er uddannet kirkesanger, klarinettist, og som er
ved at færdiggøre sig som organist på Kirkemusikskolen i Roskilde. Er tilknyttet Fanefjord og
Bogø kirker.
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.
Formålet med mandskoret er at indøve flerstemmige sange, styrke kammeratskabet, 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.

Tilmelding: Lene Gurskov, lg@gurskov.dk, mobil 23 70 83 01.
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NU, sker der noget!
Jungshoved kirkegård kan nu endelig begynde renoveringen, tilladelsen er i hus.
Graver og gravermedhjælper er begyndt at rydde de første områder, hvor der skal laves
almindelige urnegrave. Der er nogle gravsteder, der endnu ikke er hjemfaldne, dem vil vi
arbejde os uden om, dog hvis de ønsker det, vil vi gerne bygge dem med ind i projektet.
Disse gravstedsejerne vil vi indbyde til et møde på kirkegården for at tale om fremtidige
forhold for deres gravsted!
På tegningen vises området, der vil blive renoveret
Bornholmsk Røn
Urnegravsteder
med taks
Græsstier i stedet
for perlesten
Høj takspur

Uden for muren vil der blive plantet nogle træer Bornholmsk Røn der hedder Annisse Kirke,
en art der er mere lige i grensætningen end den vi normalt ser rundt omkring på Jungshoved.

Urnegravstederne vil blive kranset af taksplanter, der er meget langsomt voksende, og holdes i en højde på ca. 20 cm. Urnegravene vil blive adskilt fra det øvrige begravelsesområde
af en højere takspur ca. 80 cm, som senere vil blive udlagt til begravelse i stauder og små
lette buske.
Der vil komme servitutter for plantning på urnegravstederne.
Menighedsrådet glæder sig til at kunne informere løbende om renoveringen af kirkegården, efterhånden som penge og tid kommer til huse. Det skal dog påregnes, at renoveringsprojektet vil foregå over mange år.
Bent Pedersen, kirkeværge
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Søndag 3. april kl. 16-17.30 Koncert med Den Danske Salmeduo
Med Christian Vuust, saxofonist, klarinettist og komponist og Hans Esbjerg, pianist og organist ved Christianskirken i Fredericia.
Koncerten er en medrivende rejse gennem århundreders kirkemusik. Duoen laver stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer, i et frugtbart møde mellem den nordiske
folketones enkelhed, den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisationer. Jungshoved kirke

Torsdag 28. april kl. 19.30 Foredrag: ”Mellem løgn og overlevelse”
Om romanen ”den inderste fare” Med Birgithe Kosovic. Foredraget henvender sig både til
litterært og politisk-historisk interesserede. Allerslev, Præstegården

Tirsdag 17. maj kl. 19-21
Rundvisning og foredrag om kalkmalerierne i Jungshoved kirke med Søren Kaspersen,
lektor emeritus Kbh. Universitet
Foredraget sætter kalkmalerierne ind i en kunsthistorisk, teologisk og samfundsmæssig
sammenhæng. Jungshoved kirke

Søndag 22. maj kl. 15.00 Anne Franks Dagbog – en oplæsnings- og koncertaften

Nis Bank-Mikkelsen skuespiller og oplæser, Jens Schou Klarinet, og Anders Singh Vesterdahl, Harmonika . Jungshoved Kirke
Mandag 6. juni - 2. pinsedag Kirkevandring
Efter corona-tiden og dens restriktionen genoptager vi traditionen med kirkevandring
mellem Allerslev og Jungshoved kirker.
Vi begynder med morgensang i Jungshoved Kirke kl. 9.00. Derefter går vi vestpå mod Rekkendeskoven og holder en kort andagt her midt i skoven. Målet er Allerslev Kirke, hvor vi
holder en lille gudstjeneste med altergang. Dagen slutter med frokost i Præstegården.
Mere information om de enkelte arrangementer på hjemmesiden:
Jungshoved kirke www.allerslev-jungshovedkirker.dk
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Praktiske oplysninger
Fødsel: Jordemoderen sender automatisk
besked om en fødsel til sognepræsten i det
sogn, hvor man bor. Sognepræsten registrerer fødslen, og moderen får besked i
sin e-Boks. Er moderen gift, registreres
manden samtidig som faderen.
Er forældrene ikke gift, skal faderen via borger.dk afgive en Omsorgs- og ansvarserklæring. Den skal være indtastet inden
for 14 dage efter fødslen. Er det ikke sket,
bliver faderskabet afgjort af statsforvaltningen.
Dåb: Et barn skal have et navn senest seks
måneder efter fødslen enten ved dåb i
kirken eller ved navngivning. Ønsker man
sit barn døbt, henvender man sig til den
præst i hvis sogn, man ønsker sit barn
døbt. Ved en dåb skal der være en gudmor
eller -far samt mindst to faddere ud over
evt. forældrene. Forældrene må gerne
være skrevet op som faddere.

man kan få afdødes aske spredt ud over
åbent hav.
Yderligere vejledning kan man få hos sognepræsten.
Henvendelse i øvrigt til sognepræst Torben
Møllenbach, Rekkendevej 39, Allerslev,
4720 Præstø,
tlf. 55 99 60 17. Mail: tom@km.dk. Træffetid: Alle dage efter aftale.
Mandag: Fridag for præst og personale, og
desuden er kirken lukket for kirkelige handlinger.
Øvrige telefonnumre findes på næste side

Ønsker man ikke sit barn navngivet ved
dåb, skal man via borger.dk indtaste det
ønskede fulde navn for sit barn. Herefter
indføres navnet i kirkebog og folkeregister,
og man får besked i sin e-Boks.
Dåbsattest: Kan rekvireres hos nærmeste
sognepræst eller kordegnekontor, uanset
hvor man er døbt.
Vielse: Aftales med sognepræsten. Inden
vielsen skal man via borger.dk udfylde en
ægteskabserklæring. Kommunen udfylder
herefter en prøvelsesattest, som sendes til
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
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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.

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.

Mandag: Fridag for præst og personale, og
Kirkebilen kan også bestilles til alle kirkelige
kirken er lukket for kirkelige handlinger.
arrangementer i Allerslev Præstegård og
•Graver
Jungshoved Rejsestald. Det koster 5 kr. at
Poul Hansen
benytte kirkebilen, der kører fra begge sogne
og fra Præstø. Man skal tilmelde sig dagen
51 14 28 80
før inden kl. 12 hos Dan Taxi Vordingborg, 70
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
25 25 25 eller 88 70 06 40.
Mail: jungshovedkirke@gmail.com
Delebussen ”Frøen” kører til gudstjenesterne
•Organist
kl.10.30 i Jungshoved Kirke for de, som
Elena Stilling
ønsker det.
21 26 66 08
Tilmelding er nødvendig på:
•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
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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

Gudstjenester marts-juni 2022
Dato

Søndag

Jungshoved

Allerslev

19.30 Stillegudstjeneste

1. marts
6. marts

1. s. i fasten

Ingen

15.00

13. marts

2. s. i fasten

10.30

Ingen

20. marts

3. s. i fasten

Ingen

10.30

27. marts

Midfaste

10.30 Konfirmation

Ingen

3. april

Maria Bebudelse

Ingen

9.00: JBB

10. april

Palmesøndag

9.00

10.30

14. april

Skærtorsdag

10.30

9.00

15. april

Langfredag

Ingen

10.30

17. april

Påskedag

10.30

9.00

18. april

2. påskedag

10.30

Ingen

24. april

1. s. e. påske

Ingen

Ingen

1 maj

2. s. e. påske

10.30 Konfirmation

Ingen

8. maj

3. s. e. påske

9.00

10.30

13. maj

Bededag

10.30

Ingen

15. maj

4. s. e. påske

Ingen

10.30

22. maj

5. s. e. påske

9.00

10.30

26. maj

Kr. Himmelfart

10.30

Ingen

29. maj

6. s. e. påske

Ingen

JBB: 9.00

5. juni

Pinsedag

9.00

10.30

6. juni

2. pinsedag

Kirkevandring

Kirkevandring

12. juni

Trinitatis

10.30

9.00

19. juni

1. s. e. trin.

Ingen

10.30

23. juni

Sct. Hans

20.00

—

26. juni

2. s. e. trin.

Ingen

JBB: 9.00
JBB: Jesper Bo Blomgreen
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Jungshovedkalender marts—juni 2022
Torsdag

17. mar.

19.30 Skolen, Forening Norden: Foredrag om Grønland. Se side 36

Onsdag

23. mar.

19.00 Skolen, møde om turismenetværk. Se side 26

Torsdag

24. mar.

18:00 Skolen, spiseklubben. Se side 40

Mandag

28. mar.

19.00 Skolen, møde om plejetjanser i Folkeparken se side 29

Onsdag

30. mar.

13.00 Sydgården, travetur på naturområde Sydgården Se side 30

Onsdag

30. mar.

19.00 Skolen, generalforsamling i lokalforum. Se side 25

Søndag

3. apr.

10.00 Skolen, affaldsindsamling. Se side 27

Søndag

3. apr

16.00 Kirken, koncert med Den Danske Salmeduo se side 64

Mandag

4. apr

16.00 Forsamlingshuset, Pensionistforeningen generalforsamling og
bankospil Se side 52

Mandag

4. apr.

19.00 Skolen, Foreningen Norden, kunstnerne ved Siljansøen. se side 37

Lørdag

9. apr.

10.00 Skolen, åbent hus. Se side 39

Mandag

11. apr.

19.00 Skolen, inspiration- og ideudvikling i Folkeparken. Se side 28

Fredag

22. apr.

Pensionistforeningens tur til Christiansborg. Se side 52

Torsdag

28. apr.

Skolen, Forening Norden. Forskningens Døgn. Se side 37

Torsdag

28. apr.

19.30 Allerslev Præstegård, Foredrag: se side 64

Lørdag

14. maj

11- 16.00 Jungshoved Kunstnere, Åbne altelierdøre. Se side 7

Søndag

15. maj

11- 16.00 Jungshoved Kunstnere, Åbne altelierdøre. Se side 7

Tirsdag

17. maj

Søndag

22. maj

15.00 Jungshoved Kirke, Anne Franks Dagbog, oplæsning med Nis
Bank Mikkelsen Se side 64

Søndag

27. maj

20.30 Shelterpladsen, aftentur i naturområde Sydgården. Se side 30

Mandag

6. juni

9.00 Jungshoved Kirke, Kirkevandring til Allerslev Kirke. Se side 64

Tirsdag

7. jun.

Pensionistforeningens tur til Sofiero. Se side 52
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19.00 Kirken, rundvisning og foredrag om kalkmalerierne
Se side 64

