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Delebussen Frøen bestilling: 

(Ma-Fr fra kl. 9 og kl 13) 60 52 78 89 | Frøens administration www.jungshoved.net/delebus  | 
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Svendsen 53 80 28 56 

Inflationen, energipriser og sommervar-

men m.m. har nået nye højder. 

Sommervarmen kan vi nyde, selvom det 

ma ske har en kedelig baggrund i drivhusef-

fekten - der ga r hurtigere end forventet. 

Prisernes himmelflugt mærker vi ogsa  her 

pa  bladet, hvor prisen pa  trykning af bladet 

er steget. Det udhuler vores egenkapital, og 

pa  et snarligt tidspunkt ma  vi se pa  mulighe-

der for anden indtjening, hvis bladet fortsat 

skal udkomme som trykt medie. Nogle af de 

foreninger, som bladet er  afhængige af, 

modtager mindre tilskud, hvilket gør det 

vanskeligt at afse midler til bladet. 

Til gengæld kan vi glæde os over et nyt nummer med masser af læsestof og omtale af alle 

de aktiviteter, der sker pa  halvøen i vinterhalva ret, blandt mange er klimaspørgsma let 

ogsa  et af de emner der tages op. 

God læselyst 

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Købmandsga rden i Jungshoved er nu 

blevet turistinformationssted for de 

mange gæster, der besøger Jungsho-

ved. Hvis man fa r brug for oplysnin-

ger om seværdigheder, aktiviteter, 

overnatningssteder, spisesteder og 

meget andet i og omkring Jungsho-

ved, er der god hjælp at hente her. 

Præstega rden i Stavreby er fortsat 

ogsa  turistinformationssted.  

- ○ - 

Pa  den a rlige kirkevandring 2. pinse-

dag fra Jungshoved til Allerslev gjor-

de gruppen holdt til en lille andagt i 

Tjørnehoved Skov. En af deltagerne 

fik øje pa  en tekst, der var indridset i 

et bøgetræ, som sta r tæt ved indgan-

gen til skoven. Efterfølgende har Rika 

Ramsey igen besøgt stedet og skrevet 

teksten ned til bladet.  

Hvordan man reparerer 

et knust hjerte. 

Reflekter over hvad 

kilden til problemerne 

er og forsøg at finde 

det punkt, hvor det hele 

begyndte.  

Arbejd med at  
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ændre dig. Sælg dig selv 

husk de da rlige tider. Gør 

noget useriøst. Lad din 

sorg fucke dig op for en 

tid.  

Føl positivitet fordi din 

mand / kone er et sted 

derude.  

Lav faldskærmsudspring 

tag pa  dybhavsfiskeri 

 - ○ - 

Det er altid en fornøjelse at komme i 

Jungshoved kirke og se de flotte 

blomsterdekorationer, som graver 

Poul Hansen skaber. Til andagten i 

kirken, inden Sankt Hansba let ved 

slotsbanken, var kirken blomster-

pyntet i stolerækkerne, vinduesni-

cherne, pa  alteret og i opsatser. Alle 

blomsterne var fra Pouls egen have.  

- ○ - 

Forlaget North By Heart har udgivet 

en lille bog, ”HISTORIEN OM DET 

LILLE AGERN – EGETRÆET”. Bogen 

er skrevet af Karina Juul Kock Niel-
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sen, Stavreby og illustreret af Liv Ot-

tilie Skovgaard, Ambæk Mark. Det er 

en rigtig fin fortælling om et agern, 

der vokser sig til et stort egetræ. De 

flotte illustrationer understøtter fint 

fortællingen. Bogen er velegnet til 

oplæsning og til samtale om emnet 

med mindre børn. Større børn kan 

læse den selv. Bogen er den første i 

en serie om det lille agern. Den kan 

købes i Tissot & Koch i Præstø.  

Sommeren har været varm og dejlig. 

Det kan sommerfuglene ogsa  godt 

lide. Her er det den fine Kejserka be, 

der suger nektar pa  en tidsel i Rævs-

vænge skov ved Skovhusevej.  

Knud Jacobsen 

-○- 
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Et par billeder fra ”Præstø Vintage Cycle Festival” 

Der blev afholdt 27. august med en rute på Jungshoved 
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Hvordan udtales stednavnet JUNGSHOVED 
Stedord er som en levende organisme, nogle går tabt mens andre kommer til. Et stednavn 
oplyser om et bestemt sted, og kan være en kilde til vigtig information om tidligere tider.  

Det typiske danske stednavn har igennem de sidste 1500 år sprogligt set været en toleddet 
sammensætning – ligesom stednavnet Jungshoved. Jeg er tilflytter fra København og lagde 
umiddelbart trykket på sidste stavelse, men blev af de lokale venligt irettesat og informeret 
om, at trykket ligger på første stavelse. 

Redaktøren af Jungshovedbladet har sat mig på den opgave at finde evt. dokumentation 
for den lokale udtale. Jeg konsulterede Arkiv for Dansk Navneforskning på Københavns 
Universitet, der har en database  Danmarks Stednavne , som rummer over 210.000 navne, 
deres historiske former – og i mange tilfælde også en videnskabelig redegørelse for deres 
betydning.  

Desværre er databasen indtil september ude af drift grundet nødvendige sikkerhedsopda-
teringer, men lektor, ph.d. Rikke Steenholt Olesen, formand for Stednavneudvalget, har 
undersøgt sagen analogt og sendt mig følgende redegørelse:  

”I ”Danske Stednavne”, bind 16, findes fem udtaleformer af stednavnet Jungshoved. De to 
første er optegnet af GK = Gunnar Knudsen i 1916. De sidste tre er optegnet af BJ = Bent 
Jørgensen i 1970.  

Gunnar Knudsen har optegnet en form med hovedtryk på både Jungs og Hoved samt en 
form uden markering af trykfordeling. Denne første form er altså tilsyneladende en tredje 
variant i forhold til de to, du nævner. Der foreligger ingen nærmere information om, hvem 
informanten var, men man har altid søgt at finde informanter, som var født og opvokset 
lokalt. 

De sidste tre former er fra indberetningerne, men jeg 
kan ikke få formerne i ”Danske Stednavne” til at stemme 
helt med, hvad der faktisk står i vores indberetninger, 
men jeg finder en tilflytterudtale hos informant Hans 
Poulsen, fhv. gårdejer, Ambæk, f. 1882. Han var dog 
næppe tilflytter. Her er hovedtryk på – hoved og bitryk 
på - Jungs. 

Den lokale udtaleform finder jeg hos informanten fyrmester Fritz Hemmingsens (f. 1887). 
Her er hovedtryk på  Jungs og bitryk på hoved  Den form som sidst er anført i ”Danske 
Stednavne”, viser stød på 
nasalen i Jungs-, men den 
eneste form i indberetninger-
ne, som er noteret med stød, 
er en af to former af Jungsho-
ved By under samme Frits 
Hemmingsen.  
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Lydskriftgengivelsen af elementet -hoved i ”Danske Stednavne” må være fejlnoteret, for 
jeg finder ikke et eneste eksempel i indberetningerne på, at elementet -hoved er noteret i 
lydskrift med dobbelt o (det gør man heller slet ikke i Dania) (red.: lydskriftsystem). 

Indberetningerne kan altså ikke entydigt be- eller afkræfte variationen i trykforholdet som 
udtryk for, om man er lokal eller tilflytter, men det kan forholde sig sådan. Jeg kender det 
fra Tisvilde i nærheden af, hvor jeg bor. Der har man lokalt tryk på første stavelse, mens 
sommerhusgæster og tilflyttere som jeg selv, har tryk på anden stavelse.” 

Dette er således Rikke Steenholt Olesens undersøgelse og konklusion af udtalevarianterne.  
Det er lidt sjovt, at der optræder stød i den ene af variationerne i udtalen af Jungshoved 

by.  Stødgrænsen går på tværs af landet, nord for den røde linje har dialekterne traditionelt 
haft stød, syd for linjen har de ikke.   

Jungshoved er interessant fordi halvøen ligger omkring stødgrænsen, som løber fra Præstø 
fjord i øst til Dybsø fjord i vest. Sprogvidenskabeligt undrer man sig over begrebet stød – 
denne sære lille lyd - for man finder det hverken i svenske eller norske dialekter. Nogle 
mener, at dansk er det eneste sprog i verden der har stød. 

I det føromtalte bind 16 af ”Danske Stednavne” kan man på side 205 læse en etymologisk 
udredning af stednavnet Jungshoved.  

Kirsten Thomsen 

Bladet kan købes i løssalg i Tissot & Koch boghandel, Købmandsgården i 

Jungshoved, Jungshoved Kirke  og i bladkassen på gavlen af  Jungshoved 

Skole.  Pris pr. blad 20 kr. 
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Ny viden om Jungshoved slot 
Det var overskriften på en artikel i 

Præstø Avis, oktober 1999.  

 

”For fundet af nogle endog meget 

kraftige forsvarsværker i vandet ved 

Jungshoved havde vakt Nationalmu-

seets interesse for voldstedet. Sa  nu 

ved man for første gang, hvordan 

middelalderslottet la  placeret.” 

Jungshoved 
Voldstedet bag Jungshoved Kirke er 

for første gang siden 1500-tallet ble-

vet a bnet ned til fundamenterne, der 

viser resterne af den første borg fra 

1100-tallet og den senere, som me-

nes at være opført omkring 1500. 

Alle tidligere oplysninger om fæst-

ningsværket Jungshoved Slot har 

bygget pa  skriftlige kilder, men nu 

har et hold arkæologer fra National-

museet arbejdet i 14 dage pa  at kort-

lægge placeringen af bygningsvær-

ket. 

De to museumsinspektører Anne 

Nørga rd Jørgensen og Lars Jørgensen 

inviterede ned i prøveudgravningen 

og viste detaljer i fundamentet, som 

fortæller, at slottet har været et luk-

susbyggeri. 

Lars Jørgensen viser, hvordan man 

kan se, at fra da den ældste borg blev 

revet ned, er voldstedet hævet med 

knap to meter ler, inden man bygge-

de det nye slot. 

Det er et held for os, for sa  er det 

ældste fundament ogsa  bevaret, for-

tæller de. Der er brugt munkesten 

helt nede fra soklen og det vidner om 

et meget dyrt byggeri. Det har været 

et slot, som har været en ridder Ivan-

hoe værdigt, siger Lars Jørgensen. 

Arkæologerne har ikke analyseret 

materialet fra voldstedet endnu, men 

man mener, at borgen ogsa  har fun-

geret som toldsted. Ba de adel og 

kongehus har haft jagtslotte, og 

Jungshoved Slot har efter arkæolo-

gernes opfattelse været et af de fine-

ste i Nordeuropa. Men man ved end-

nu ikke, hvem der har boet pa  slottet. 

Sa  det ma  historikere tage sig af. Men 

vi ve d, at efter svenskerne har 

brændt borgen af i 1658, har man 

plyndret stedet sten for sten. De er 
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møjsommeligt hugget op skift for 

skift og er blevet sejlet til Vording-

borg og brugt til at opføre Vording-

borg Slot, fortæller Anne Nørga rd 

Jørgensen. De sidste rester af bygnin-

gerne er fjernet i begyndelsen af 

1700-tallet. 

 

Fundamentet viser, at bygningen har 

vendt mod sydøst og altsa  ligget 

skra t i forhold til Jungshoved Kirke, 

der ligger i retning nord-syd, hvilket 

iøvrigt er meget usædvanligt for en 

kirke. 

 

Bygningsværket har været trelænget 

og der har været en bro over en vold-

grav ind mod en ga rdsplads, der har 

ligget cirka midt pa  voldstedet. Un-

der det højeste punkt, hvor der nu 

sta r en bænk, regner arkæologerne 

med at finde resterne af ta rnet, der 

har hørt til slottet. 

 

2000 år gammelt fund 
Et sydvendt sø-forsvarsværk af om-

trent samme alder som den ældste 

borg, har kunnet holde eventuelle 

fjender i behørig afstand. Det la  i 

vandet syd for Jungshoved. 

Dengang kom fjender altid ad vand-

vejen og deres farligste va ben, 

brandpilene, har ikke kunnet gøre 

skade pa  borgen. Men vi fandt et end-

nu ældre sø-forsvarsværk, som ligger 

tværs over Jungshoved Nor. Det kan 

dateres til omkring 1. a rhundrede 

efter Kristi fødsel. Det fortæller os, at 

der har ligget noget utrolig værdi-

fuldt inde i bunden af noret, der den-

gang gik helt til Skibinge. Vi har over-

hovedet ingen anelse om, hvad det 

kan være. Vi har stadig de mest 

spændende fund til gode, siger Anne 

Nørga rd Jørgensen” 

 

 

 

Efterskrift: Arbejdet blev sat på pause 

for igen det følgende år at fortsætte 

med udgravningen, men pt. har vi på 

Lokalarkivet desværre ikke oplysnin-

ger fra den videre udgravning, men 

hvis vi finder dem vil de blive bragt 

her i bladet. 
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 KIG NED! 
Jeg kom indimellem pa  Jungshoved 

tilbage i slut-firserne, sa  jeg havde 

ikke været der i mange a r, da mine 

forældre tog mig med pa  tur dertil 

her i maj. Nærmere bestemt til Na-

turomra de Sydga rden.  

Min naturinteresse startede med 

fuglene, da jeg var barn. Fugle-

kigning er i høj grad en ”Kig Op”-

beskæftigelse. I a rene mellem da og 

nu er min interesse vokset fra fugle-

ne, har ædt sig ind pa  især pattedyr, 

men ogsa  krybdyr og padder og er nu 

ved at vinde terræn blandt de hvir-

velløse dyr – især insekterne. At fa  

øjnene op for insekterne betyder i 

høj grad, at man skal kigge ned. Og 

ikke bare kigge ned, men sætte sig 

eller lægge sig mellem græs og urter 

og indstille blikket pa  det nære og 

langt mindre end kredsende havørne 

og fouragerende bramgæs. Til gen-

gæld kan man sa  belønnes med en 

helt ufattelig rigdom af arter. Et væld 

af farver og fascinerende former be-

væger sig rundt i vegetationen om-

kring os, flyver langs skovbryn eller 

sidder bare helt stille og næsten 

usynligt lige de r indenfor nem ræk-

kevidde.  

I maj-solen virkede Naturomra de 

Sydga rden yderst spændende og lo-

vende. Desværre havde jeg alt for 

kort tid der (men det har jeg altid 

allevegne!). Alligevel 

var oplevelserne der 

selvfølgelig. For selv 

med begrænset tid til 

ra dighed kan naturen 

altid belønne en med 

fascinerende oplevel-

ser.  

Til lyden af ræbende 

Grønne Frøer og syn-

gende Løvsanger ved Sump-torngræshoppe  

Stor danseflue  
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shelteren kiggede jeg ned. Pa  kanten 

af frøernes territorium sad en Sump-

Torngræshoppe. En art som ofte fin-

des pa  a bne, fugtige flader (ikke lige 

det de fleste forventer af en græs-

hoppe!), hvor den blandt andet lever 

af alger og mos. 

Da jeg nu var nede i højden, fik jeg 

øje pa  flere medlemmer af insektor-

denen Tovinger. Ikke sa  underligt, da 

denne gruppe med næsten 5.000 

danske arter er den arts-rigeste dan-

ske insektorden. Tovinger er fluer og 

myg – en helt ufatteligt forskelligar-

tet orden. Dagens repræsentanter pa  

fotosiden blev en hun af Stor Danse-

flue og to Ptychoptera contaminata, 

som var ved at parre sig. Arten Stor 

Danseflue har a benbart tiltrukket sig 

nok opmærksomhed til at have fa et 

et dansk navn. Det samme gælder sa  

ikke for Ptychoptera contaminata, 

som ellers ogsa  er ganske almindelig. 

Den familie de tilhører kaldes dog 

Glansmyg pa  dansk, sa  ma ske er der 

ogsa  et dansk navn til de tos art en-

Ptychoptera contaminata 

Hestesko-vandnymfe 
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gang i fremtiden? Og ja – de fleste 

ville nok tænke stankelben snarere 

end myg!  

Inden vi gik fra shelteren, nuppede 

jeg lige et foto af en Hestesko-

Vandnymfe, som hang ud pa  et blad. 

Vandnymferne er de spinkle, ofte bla  

eller grønne guldsmedetyper, som 

ba de ses ved vand og pa  lysa bne ste-

der længere fra vandet. Tag dog ikke 

fejl af deres øjensynlige skrøbelighed 

– de er ligesom de større guldsmede 

flyvende rovdyr.  

Som en fin afslutning inden vi begav 

os videre sydpa  over Jungshoved 

poserede en Aurora pa  en Stinkende 

Storkenæb, som havde sla et rod i 

barksprækkerne pa  en falden pil.  

Min opfordring er sa ledes, at har du 

bare fem minutter i haven, parken, 

skov, ved stranden: Kig ned! 

Tekst og foto: Michael Carlsen 

 

Aurorasommerfugl på stinkende storkenæb 

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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Rørets passagerer har denne som-

mer kunnet møde et nyt smilende 

ansigt på ruterne mellem Nyord, 

Stege, Stavreby og Jungshoved Kir-

kehavn. Diana Wermuth har nem-

lig påmønstret den gamle postbåd 

som nyt besætningsmedlem og 

krydser sikkert rundt i Bøge-

strømmen sammen med sine be-

farne rørkolleger. 

Rørets nye matros, Diana Wermuth, 

er eneste kvinde og ogsa  den yngste 

person pa  holdet, der driver Røret 

med rutesejllads og særture for loka-

le og turister i de bøgestrømske som-

merfarvande. 

Jeg sa  pa  Facebook, at de manglede 

matroser. Og jeg savnede at sejle og 

syntes, det kunne være hyggeligt at 

være frivillig. Sa  jeg var ovre pa  Ny-

ord for at snakke med de andre ’rør’, 

og de ville heldigvis rigtig gerne have 

mig med, selvom jeg har fuldtidsjob 

og 4 børn, og det derfor ikke er vildt 

mange ture, jeg kan deltage pa .  

Havvand i blodet 
Diana har en omfattende sejlerfaring 

fra tidligere, selvom hendes sejlud-

dannelse i dag er blevet udskiftet 

med uddannelse til og job som syge-

plejerske. 

Det er sa  hyggeligt og sjovt at fa  lov 

at bruge mine sejlkundskaber igen, 

selvom det er mange a r siden, jeg 

blev sejleruddannet. For jeg har sej-

let, helt fra jeg var barn, og havvan-

det flyder pa  en ma de i mine a rer.  

 

Som barn sejlede jeg meget med min 

far (Niels-Holger Wermuth), og pa  

den ma de har jeg altid haft tilknyt-

ning til vandet hernede ved Jungsho-

ved. I helt gamle dage sejlede vi fra 

Bønsvig, hvor min fars ba d la  for svaj, 

og senere blev det til en plads i Stav-

reby havn, hvor vi stadig sejler fra, 

hele familien. 

 

Ny matros på Røret 
Af Line Pedersen 
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Erfaring fra både containerskib, 
coaster og storebæltsfærgerne 
 

Glæden ved vand og sejlads sendte 

tidligt Diana i sejlerretningen, og hun 

er uddannet ”befaren skibsassistent” 

de t, der førhen hed matros. 

− Som 16-a rig tog jeg pa  søfarts-

skole, og allerede som 17-a rig 

sejlede jeg med et container-

skib fra AP Møller Maersk til 

Fjernøsten. Sidenhen var jeg 

ansat som skibsassistent pa  en 

coaster mellem Nordeuropa 

og bl.a. Frankrig, og hjemme i 

DK igen sejlede jeg med Store-

bæltsfærgerne, indtil broen 

lukkede ruten. Og na  ja, jeg 

har faktisk ogsa  sejlet pa  Lind-

holmfærgen.  

Som sygeplejerske og landkrabbe 

kan det imidlertid stadig trække at 

komme pa  vandet, og om de t siger 

Diana: 

− Livet drejer jo mange gange i 

forskellige retninger, og jeg er 

et andet sted i dag end i ma-

trosdagene. Men ma ske derfor 

er jeg ogsa  meget taknemme-

lig for pa  denne ma de at kun-

ne kombinere mit nuværende 

arbejdsliv med et fritidsjob, 

der drejer en tur rundt om 

min første karriere og pa  en 

ma de kombinerer mine ret-

ninger og kompetencer.  

Fra Fjernøsten til Bøgestrømsky-
sten 
Nogle vil mene, at der umuligt kan 

være nogen sammenhæng mellem 

jobbet pa  et containerskib til Fjern-

østen og en lille postba d, der sejler 

med turister mellem Nyord og Jungs-

hoved. Men til det siger Diana: 

− Folk er altid søde pa  havet, og 

der er et meget hyggeligt kam-

meratskab. Sa  hvad anga r de t, 

er der store ligheder.  

− Men størrelsesforholdene er 

anderledes. Og godset er ogsa , 

tilføjer hun grinende og tilfø-

jer: 

− Jeg har stor glæde af at sejle 

med de megamange søde 

mennesker hernede og af at 

være med til at fragte dem til 

Muldiverset i Stavreby, til Ste-

ge, eller tur/retur Nyord.  

Befaren skibsassistent 

Når man er uddannet ”befaren skibs-

assistent” er bl.a. en del af vagten på 

broen, og man kan arbejde på dæk-

ket eller nede i maskinrummet, hvor 

motorerne dagligt skal vedligeholdes. 

Man er også med til at fortøje skibet, 

håndtere en eventuel kran om bord 

og losse i havnen, udføre almindelige 

vedligeholdelsesopgaver rundt om-

kring på skibet eller hjælpe med ren-

gøring og madlavning. 
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Diana er navnet pa  den romerske 

gudinde for jagt. Navnet fik hun af sin 

far, fordi hun blev født den 16. au-

gust, mens han var pa  jagt.  

Fortsættes næste side 
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Pa  Jungshoved er jagtens Diana imid-

lertid blevet efteruddannet til lokal 

havgudinde pa  Røret.  

Typisk er Rørets kunder glade og 

ferierende sommerhusgæster, og 

mange har cykler med. Røret kan 

nemlig sejle med i alt 12 passagerer 

og 6 cykler af gangen. Og det er ikke 

kun danske passagerer, en del uden-

landske cykelturister nyder ogsa  godt 

af turen og af, at man kan skære et 

forholdsvis stort antal kilometer fra 

ved at sejle med Røret fra Nyord til 

fastlandet, hvis man gerne vil over pa  

Sydsjælland lidt hurtigere. 

Ud over de mere faste ruter sejler 

Røret ogsa  specialture for folk, der 

booker ba den til alt fra familieture, 

runde fødselsdage og askespredning 

til bryllupsture, hvor gæsterne skal 

have lidt vind i ha r og sejl. En af Dia-

nas første ture var sa ledes med 8 

bryllupsgæster, der skulle sejles en 

tur under Mønbroen - og mange flere 

ture af alverdens slags og i alverdens 

vejr er i vente. 

- Røret er ikke svær at sejle, siger 

Diana og tilføjer. - Men jeg skulle lige 

lære afmærkningerne at kende – og 

Jørgen har lært mig sa  fint op. 

 

 



19 

 

Rejer og fiskegrejer på 
Stavreby havn 
Smagsprøver på fjordrejer - eller hvad med 

en smagsprøve på varmrøget laks eller stegt 

ål? Og derefter måske en sejltur? Og så til 

sidst et sørøverselfie til at dokumentere da-

gen. 

Der var Havnens Dag på Stavreby havn den 11. juni. Cirka 90 danske havne deltog i 

år i den tilbagevendende begivenhed, hvor Danmarks havne bliver vist frem med 

alt, hvad de kan og ved og tilbyder.  På Stavreby Havn var der sammensat en bred 

vifte af vand- og havneaktiviteter for både store og små, og havnens faste folk og 

fiskere var værter for de mange tilstrømmende gæster.  

Alt godt fra hav og havn 

Ud over de mange smagsprøver på fisk, kunne børn og voksne røre ved fisk i små 

bassiner, forsøge at fange en ål med de bare hænder, fritidsfiskeri, høre om trolling

-fiskeri, melde sig ind i Dansk Amatørfiskerforening, blive klogere på, hvordan man 

reparerer ruser og splejser fendere, ligesom man også kunne komme ud at sejle og 

se Stavreby havn fra havsiden. Hele 4 bådejere tilbød beredvilligt sejlture, og post-

båden Røret kom sejlende til fra Nyord og bød også velkommen ombord.  

Vandhunde og vovehalse kunne prøve en tur i Roneklint-Lars’ kajakker, og børnene 

kunne vinde is ved at gætte, hvilke fisk man kan fange ud for Jungshoved. Heldigvis 

er fiskehovedet skruet godt på børnene fra Jungshoved og omegn, så ingen gætte-

de på, at man kan fange guldfisk  .  

Både Stavrebyboere og andre Jungshoveder dukkede op på gåben, cykler, tandem 

og i bil og deltog i festlighederne. Men faktisk lykkedes det også at lokke gæster til 

fra København, Næstved og sågar Præstø. Og det sidste var måske den største præ-

station, fordi Præstø selv afholdt havnens dag. 

Summa summarum: Den solrige dag var vellykket og velbesøgt med glade gæster 

fra nær og fjern. Tak til alle, der troppede op, tak til de 5-6 tålmodige rejepillere, 

der i 5 stive timer sad i skyggen og pillede de 13 liter rejer, som blev brugt til 

smagsprøverne. Og i det hele taget stor tak til alle, der bidrog med ting, tanker, 

ture og talenter.  Line Petersen 

SIDEN SIDST 
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Kære medlemmer, 

Jeg håber I alle har det godt, og at I og jeres familier er kommet helskindet gennem 

ferie/rejseproblemerne med fly, bilkøer, vejarbejder osv. osv. 

Generalforsamlingen blev afholdt på god gammeldags vis med spisning og derefter 

sæsonens afsluttende bankospil. 

Den nye bestyrelse konstituerede sig den 22-04-22 

Formand Holger Christensen 

Næstformand Valborg Schubert 

Kasserer Kirsten Nilsson 

Sekretær Henny Elm 

Medlem Hans Rasmussen 

Suppleant Helle Flink Hansen 

Den 30-06-22, modtog bestyrelsen den sørgelige besked at bestyrelsesmedlem 

Hans Rasmussen var gået bort. Ære være Hans minde. 

Det er med stor beklagelse, at vores hjemmeside ikke virker. Ny hjemmeside er 

under udarbejdelse. Hvornår siden er klar, vil blive oplyst lige så snart den er brug-

bar igen. 

Forårets og sommerens ture med Fladså Turist 2022, har været fulde af gode ople-

velser. 

Turen til Folketinget, med frokost i Snapstinget, samt afslutning med kaffe og kage i 

Dragør på Amager, var rigtig god. 

Sofiero i Sverige var en stor oplevelse. En guidet tur i den skønne park, derefter 

NYT FRA JUNGSHOVED PENSIONISTFORENING 
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frokost og kaffe og hjemmebag i Cafe Glasverandaen. 

Hundested Sandskulptur Festival var en helt speciel oplevelse. Foredrag om områ-

det, besøg i glaspusteri og flere andre værksteder. Dejlig frokost og selvfølgelig kaffe 

og kage i løbet af eftermiddagen. 

Rold Storkro turen måtte desværre aflyses grundet manglende tilmeldinger. 

Fremtidige forlystelser 
Bestyrelsen har besluttet at aflyse den planlagte høstfest d. 16. september p.gr. af 

manglende deltagere og økonomi.  

Mandag 3. oktober starter vi vinterens bankospil i Jungshoved forsamlingshus. Her-

efter- som altid- den første mandag i vintermånederne. 

 

Fredag 2. december er der julefrokost i Jungshoved forsamlingshus kl. 13.00, hvor 

foreningen er vært med en rigtig julefrokost og efterfølgende kaffe. Der vil blive 

doneret snaps fra Jungshoved menighedsråd. 

 

Lørdag 26 / søndag 27.11. kl. 10-15 afholdes Julemarked på Jungshoved Skole 

Salg af julepynt, håndarbejde, dekorationer, bagværk, gløgg mm fremstillet af lokale 

borgere.  

Alle er velkomne 

 

På bestyrelsens vegne, Holger 
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Af Per Werge, Nyord Lokalhistoriske Forening  

Set fra søen og til dels fra oven sta r 

Jungshoved halvøen skovklædt. 

Skovbrynene er helt ude ved vand-

kanten pa  lange stræk, afvekslende 

med marker, enge og sommerhusha-

ver. 

I den lille Bøged 

Skov tæt ved syd-

østkysten af halv-

øen stod indtil 

2021 en gruppe 

med 82- a rige ege-

træer, plejet sa  

stammerne var 

helt lige op til 13 

meters højde, hvor kronerne foldede 

sig ud. Den højstammede egeskov sa s 

som en søjlehal foran skovens usæd-

vanlige tykninger af rododendron. 

Sa dan et egetræ sta r nu pa  Brønd-

pladsen pa  Nyord, savet ud til to tun-

ge bjælker i bybrøndens genskabte 

vippe, der er konstrueret af en 6 me-

ter stolpe og en 7 meter overligger, 

foruden af 35 brædder til brøndkas-

sen. Søjlehallen pa  Jungshoved er 

blevet nogle søjler mindre. 

Pa  Nyord, ikke mindst i Nyord lokal-

historiske Forening, er vi begejstrede 

for den donation af egetræ, som vi fik 

i 2021 af Annemette Elbrønd og Sten 

Scheibye. De er indehavere af den 

smukke ga rd i Bøged Skov, kendt 

som Færgega rden, hvor der engang 

var anløb for Københavns-damperen 

og traktørsted bl.a. for de rejsende. 

Parret havde tidligere en ga rd pa  

Nyord og tilbød generøst at donere 

dette træ til det lokalhistoriske pro-

jekt om at genskabe den gamle 

bybrønd. 

Bybrønden var nedtaget i 2007 efter 

kun 17 a r. Den var i denne sidste 

version opbygget af fyrretræ og 

grantræ og meget medtaget af orm 

og ra d, men beslagene af galvaniseret 

jern til vippen var bevaret og i god 

stand, sa  de kunne genbruges. Før 

denne brønd har der gennem tiderne 

været mange andre udgaver af 

bybrønden, som efter alt at dømme 

højst har kunnet holde i 40-50 a r. 

Den mest kendte er den nærmest 

ikoniske brønd, der i 1922 blev teg-

net af Fynsmaleren Johannes Larsen, 

da han sejlede med som illustrator til 

etnografen Achton Friis’ værk om 

“De Danskes Øer” fra 1920’erne. 

Der er ingen kendt datering af 

bybrønden som vandforsyning til 

Nyord By, men den ma  ga  langt tilba-

ge i tiden. Byen er en relativt sjælden 

landsbytype: En skipperlandsby med 

beliggenheden bestemt af adgangen 

til farvandet og ikke til landbrugsjor-

den. Byens 20 ga rde ligger, hvor de 

har ligget ud til kysten, efter alt at 

dømme siden jernalderen - der er 

aldrig udført arkæologiske undersø-

gelser, selv ikke pa  tomterne efter de 

Egetræ fra Jungshoved genskaber Nyords brønd 
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fire-fem ga rde, der er væk i dag, sa  

alderen er ukendt. Men vand har 

ga rdene skullet have ogsa  tilbage i 

tiden. Det er velkendt, at ga rdene 

først gravede egne brønde fra ca. 

1880, da ga rdmandslodseriet blev 

overtaget af staten og indtægterne 

herfra ophørte, og ga rdene skulle til 

at drives med større besætninger af 

køer, heste, svin og høns. Indtil da 

var bybrønden byens fundamentale 

vandforsyning, da grundvandsdan-

nelse pa  sma  øer er sparsom, og 

brønde ved overudnyttelse kan træk-

ke salt havvand ind nedefra. Rollen 

som hovedvandforsyning havde 

bybrønden stort set til 1982, da Ny-

ord endelig fik ført vandrør over fra 

Ulvshale Vandværk pa  Hegnede bak-

ken pa  Møn. 

I den nye udgave af vippebrønden er 

brøndkassen konstrueret med en 

indre (ikke-sa -synlig) ramme af gal-

vaniseret jern, hvorpa  egetræs-

brædderne er monteret. Jernkassens 

ben er nedstøbt i beton. Bortset fra 

den gedigne stolpe i brøndvippen 

har intet træ kontakt med jord, og 

der er god realisme i at forvente, at 

denne brønd kan holde mindst 50 a r, 

ma ske endnu længere. Udover dona-

tionen af det flotte egetræ har Fane-

fjord Sparekasses Fond doneret 

65.000 kr. til brønden og medlem-

mer af Nyord Lokalhistoriske For-

ening samt foreningen selv har bi-

draget med yderligere 47.000 kr. 

Den gamle pigbrolægning omkring 

brønden er ved at blive frilagt, og 

kan trods sine ujævnheder ma ske 

genbruges som den er. Ellers er der 

basis for et restaureringsprojekt me-

re pa  Brøndpladsen. 

Tegning: Johannes Larsen 1922  
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FORENINGEN NORDEN PRÆSTØ’s EFTERÅRSPROGRAM 2022 

Alle foredrag er på Egnshuset Jungshoved Skole,  

Jungshovedvej 46 - alle er velkomne til alle foredrag  

Tak for fint samarbejde med Jungshoved Skoles bestyrelse.  

 Vi glæder os til at høre endnu et 

foredrag med Birgitte Drent Søren-

sen, som kommer og inspirerer os. 

Her er det et kunstforedrag om 

Oluf Høst - mennesket bag male-

ren. 

Oluf Høst blev født i Svaneke i 

1884. Som mange andre 14-årige på den tid, tog han ud 

at sejle. Han sejlede i 5 år og gik derefter i lære som 

bygningsmaler, men det var kunsten, der trak i ham. 

Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse, men tog til 

København for at uddanne sig som kunstner. Her traf 

han sin kommende hustru, kunstneren Hedvig Wiede-

mann. Efter en årrække flyttede parret til Gudhjem, 

hvor Oluf Høst helt helligede sig de bornholmske moti-

ver, hvorimod Hedvig opgav sin kunst til fordel for fami-

lielivet. 

Vi skal høre om Oluf Høst fra vugge til grav. Der findes 

et stort kildemateriale, da Oluf Høst var en ivrig brev-

skriver, og vi kan derfor i foredraget følge Oluf Høst´ liv, 

som var præget af mange glæder, men også store sor-

ger. 

Tirsdag 11. oktober  
kl. 19:00  

Foredrag om Oluf Høst 

Pris for foredrag, kaffe/te, 

kage/frugt: NORDEN med-

lemmer 50 kr. gæster 60 

kr.  

Projekt Dåseringes indsamling i Jungshoved på skolen og på havelå-

gen til Gøngegården har siden februar 2022 nu indsamlet den enorme 

mængde af 18,150 kg. som er kommet videre. Tak for hvert et bidrag! 

Vil man vide mere om projektet, kan det læses på www.daaseringe.dk eller på Face-
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Vi glæder os til at høre et fo-

redrag med Rasmus Sembach, 

som i 16 år har varetaget for-

skellige arbejdsopgaver i Nu-

uk. 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 infrastrukturvirksomhe-

der. 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 De-

loitte har Rasmus Sembach fra 2017 til 2021 haft for-

skellige ledelsesstillinger i Air Greenland. Her havde han 

blandt andet ansvar for den daglige ledelse af salgsaf-

delingen for Fragt-, Charter- og Agentsalg med et om-

sætningskrav på + 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 fortællin-

ger fra sit virke. 

Onsdag 26. oktober  
kl. 19:00  

Pris for foredrag, kaffe/te, 
kage/frugt: NORDEN med-
lemmer 50 kr., gæster 60 kr. 

 

 

 

 

 

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

udetonerede miner, med en så beskeden indsats! Med en arm eller et ben kan man 

udføre et arbejde: Det er den store udfordring for mange!  

Fortsættes næste side 
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Årets tema er NATUR I NORDEN pens. 

lektor Anna Sofie Hansen kommer gerne 

igen for at læse op af og fortælle om årets 

tekst.   

”Elven repræsenterede hans oprindelse, 

hvad der var velkendt, og hvad han altid 

vendte tilbage til. Men ålen, der bevæge-

de sig derned i hemmelighed og af og til 

viste sig for os, den repræsenterede noget andet. Det var sna-

rere en påmindelse om, hvor lidt man trods alt kan vide, om 

en ål eller et menneske, om hvor man kommer fra, og hvor 

man skal hen". 

Hvor meget kan man vide om en ål? Eller om et menneske? 

Årets højtlæsningsbog handler om den gådefulde ål, men også 

om forfatterens forhold til sin far, og hvordan ålen bragte dem 

sammen. Hvor ålen fødes, formerer sig og dør, har længe væ-

ret et videnskabeligt mysterium. Den europæiske ål fødes i 

Sargassohavet, driver med Golfstrømmen mod Europa og le-

ver derefter i vores nordiske farvande indtil den dag, de svøm-

mer tilbage til deres oprindelse for at formere sig og derefter 

dø. Patrik Svensson fortæller historien om den i øjeblikket 

truede ål ved at søge efter sin egen oprindelse og blande fikti-

on med populærvidenskab. Vi får del i forfatterens barndoms-

minder ved et vildt piletræ langs en stille strømmende å. Der, i 

den skånske natur, forenes far og søn i et stille fællesskab. 

Velkommen til Eva Carlsson, som læser lidt af teksten på 

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

være med i verdens største højtlæsningsprojekt, når der i over 

2000 tilmeldte biblioteker og andre samlingssteder over hele 

NORDEN, fra Baltikum i øst til Grønland i vest, læses op af 

samme tekst kl. 19:00 lokal tid, i stearinlysets skær, som en fin 

indledning til de voksnes Nordisk Biblioteks Uge også i 2022.  

Skumringstime på 
Jungshoved skole  

Mandag  
14. november 
kl. 18:50  

ALLE ER VELKOM-

NE  

Pris for oplevelsen 

samt forfrisknin-

ger:  

NORDEN medlem-

mer 50 kr., gæster 

60 kr.  
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AOF Østsjælland rykker ind på Jungshoved 
Den 1. marts 2022 startede jeg som ny sko-
leleder for AOF Østsjælland, som dækker 
Vordingborg, Faxe og Stevns kommune. Et 
stort område, hvor de fleste aktiviteter hidtil 
har været koncentreret omkring Haslev. 

Det skal der nu ændres på, således at der 
kommer større spredning på kurser og fore-
drag. 

På Jungshoved er der bl.a. slået to kurser op 
i keramik ved Tine Beck-Willumsen, et yogahold ved Annemette Scheibye Elbrønd, et line-
dancer hold ved Annie Muloxx, to weekendkurser med pileflet ved Ole Borberg og to week-
endkurser i linoleumstryk ved Sidse Fris Laursen. 

Alt foregår i Egnshuset Jungshoved Skole. 

Derudover planlægges et ”skovbadningskursus” i en af de omkringliggende skove. Dette 
står Sidse Friis Laursen også for. 

Der kan ses kursusbeskrivelser på https://aof.dk/aftenskoler/aof-oestsjaelland/ og hvor 
man også kan tilmelde sig. 

Der er også planlagt flere foredrag i Vordingborg kommune, et med Rune Engelbrecht Lar-
sen om naturnationalparker med særlig henblik på den nye park i Ulvshale i Kalvehave og 
et med den meget populære Svend Brinkmann om ”Vi er det liv, vi lever.” Derudover er der 
planlagt en foredragsrække i Præstø af 4 gange vedrørende ”Malerkolonier; Skagen, Fyn, 
Bornholm og Odsherred” ved Kurt Frederiksen og endelig et foredrag om aktuel italiensk 
politik, landet der jo går til valg 25. september ved Poul Breyen. 

Og ikke at forglemme Albanien. AOF Østsjælland arrangerer en rejse til Europas ukendte 
perle – Albanien – i påsken 2023. Forud for rejsen vil der være et foredrag om landets histo-
rie, kultur, natur og naturligvis mad og drikke. 

Hvis der er nogle, der har spørgsmål eller gode idéer til nye kurser, er I velkommen til at 
henvende jer til mig på 30306717 eller info@aof-oestsjaelland. 

 

Lis Jespersen 

AOF Østsjælland  

Frivillige bidrag til bladet  

modtages med tak pa  konto: 

 6140 0004064737 
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Jungshoved – et sving ud i naturen 
Alle er velkomne på traveture i efterår 2022 

 

ONSDAG 26. oktober 
En tur gennem Det Øde og  

tilbage gennem Tjørnehoved skov. 

Mødested: Jungshovedvej lige vest for dæmningen. 

Tid: Kl.13.00 

Længde ca. 6 km. 

 

ONSDAG 23. november  
En tur ”Sverige rundt”, Rævsvænge og Næbskoven.  

Mødested: Ved skovvejen over for Skovhusevej 21. 

Tid: Kl.13.00 

Længde: ca. 5 km. 

 

ONSDAG 7. december 
En tur fra Roneklint og gennem  

Store Hestehave skov 

Mødested: Infoskabet i Roneklint By. 

Tid: Kl.13.00 

Længde ca. 5 km. 

 

 

Du kan også finde turene på www.jungshoved.net Tilmeld dig gerne til Lise: sms 24 45 31 
47 eller mail: lisejacobsen1@gmail.com  

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

Marianne, Bent, Torben og Lise 
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Velkomstmøde for nye beboere på 
Jungshoved  
Det vil glæde Lokalforum at se nye beboere på  

Jungshoved til et eftermiddagsmøde på Jungshoved 

skole, Jungshovedvej 46, 4720 Præstø:  

Søndag 2. oktober 2022 kl.14.00 

 

 

Lokalforum byder velkommen og fortæller om de mange muligheder  

på Jungshoved. 

 

Der vil være mulighed for en guidet tur rundt på halvøen med delebussen Frøen, en rund-
visning i skolen og tid til at snakke sammen.  

Der serveres kaffe/te/saft og kage. 

 

Vi håber at se jer - tilmelding til 

Lisejacobsen1@gmail.com  

eller 24 45 31 47 senest d. 29. 9., tak. 

 

Fortæl os gerne, om I har børn med og i hvilken alder af hensyn til arrangementet.         

Venlig hilsen på vegne af Lokalforum 

Udvalget vedrørende turisme og bosætning. 

Ove, Henning, Allan og Lise 

LÆS BLADET ONLINE 

Alle de tidligere udgaver af bladet findes på: 
https://jungshoved.net/tidligere-numre/ 
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Vil du – være med til  at vedligeholde Folkeparken  
og Landsbyhaven i Jungshoved By 

 

Vi er en meget lille flok, der kunne 
tænke at være lidt flere.  

 

Vi arbejder med at holde grusgange-
ne. 

Fjerne græsset omkring det nyplan-
tede. 

Fjerne ukrudt (uønsket vækst). 

Plejer det med vilje, vilde blomster. 

 

 

Ring eller skriv til Bent på 24 80 08 32 

eller skriv bent10101950@gmail.com 

for at høre mere om projektet! 

 

Der vil altid være lidt til ganen og maven! 

Vi vil forsøge gennemføre  

følgende arbejdsdage: 

31. aug. fra 10 - 12 

24. sept. fra 10 - 12 

15. okt. fra 10 – 12 

31. okt. fra 10 - 12 

LÆS BLADET ONLINE 

Alle de tidligere udgaver af bladet findes på: 
https://jungshoved.net/tidligere-numre/ 
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I Naturudvalget arbejder vi med at sætte skub i mindre og større projekter, og for at holde 
styr på projekterne har Allan udviklet et simpelt projektværktøj. Det samler projektideer, 
økonomi og møder på en god måde. Det bliver godt. 

Konkret arbejder vi med et projekt om, at skabe mere biodiversitet i vores grøftekanter – 
vild med vilje i rabatterne. Det kræver som mange af de andre projekter, at fx kommune og 
andre parter/interessenter bliver involveret, og det tager tid.  

Vi arbejder videre med projekter om, at få løvfrøen til at sprede sig mere på Jungshoved, fx 
ved at få flere og bedre vandhuller, de kan trives i. Og der skal skabes forbindelse mellem 
naturområderne og udføres naturpleje, så vi kan få en større mangfoldighed af natur. Vi 
følger interesserede med i initiativerne for et større naturprojekt ved Jungshoved kirke og 
slotsbanken. De bliver superspændende at følge og deltage i i de kommende år. 

Det er jo generelt projekter, som ikke kommer i mål over natten, men vi er stadig optimisti-
ske. 

 

De bedste hilsner fra Naturudvalget  

Nyt fra naturudvalget 

Frivillige bidrag til bladet  

modtages med tak pa  konto: 

 6140 0004064737 
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Grejbank og multtoilet 

 
Mere end 30 frivillige på Jungshoved passer grønne arealer på gadekærsområder, i Lands-
byhaven, i Folkeparken og på Naturområde Sydgården. Det giver fællesskab og hyggeligt 
samvær, mens naturen får en hjælpende hånd. Indtil videre medbringer deltagerne egne 
redskaber og maskiner, men vi synes, det er store krav at stille til frivillige, at de ud over 
arbejdskraft også skal slide på egne maskiner. Derfor har arbejdsgrupperne bag de nævnte 
områder nu lavet en ansøgning om midler til en fælles grejbank til Veluxfondens Grønt 
Guld, som administreres af Danmarks Naturfredningsforening. Nu venter vi spændt på svar. 

 

Folkeparken har mærket god opbakning til sommerens mange arrangementer, lokale såvel 
som udefra kommende har opdaget den lille oase midt i byen. Nogle spiller fast petanque, 
og andre bruger den lille boldbane til diverse spil. Også multihuset og bålpladsen benyttes 
til frokostpause, børnefødselsdage mm. 

 

Da vi i sin tid anlagde Folkeparken blev der ikke råd til at få et multtoilet. Ej heller tid til at 
søge og samtidig skulle vi lige finde ud af, om der var et behov. Når der er arrangementer, 
har det vist sig, at der er behov for et toilet, og når skolen er lejet ud i sommerperioden, er 
der ingen mulighed for bruge skolens toilet. Derfor er vi nu i gang med at undersøge og 
ansøge om diverse tilladelser (landzone, lokalplan, spildevand, byggetilladelse, handicap-
vurdering mm,). Og når det er på plads, vil vi ansøge fonde til finansiering. Vi forestiller os 
toilettet på ca. 2m2 placeret i det fjerneste sydøstlige hjørne bag den nyplantede egeskov. 
Området er udlagt til rekreativt område med mulighed for primitiv overnatning i flg. lokal-
plan.  

 

Vi venter på svar til feriesæsonen er forbi, men så længe kan ingen holde sig! Indtil vi har 
en løsning, prøver vi via planlægning at få det til at gå op med at låne et toilet på skolen. 

 

Med venlig  hilsen pva. arbejdsgrupperne, Lise 

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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AFFALDSINDSAMLING PÅ JUNGSHOVED: 
SØNDAG D.23.OKTOBER Kl.10.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

Mødested: Jungshoved skole. 
 Jungshoved Lokalforum afholder endnu en affaldsindsamling på halvøen Jungsho-

ved. Det er desværre nødvendigt, da der stadig smides skrald i vores vejgrøfter. Vi 

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

Tilbage i skolegården senest kl.12.00 sorteres og vejes affaldet, og der bydes på 

kaffe/te/saft og kage.  

 

Også denne gang laver vi et par korte børnefamilieruter! 
 

Vi håber, at rigtig mange vil medvirke søndag d.23. oktober – og resten af året, så vi 

kan have en ren halvø til glæde for mennesker, planter og dyr.  

På gensyn og venlig hilsen Jungshoved Lokalforum 
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Nyt fra Biblioteket. 
I sidste Jungshovedblad bad jeg om, at bøger, der ikke var afleveret pga. sommerluknin-
gen af skolen, kunne lægges i den blå ølkasse på biblioteket. Det er ikke mange bøger, der 
er kommet retur. Alle bøger, der hører til i udlånet, er stemplet med ” Tilhørere Jungsho-
ved Skoles Bibliotek” Se efter, om I har sådanne bøger hjemme hos Jer. 

Vi har bl.a. fået tilført mange dejlige rejsebøger til biblioteket, som er gode at bruge ved 
planlægning af ferier og også at have med på selve turen. 

Jeg tænker så småt på at trappe af som ”bibliotekar.” Er der en læselystig person, der vil 
være glad for jobbet? Jeg vil selvfølgelig sætte dig ind i, hvordan biblioteket fungerer og vil 
altid stå til rådighed, hvor jeg kan hjælpe. Det vil selvfølgelig altid være en fordel, hvis man 
selv læser en del. Ring til mig, hvis det ville være noget for dig. 

 

Anne Okholm mobil 28337676. 

VEGETARISK MADHOLD? 
Vi har på Jungshoved skole to madhold: ”Madhold 1” om onsdagen og ”Madhold Elite” 
om mandagen. De har fungeret i mange år, og gør det fortsat godt. 

Men måske er tiden inde til at prøve at starte et vegetarisk madhold? Der er mulighed for 
at låne skolens køkken på torsdage, når der ikke er spiseklub. Jeg tænker, vi mødes hver 
14. dag eller en gang om måneden og laver et fælles måltid, hvor vi kan blive klogere på at 
lave vegetarisk mad. 

Der vil være plads til 6-8 personer på holdet, der kan starte til oktober; så er du interesse-
ret kan du kontakte mig på torbenstadenielsen@gmail.com eller tlf. 22785970. 

Bedste hilsner Torben Stade Nielsen 
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Nyt fra Egnshuset Jungshoved Skole 
Efter en dejlig sommer med sol, varme og lunt havvand venter 
en aktiv vintersæson på Jungshoved. På de næste sider kan du 
læse om de mange tilbud i skolen og på halvøen i øvrigt. 

 

Har du lyst til at være kreativ sammen med andre, er der keramikun-
dervisning, blomsterværksted, syhold, strikkecafé, grafisk tryk, pile-
flet og vævestue. 

 

Har du lyst til at bevæge dig sammen med andre, kan du 
gå til pensionistgymnastik, yoga, afspænding, Tai chi/ Gi 
gong, linedance, petanque, bordtennis eller badminton. 
Du kan også deltage på traveture på Jungshoveds mange 
ruter af ca. 5 km ´s længde. 

 

Du kan lave mad sammen 
med andre, mødes til 
snak om jagt og fiskeri, 
spille billard og kort eller låne en god bog på biblioteket. 
Her finder du, takket være mange donationer, rigtig gode 
bøger for enhver interesse. 

 

Foreningen Norden inviterer ca. hver måned til spænden-
de foredrag, hvor alle er velkomne. 

Jungshoved lokalforum inviterer til borgermøder med forskellige temaer, somme tider med 
gæsteforelæsere eller lokale politikere.  

 

Lokalforums mange udvalg mødes til møder på skolen og lægger nye planer for fremtidigt 
virke. 

Foreningen ”Frie Liv” holder legestue på skolen hver mandag og ons-
dag, hvis du har småfolk, der har lyst til at møde andre børn. Tilmel-
ding nødvendig. 

Der holdes åbent hus i hele skolen lørdag d.en1.april kl.10-14. 

 

Tag disse midtersider ud af bladet til opslagstavlen  
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Aktivitet Kontakt Tid Sted 

Vævekredsen 

  

Torben Stade Niel-
sen 

22 78 59 70 

Onsdage 

19.00 -21.00 

Vævestuen 

Blomsterværksted Hanne Rasmussen 

25 11 40 87 

Torsdage 

13.30 -16.30 

Vestlokalet 

  

Kniplehold Ingrid Oxlund 

36 92 04 92 

Mandage 

19.00-22.00 

Vestlokalet 

  

Syholdet Hanne Hansen 

23 46 27 19 

Onsdage 

13.00-16.00 

Vestlokalet 

  

Strikkecafé Hanne Hansen 

23 46 27 19 

Onsdage 

19.00 -21.30 

Vestlokalet 

  

AOF Keramik, 2 hold 

v. Tine Bech Willumsen 

  

Lis Jespersen 

30 30 67 17 

Tirsdage 

17.00-19.00/ 
19.30-21.30 

Vestlokalet 

AOF Grafisk tryk v. Sidse 
Friis 

Lis Jespersen 

30 30 67 17 

29+30.10/10-16 

12+13.11/10-16 

Køkkenet 

AOF Pileflet v.Ole Borberg Lis Jespersen 

30 30 67 17 

8+9.10/ 09-17 

19+20.11/09-17 

Køkkenet 

Strandjagt, billard, dart, 
ture 

Morten Larsen 

24 83 97 76 

Torsdage 

19.00 -22.00 

Strandjagts- 

lokalet/ 

i naturen 

”Madhold 1” 

Madlavning, mænd 

Kaj Henriksen 

55 99 90 91 

Onsdage 

18.00 -21.00 

Køkkenet 

”Madhold Elite” 

Madlavning, mænd 

Karsten Elm 

29 70 52 48 

Mandage 

16.00 -19.30 

Køkkenet 

”Madhold vegetar” 

Madlavning 

Torben Stade 

22 78 59 70 

Torsdage i lige 
uger 

17.00 -21.00 

Køkkenet 

Petanque, kortspil, hygge 

JPF 

Holger Christensen 

28 89 58 13 

Tirsdag 

13.30 -16.00 

Gymnastiksal, 
Vestlokalet 

Badminton, bordtennis 
JPF. Få en spilletid 

Lise Jacobsen 

24 45 31 47 

Alle hverdage 

09.00 -22.00 

Gymnastiksal 

Det sker i vinter på Jungshoved 
Velkommen til en ny vintersæson 2022 – 2023 
Se her, hvad vinteren byder på af faste aktiviteter: Sæson 1.oktober til 30.april, hvor 
intet andet er nævnt. 
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Aktivitet Kontakt Tid Sted 

Pensionistgymnastik 

JPF 

Birgit Pagh 

60 77 84 22 

Torsdage 

10.00 -11.00 

Gymnastiksal 

Afspænding 

  

Ida Neerup 

55 99 91 00 

Mandage 

16.00 -17.15 

Stuen 1.sal 

Yoga for mænd Sussie Jensen 

sussie@jensen-yoga.dk 

Onsdage 

16.30 - 18.00 

Stuen 1.sal 

Yogafilosofi, meditati-
on og solhvervsyoga 

Sussie Jensen 

sussie@jensen-yoga.dk 

27.10; 17.11; 
8.12; 15.12 

Stuen 1.sal 

Tai Chi/Qi Gong 

  

Carsten Wang J. 

61 60 34 05 

Fredage 

09.00 -11.00 

Gymnastiksal 

AOF Yoga v. Anne-
mette Scheibye 

Lis Jespersen 

30 30 67 17 

Mandag 

17.30-19.00 

Stuen 1.sal 

AOF Linedance v. 
Annie Muloxx 

Lis Jespersen 

30 30 67 17 

Onsdage 

17.00-19.00 

Gymnastiksal 

Legestuen Frie Liv 

  

Ann- Sofie Liljegren 

28 11 29 25 

Man. & ons 

09.00 -14.00 

Køkken, østlokal. 
og gymnastiksal 

Bibliotek 

Udlån af bøger, spil 

Anne Okholm 

28 33 76 76 

Alle hverdage Biblioteket 

Fritidsfiskerforening Gert Jensen 

40 40 91 70 

Skiftende Skiftende 

  

Foreningen Norden 

Foredrag mm. 

Torben Dinesen 

55 99 91 46 

Se opslag i 
bladet. 

Østlokalet 

Syng sammen aftener Lise Jacobsen 

24 45 31 47 

Tirsdage 

Se næste side 

Stuen 1.sal 

Spiseklubben 

  

Knud Jacobsen 

22 21 55 25 

Torsdage 

Se næste side 

Stuen 1.sal 

Bankospil JPF Holger Christensen 

28 89 58 13 

Mandage 

1.man. hver 
måned 

19.00 

Forsamlingshuset 

  

Gå en aktiv vinter i møde  
Se mere i bladet i bladet Jungshoved og på www.jungshoved.net  
Kontakt til Styregruppen for Egnshuset Jungshoved Skole: 
Lise Jacobsen 24 45 31 47 

mailto:sussie@jensen-yoga.dk
mailto:sussie@jensen-yoga.dk
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ARBEJDSDAG I SKOLEN:  

JULEMARKED 
Der bliver traditionen tro julemarked i skolen 
den 26. og 27.november kl. 10-15 
 
JULETRÆSFEST for børn og voksne – nærm. følger. 
v. ” Jungshoveds Børn” 
Læs mere på www.jungshoved.net / eller på Facebook. 

SPISEKLUBBEN PÅ JUNGSHOVED SKOLE: 
Den åbne spiseklub v. Merete, Kurt og Knud byder på aftens-
mad følgende datoer:  
Torsdage. 13.10, 24.11, 5.1, 2.2, 16.3 Kl.18.00 
Til maden serveres vand. Øl, vand og vin kan medbringes 
Pris: 75 kr. for voksne og 30 kr. for børn pr. gang. 
Tilmelding nødvendig til Knud Jacobsen, 22 21 55 25  
eller mail: knudjacobsen@gmail.com   Max. 35 delt. pr. gang 

SYNG SAMMEN AFTENER: 
Kan du lide at synge sammen med andre?  

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

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

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

Tirsdage den 4.10, 15.11, 10.1, 7.2, 7.3 

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

Pris 25 kr. 
På gensyn, alle er velkomne. 

Flere aktiviteter til hygge og fællesskab 
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Borgermøde 15. november:  

Hvad kan vi gøre for klimaet? 
 

Hvis du interesserer dig for klimaspørgsmål og gerne vil vide noget om, hvad vi 

som borgere på Jungshoved kan gøre for at få tingene til at gå den rigtige vej - så 

slå allerede nu kryds i kalenderen tirsdag den 15. november kl. 19 og kom til møde 

i Egnshuset Jungshoved Skole. 

  

I regi af Jungshoved Lokalforum vil vi invitere folk, der kan belyse, hvad de mange 

udmeldinger fra politikerne henover sommeren kan give af muligheder for et lokal-

samfund som vores: En aftale fra 25. juni taler om en firedobling af den samlede 

produktion fra solenergi og landvind og betoner samtidig vigtigheden af lokal foran-

kring og opbakning plus en vis kompensation til lokalområderne.  

Vi planlægger også med, at repræsentanter for Vordingborg kommune kommer, og 

fortæller om deres klima-plan frem mod 2030, som er under opdatering, og hvad de 

mener, lokalsamfundene kan bidrage med - og endelig vil vi prøve at få fat i en bor-

gergruppe, som har etableret en lokalt ejet solcellepark og høre om deres erfarin-

ger. Vi arbejder også på at få det lokale elnetselskabet, Cerius, til at stille op og for-

tælle, om nettet er klart til de elbiler og (mange) varmepumper, som skal erstatte 

oliefyrene. 

Hvis der er tilstrækkelig interesse for sagen, vil mødet blive fulgt op med dannelse af 

én eller flere arbejdsgrupper, der kan arbejde videre med at realisere eventuelle 

projekter. 

 

På Lokalforums vegne, Sanne Wittrup 
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Familiefest og frøhop i Folkeparken 
Blandt årets mange Sjov Sommer aktiviteter i 

Folkeparken var Frøens sommerfest. 

Søndag 3. juli havde Delebussen Frøen inviteret 

til grill og hygge for at fejre, at Frøen er i fin form 

efter snart 5 år og 125.000 km for Jungshoved.  

Frøpasser Jørgen Svendsen bød velkommen og 

fortalte blandt andet: 

”Ligesom Movia og DSB mærker vi, at der stadig 

er lidt længere mellem passagererne end før 

Corona. Men vi er godt på vej, frøpasserne hol-

der ved, kommunen holder ved, og udlånet afte-

ner/weekender går rigtig fint. Og selvom det tit 

er billigere at låne Frøen end at køre selv, så er 

det faktisk med til at få økonomien til at hænge 

sammen.  

Så bliv endelig ved med at låne den, det er godt for jeres pengepung, og det er godt 

for Jungshoved. 

De 2 daglige ture til Præstø ma-fr kører alle mulige mennesker til indkøb, gymna-

stik, lægebesøg og meget, meget andet, og chaufføren klarer også en del småind-

køb og ærinder, det har der været god brug for i Corona-perioden. 

Det kan jo kun lade sig gøre, fordi der stadig er op mod 20 erfarne, ædruelige og 

pålidelige frøpassere, der er parat til at køre. Folk som gerne vil hjælpe deres nabo-

er, og med tiden finder mange ud af, at det ikke bare er et chaufførjob, det er fak-

tisk også at være vært i en rullende samtalecafe, hvor man møder nye mennesker 

og hver dag lærer noget nyt om Jungshoved.  

Mange andre lokalområder har drømt om at gøre noget lignende, men så vidt vi 

ved, er det ikke lykkedes endnu. Så man må sige, at frøpasserne er med til at gøre 

Jungshoved til noget helt særligt –  også på det område.  

Når vi kan feste i dag, er det nu ikke kun de trofaste Frøpasseres skyld, det er også, 
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fordi vi har en meget trofast sponsor i Jungshovedtømreren. Det var ham, der ven-

ligt kørte os hjem fra julefrokosten (den ene dag om året hvor vi lader ædruelighe-

den bliver hjemme) – og spurgte, hvorfor vi egentlig ikke også holdt en sommerfest? 

Og nu er vi så her. Tak for det Ole! 

Og så har jeg en opmuntrende nyhed. 

Allan Capion, vores allesammens Frø-

fatter, er blevet opereret i ryggen og går 

nu frit rundt iblandt os. 

Jeg tror de fleste ved, at Allan er far til 

Frøen og en flittig fortaler for den rundt 

omkring i landet. Det er også ham, der har 

stået for hele den daglige administration 

og sat den i system. 

Hvor stor en opgave det egentlig er, det 

blev tydeligt, nu da hans helbred drillede og han måtte bede om at blive afløst: Der 

skulle nemlig 3 mand til at erstatte ham, og de kæmper nu bravt, for at I ikke skal 

mærke for stor forskel.” 

Under stort bifald blev Allan udnævnt til Æres-Frøfatter på livstid. Og fik overdraget 

en keramik-frø, som Tine Bech-Willumsen havde lavet specielt til lejligheden.   

Ved et mærkeligt tilfælde havde frøen fået en ufrivillig revne i ryggen ligesom Allan, 

så det kan man nu kende dem begge på.  

Bent Pedersen stod derefter for grillpølser og bål til pandekagebagningen.  

Og så blev det tid til Jungshovedmesterskaber i 

Frøhop, hvor Stavreby Smedje fik fuldt udbytte 

af flittig træning:  

Far Martin præsterede et flot hop, men da hop-

pets længde efter reglerne blev divideret med 

deltagerens højde 2 gange, så endte Martha 

øverst på sejrsskamlen foran Sonja og Vigga fra 

smedjen.  

Efter medaljeoverrækkelsen stod Janne og Hen-

ning for et lækkert kagebord til både hoppere 

og tilskuere. 
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En helt særlig gæst i min have 
Pa  en høj pæl har husets tidligere 

beboere opsat en redekasse, og alle-

rede den første sommer, jeg boede 

pa  Jungshoved, tog ta rnfalke bolig i 

redekassen og fik 4 unger pa  vinger-

ne.  

Siden er ta rnfalkene hvert a r vendt 

tilbage, og det er en stor fornøjelse at 

se dem jage over marken udenfor 

haven og iagttage deres yngelpleje. 

Ta rnfalken er en lille rovfugl med 

rødbrun overside og lys, spættet un-

derside. Hannen har bla gra t hoved 

og haleoverside. De kommer som 

regel i løbet af april/maj og pludselig 

en dag hører jeg deres karakteri-

stiske skrig og ser dem glide højt pa  

himlen over marken. Ta rnfalke byg-

ger ikke selv rede, sa  derfor tager de 

til takke med min redekasse. Først 

venter hunnen pa  hannen eller ogsa  

er det omvendt og sa  begynder par-

ringslegen, som kan forega  i dagevis. 

Jeg har læst mig til, at antallet af un-

ger er nøje afpasset den fødemæng-

de, som hunnen modtager op til æg-

lægningen. Pa  den ma de undga r 

ta rnfalken at investere energi i un-

ger, som der alligevel ikke vil være 

føde nok til.  Ta rnfalken jager i det 

a bne land, hvor den ”muser”, dvs. 

sta r stille med udspredt hale højt 

over jorden, mens den holder udkig 

efter bytte, for sa  pludselig at dykke. 

Ta rnfalken kan, modsat os, se ultra-

violet lys, og kan dermed se musenes 

foretrukne stier, da museurin netop 

udsender ultraviolet lys.  

Na r ungerne er udklækket starter en 

ha rd tid for forældrene med at affod-

re dem, og der flyves med mus i næb-

bet dagen igennem.  

De voksne fugle er vant til mig, og det 

generer dem ikke at jeg f.eks. sla r 

græs neden for redekassen. Det er 

værre med kattene hvis de kommer 

for tæt pa , men det lærer de hurtigt, 

at det skal de ikke.  

Fuglene på Jungshoved 
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Efter et par uger kan jeg se nogle sma  

dunede hoveder, og en dag sidder de 

pa  kanten af redekassen. 

I a r fik ”vi” fire unger pa  vingerne. 

Her sidder de tre, mens den fjerde 

lidt forgæves prøver at mase sig op. 

Sa  klatrer ungerne op pa  redekas-

sens tag og nu starter flyveøvelserne. 

Det er helt specielt at iagttage pro-

cessen, hvor de finder ud af at vin-

gerne godt kan bære. Der kan være 

brug for at mellemlande, f.eks. pa  mit 

havebord, og sa  afsted igen. Nu forla-

der forældrene ungerne, og i et par 

uger vender ungerne fra tid til anden 

tilbage til redens tryghed. Men plud-

selig bliver der stille og reden er for-

ladt for i a r. Sa  ma  vi vente pa  at det 

hele starter forfra næste fora r. De 

fleste ta rnfalke bliver i Danmark, 

men nogle trækker sydpa  og over-

vintrer.   

Kirsten Thomsen, Stavreby 

- ○ - 
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Kære beboere på Jungshoved 
Som mange af jer ved, sa  har Peder 

Andersen solgt sin virksomhed, som 

han har bygget op omkring Lyngga r-

den igennem de sidste 50 a r til os pa  

Tybjerggaard. Vi er glade for at have 

overtaget et landbrug pa  Jungshoved 

og er spændte pa  at komme rigtig i 

gang med at sætte vores præg pa  det.  

 

Hvem er vi? 
Susanne og Bent Jeppesen købte for 

mere end 40 a r siden en landbrugs-

ejendom pa  10 hektar ved Herluf-

magle. Susanne arbejdede som syge-

plejerske og i hjemmeplejen, Bent 

arbejdede pa  ga rden, hvor der hur-

tigt blev indrettet til griseprodukti-

on, specialafgrøder og særligt pro-

duktion af jordbær. Fa  a r senere star-

tede Bent avls- og opformeringspro-

duktion, sa ledes at der kunne sælges 

sogrise til avl hos andre griseprodu-

center samt orner til de ornestatio-

ner, som lever af at distribuere orne-

sæd rundt til griseproducenter i Dan-

mark og resten af verden. Pa  den 

ma de voksede virksomheden støt 

igennem a rene og det resulterede i, 

at Susanne stoppede arbejdet som 

sygeplejerske og i stedet koncentre-

rede sig om de administrative opga-

ver i virksomheden samt at sørge for 

de 3 børn, Maja, Pernille og Kasper. I 

2004 købte Susanne og Bent Ty-

bjerggaard af Herlufsholm Gods og 

familien flyttede til Tybjerggaard.  
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I 2020 igangsatte vi et generations-

skifte. Susanne blev eneejer af Ty-

bjerggaard. Bent og sønnen Kasper 

ejer hver halvdelen af de virksomhe-

der, som driver den daglige land-

brugsproduktion. I dag besta r land-

brugsproduktionen af ca. 13.000 sø-

er, som a rligt producerer ca. 400.000 

sma grise. Mange af disse er højværdi 

avlsdyr, som eksporteres til hele ver-

den. Derudover drives der 2.500 hek-

tar konventionel planteavl med sær-

ligt fokus pa  at producere foder til 

vores grise. De sidste a r har vi bygget 

flere nye stalde ved hjælp af vores 

egne ha ndværkere. Virksomheden 

beskæftiger i dag ca. 180 faste med-

arbejdere.  

I dag har Kasper ansvaret for svine-

produktionen i virksomheden, og 

Bent har ansvaret for markdriften og 

byggefirmaet. Kasper bor privat sam-

men med Fia og deres 3 børn i et lille 

hus ude i skoven. Karl Emil pa  4, Gu-

stav 2, og lille Lilly pa  1 a r sørger for 

at der rent privat ogsa  er nok at se til. 

Ba de Fia og Kasper er uddannede 

dyrlæger.  

 

Lynggården nu og i fremtiden. 
Lyngga rden passede godt ind i vores 

virksomhed, da der er en større gri-

seproduktion, samt et større areal af 

jord, som vi kan dyrke korn pa  til 

vores grise samt et biogasanlæg, hvor 

der kan produceres grøn og bære-

dygtig energi.  

Vi er desuden meget glade for, at det 

er lykkes os at fastholde alle de faste 

medarbejdere pa  Lyngga rden. Og det 

vil sa ledes være de samme menne-

sker, I vil møde i biler og maskiner, 

som I har været vant til.  

Vi ønsker at drive Lyngga rden videre 

med fortsat fokus pa  at producere 

fødevarer og energi. Dette vil vi gøre 

under bedst mulig hensyntagen til 

vores omgivelser. Vi har sa ledes in-

gen umiddelbare planer om at udvide 

hverken griseproduktionen eller bio-

gasanlægget. Vi ha ber derimod, at vi 

over tid kan øge mængden af enten 

forpagtet eller ejet jord pa  Jungsho-

ved. Er der omvendt nogle af jer, som 

altid har drømt om at udvide urteha-

ven eller hestefolden med et hjørne 

af vores jord, er i velkommen til at 

henvende jer, det kunne være, at det 

kunne give god mening for begge 

parter.  

Kasper Jeppesen 

LÆS BLADET ONLINE 

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

tidligere-numre/ 
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Sjov sommer i Folkeparken  

Dansegulvet var fyldt, da Dansedillen 
besøgte Jungshoved Folkepark  

Lørdag 18. juni var i alt 45 danseentusia-
ster mødt frem og lod sig byde op til dans, 
da danse-dullen Marie Jylov indtog Folke-
parken på Jungshoved med højtaler, højt 
humør og kække jokes til de modige dan-
sere. 
Rytmeglad musik dannede grundlag for et 
sprudlende fællesskab, hvor kropslige 
færdigheder blev udfordret på en måde, 
så alle kunne være med til bå-
de individuelle og fælles danse til lyden af 
kendte hits som “Think” af Aretha Franklin 
og “Bam Bam” af Camila Cabello.  

Arrangementet var det første af flere som-
merdansearrangementer på det nylagte 
dansegulv i pavillonen, og det var en klar 
succes, som godt kan tåle at blive genta-
get.  

 Mille Therese Larsen 

 

Frøens sommerfestSøndag 3.juli var 30 personer mødt op for at fejre Frøen. Læs mere un-
der Jungshoved Lokalforum her i bladet. Side 40 

 

Elvis i ord og billeder 

Søndag 17. juli var 15 personer mødt op da Elvis 
Presley lige kom forbi Folkeparken, i et foredrag 
om hans soldatertid i Tyskland, fortalt af Michael 
Houbøl. Efter Michael havde fortalt i ca. 1 – 1½ 
time gik turen over til min Elvis Presley samling. 
Michael Houbøl, og jeg selv, siger tak for opbak-
ningen til dem der kom og gjorde dette engage-
ment til en succes.  Valborg Schubert 

 

 

(Referat af 6 ud af 9 arrangementer- resten bliver 

omtalt i næste nummer) 
SIDEN SIDST 
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Søndag 24. juli var der endnu et 
arrangement i folkeparken, denne 
gang var det folkedans. 

Ca. 30 personer var mødt op til en 
hyggelig eftermiddag, heraf et leven-
de spillemandsorkester på 7 stykker. 
Alle kunne være med, da der især 
var lagt an til fællesdans, dansegul-
vet blev godt brugt. Det var en varm 
og dejlig oplevelse. 

Torben Stade Nielsen 

 

Morgensang i Folkeparken 

Lørdag 30. juli kl. 9 var 24 morgenfriske og sangglade personer mødt op i Folkeparken til 
morgensang. Mogens Jacobsen og Bo Pagh stod for musikken og valget af sangene. I pau-
sen blev der nydt nybagte boller til den medbragte kaffe eller te. Det var en hyggelig start 
på dagen, som godt kan gentages.  

Knud Jacobsen 

 

Smuk afslutning på danseaftenerne i Folkeparken 

Torsdag d. 11. august var 23 danseglade mennesker mødt op til tango i folkeparken. Flere 
havde mad med, og den danske sensommer 
viste sig fra sin fineste side, mens der blev 
grinet og danset. Langsomt men sikkert fik 
selv de mest stivbenede sat fødderne rigtigt, 
og vi fik en flot afrunding på danseaftenerne. 
Der er bestemt grundlag for mere dans til 
næste sommer. 

Tak til Grith og Lene for kyndig instruktion og 
tak til Torben for at sørge for musikanlæg. 

Vi glæder os til mere dans, smil og musik 
næste sommer. 

M.C.Hansen 
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Sankt Hans 2022 
 

Sankt Hansaften på Jungshoved bliver afholdt på mange forskellige hyggelige måder. Jeg 
bor i Stavreby, og mit bål har derfor altid været ved slotsbanken bag Jungshoved kirke. 

Der er gudstjeneste kl. 20 og i Rejsestalden er der kaffe/te og lagkager. 

Allerede fra kl. 19 kommer mange familier med madkurven og lidt at drikke. De slår sig ned 
på engen og nyder den fantastiske udsigt over fjorden. Flere kommer sejlende og smider 
ankeret eller lægger til, går i land og hygger sig med naboer og venner. Der kommer glade 
familier fra Præstø, Allerslev, Skibinge og sågar fra Køge for det er her, de traditionen tro vil 
fejre Sankt Hans aften. 

Poul, kirkens graver, har samlet til bål og jeg havde fremstillet og iklædt en heks. 

De lagkager, vi solgte i Rejsestalden, var leveret og lagt sammen af Menighedsrådet, og 
indtægten på 770 kr. blev sendt til 4720 Julekurve i Præstø. 

Kl. 21.30 er engen fyldt med glade sommergæster sammen med vores sognepræst Torben 
Møllenbach. Bålet bliver tændt, musik skal der til, i år havde vi fået Jungshoved Mandskors 
dirigent Jonathan Holten og hans ven Frederik, begge på klarinet, til at spille med Bent Pe-
dersen som forsanger. 

Det er meget stemningsfyldt og traditionelt, fjorden var spejlblank og en flok stære kom 
flyvende som en lille sort sol for at slå sig ned i rørskoven for natten. 

Det fås ikke bedre, vi ses til næste år. 

Lene Gurskov 

SIDEN SIDST 
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Kirkevandring 2022 
 

Traditionen med kirkevandring mellem Jungshoved og Allerslev kirker - det skulle da også 
prøves! 

Jeg skulle først hjælpe Lene med kirkekaffen i rejsestalden, og der kom 15 til kaffe efter de 
først havde været i kirken. 

Vandredagen var meget blæsende, og flere havde bemærket at kirkens Dannebrog var gået 
i bekneb og ville være umuligt at nedhale. Poul, vores graver, havde brug for hjælp, så før vi 
startede vandringen, var der megen hyggelig snak om hvordan med det flag, flagstangen 
skulle lægges ned, den fine glasfiberstang påmonteret 2 bolte på en betonunderdel. Skulle 
det være den øverste eller nederste bolt? Det var lidt sjovt at høre alle de forslag og be-
grundelser, der blev foreslået. Vi fjernede den øverste, fik ordnet flaglinen og genmonteret, 
så alt var fint da vi startede vores vandring.   

Jeg var heldig, at komme i snak med folk, der havde god indsigt i landbrug, så jeg fik spurgt, 
og blev godt undervist. Vi kom også forbi en mark med gøgeurt, en lille historie og et kig på 
udsigten. 

Nu skulle vi ind på skovstierne i Oremandsgårds skove. Vores følgebil Frøen, kørt af Lene, 
havde salmebøgerne vi skulle bruge ved første stop. 

Torben havde fundet en stump hulvej, eller en lille bakke, med udsigt over fjorden og nogle 
skønne frøhuller, der gav god udsigt og ikke mindst god lyd. Vi fik en lille prædiken af Torben 
og fik sunget lidt fra salmebogen. 

Vi mødte først Frøen igen ved Snitteskolen, nu var der igen asfalt. Gennem skoven var vores 
vandregruppe blevet spredt lidt, men med et par stop undervejs for fuglekig, blev gruppen 
atter samlet.  

Nu gik det opad med nye vandrevenner, gennem Tjørnehoved og det åbne landskab, med 
snak om afgrøder mm.  

Allerslev kirke var målet, Frøen var følgebil og fik vist hjulpet et par fodgængere på det sid-
ste stykke. Torben var klar i kirken, og vi fik en pause til lidt eftertænksomhed. 

Konfirmandstuen i Præstegården var sidste stop for frokost og mere snak, også lidt under-
visning? 
I loftet var monteret landkort, som vi sikkert alle husker fra vores skoletid, Torben bruger 
dem til historie undervisning af konfirmanderne, så vi fik opfrisket lidt historie og lyttede 
interesseret. 

Derefter var Frøen klar til hjemtransporten til Jungshoved, så tak herfra til alle delta-

gerne og arrangørerne for en fin dag. 

Henrik Gurskov 

SIDEN SIDST 
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Hjælp kære jungshovedborgere 

Min far solgte en trækirke, da han boede på Jungshoved.  

Det er Frederikshavn kirke, som er bygget af et familiemedlem i 1928. Han forære-

de min farmor kirken i samme årstal.  

Jeg har efterlyst kirken på Facebook og skrevet sammen med Rene, der indtil for 4 

år siden, ejede antik-butikken i Kalvehave.  

Han har solgt kirken videre men kan ikke huske, hvem han solgte den videre til. 

Derfor vil det virkelig glæde mig, hvis der er nogen, der kan hjælpe mig med at fin-

de kirken eller har oplysninger, der kan hjælpe mig på sporet.  

Jeg har selv bygget en ny model ud fra foto af kirken.  

Er der mon nogen, der kan hjælpe mig? 

Venlig hilsen Johnny Carlsen Mobil: 50455438 
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Præstegerningen – min vej  
Mange unge mennesker har somme-

ren over spændt ga et og ventet pa  

svar fra uddannelsesstederne, om de 

er blevet optaget eller ikke pa  drøm-

mestudiet eller drømmelærepladsen.  

Ogsa  jeg gik i sin tid og ventede pa  

beskeden om studieplads. Men den 

gang talte men ikke om et 

’drømmestudium’. Man var dengang 

mere eksperimenterende og søgen-

de, og man lod tilfældighederne ra de 

mere, end mange gør i dag.  

Man søgte ind, tænkte, at det og det 

studium lyder meget godt, ma ske 

kan man senere vælge om, skulle 

man blive skuffet. Men det endte 

med, at jeg søgte ind pa  teologi. 

Det blev en lang og snirklet vej, men 

ogsa  interessant og fuld af overra-

skelser, ba de undervejs pa  studiet og 

senere i mødet med den virkelighed 

og den menighed man som præst 

sta r overfor. Og ligesa  overrasket 

menigheden ma ske bliver over den 

nye præst, ligesa  sa  overraskende 

kan præsten blive i mødet med sin 

menighed.  

Teologien 
At ’læse til præst’ er der egl. ikke no-

get der hedder. Men man kan læse 

teologi. Det betyder ’læren om Gud’. 

’Teos’ er et gammelt græsk ord for 

’Gud’, men dybest set kommer man 

ikke til at lære noget som helst om 

Gud, og man kommer heller ikke 

’tættere’ pa  Gud. En ha ndværker kan 

blive klog og dygtig til sit materiale – 

tømreren til træ, mureren til mørtel 

og sten, men teologen kommer ikke 

til at stifte nærmere bekendtskab 

med Gud undervejs.  

Nej, teologi er læren om, hvad der 

gennem tiden er sagt om Gud, i Bibe-

len, i den kristne kirkes gamle beken-

delser, hvor gudstjenestens trosbe-
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kendelse’ nok er mest kendte, og 

man læser om, hvad filosoffer og 

tænkere gennem tiderne har skrevet 

og forsta et om og ved ’Gud’.  

Alt dette kommer man ind pa  gen-

nem fagene pa  teologi: sprogene he-

braisk og græsk, sa  man kan læse 

Bibelen pa  originalsproget, og filoso-

fi, historie og dogmatik.  

Det syntes jeg var spændende. Tænk 

at dykke ned i, hvordan folk tænkte 

om Gud og mennesker pa  Kong Da-

vids tid, sma  1000 a r før Jesu tid. Og 

pa  hebraisk, sa dan som David har 

talt det!  

Ligesa  fremmedartet var det græske, 

som Nye Testamente er skrevet pa , 

og som ikke er det samme sprog, som 

i dag tales i Grækenland. Her kan 

man læse Paulus’ egne breve, som 

han selv har skrevet kun 20 a r efter 

Jesu død.  

I kirkehistorie hørte vi om, hvordan 

den kristne kirke blev til i sammen-

stødet med den romerske verden 

med dens mylder af guder. En helt 

anden verden, hvor guderne mere 

lignede mennesker med menneskers 

tilbøjeligheder. Guderne de var mis-

undelige, hævngerrige, men magtful-

de, og den ophøjethed, som vi kender 

i Bibelens Gamle og Ny Testamenter 

var fremmed for den romerske ver-

den.  

Bl.a. er det her at ogsa  den velkendte 

voldskultur fra gladiator-arenaerne 

støder sammen den kristne kirkes 

kærlighedsbudskab. Alt dette førte til 

forfølgelser og martyrier.  

Alt i alt var mødet med studiets fag 

ba de spændende og oplysende og 

satte mange af de ideer, vi synes er 

sa  moderne, i et historisk relief.  

Hvad skulle jeg sa  bruge det til? 

Egentlig anede jeg ikke, hvad jeg 

skulle bruge det til. Ma ske blive høj-

skolelærer, eller gymnasielærer, ma -

ske journalist, eller noget helt andet. 

Det var mulighederne dengang, som 

ikke findes pa  samme ma de i dag. 

Tidligere var der mange præsteslæg-

ter. Grundtvigs far var præst, flere af 

hans brødre blev præster, Sten Sten-

sen Blicher var ogsa  af præsteslægt. 

Der var tidligere mange præsteslæg-

ter, men dem er der ikke sa  mange af 

mere. Det almindelige er, at man 

kommer ud og skal virke som præst, 

og man ma  selv finde ud af det. Pa  en 

ma de var det som at begynde forfra.  

For hvad kan man bruge sin viden 

om Paulus, filosoffen Kant, Søren 

Kierkegaard, Løgstrup, og hvad de 

store kanoner indenfor faget havde 

sagt og skrevet, na r man sidder med 

et brudepar og skal sige noget for-

nuftigt til dem ved brylluppet om 

lørdagen. De er sikkert ligeglade med 

Kant og Kierkegaard!  

Eller ved samtalen om bisættelsen 
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om to dage og enken og børnene er 

utrøstelige. Det var lidt ’learning by 

doing’. Jeg fandt ud af, at gode kolle-

ger var uundværlige at konsultere 

efter devisen – ’erfaren mand er god 

at gæste’. Jeg lærte ikke at skulle be-

gynder forfra helt alene og endnu 

engang opfinde den dybe tallerken, 

men at der var hjælp at hente og go-

de ra d at følge.  

Tro og tvivl 
Nu om stunder er man meget optaget 

af at kunne gøre rede for sin tro. I 

dag er der statistikker om alt, hvad vi 

foretager os. Man ma ler vælgervan-

dringer, tilfredshedsundersøgelser, 

som om man bare kan forvente at 

være tilfreds i livet. Og ogsa  undersø-

gelser over, hvor meget eller lidt man 

tror: ’slet ikke’, ’lidt’, ’meget’ eller 

’overordentlig meget’.  

Det gjorde man ikke dengang. Det 

var meget en privatsag. Det var kun i 

missionshusene, at man gerne skulle 

kunne gøre rede for, hvordan man 

blev troende. Det er som om, det er 

kommet lidt tilbage igen, at man vil 

kende ’sin tro’, og man skal helst ha-

ve fa et en særlig oplevelse, der gør 

en troende.  

Jeg kan godt lide, at det er lidt privat. 

Jeg holder mig til Jesus-citatet: ’Na r 

du vil bede, sa  ga  ind i dit kammer og 

bed til din fader, som er i det skjulte. 

Han skal lønne dig’ (Mattæus. Kap. 6, 

6). Tro er her en sag mellem en selv 

og Vorherre.  

Ma ske er det at tro slet ikke perma-

nent tilstand, ligesom na r man ga r 

over en landegrænse. Enten er man 

det ene sted eller det andet, enter tro 

eller tvivl, men ma ske snarere er tro 

og tvivl hinandens følgesvende, der 

undervejs i ens liv stiller spørgsma l 

til hinanden. For som tvivlen kan 

stille spørgsma l til troen, stiller troen 

ogsa  spørgsma l til tvivlen. Man kan 

godt spørge, hvor det onde kommer 

fra, men et ligesa  godt spørgsma l er, 

hvor det gode kommer fra.  

I alt hvad vi oplever undervejs i dag-

ligdagen, i vores liv, med de menne-

sker vi møder, bliver vi hele tiden 

skubbet til, udfordret, vores menin-

ger bliver sat pa  prøve.  

Da Luther opholdt sig pa  borgen 

Wartburg i nærheden af Wittenberg, 

arbejdede han med oversættelsen af 

Bibelen, og pa  et tidspunkt er han 

ga et i sta  og kan ikke komme videre. 

Han er overbevist om, at Djævelen 

modarbejder ham, og i sit raseri ta-

ger han blækhuset og kyler det efter 

Djævelen, og resterne af blækket kan 

stadig anes pa  væggen. Luther troede 

pa  Gud, men var overbevist om, at 

Djævelen drev sit spil med menne-

skene.  

Undervejs hjem til sin far i Udby 

præstega rd i julen 1810 troede 

Grundtvig at opleve sig omslynget af 
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Djævelen. Han blev skrækslagen, 

troede sig forladt af Gud, og det er 

her, at han ma  overnatte pa  Vindby-

holt Kro, inden han kan rejse videre 

til Udby præstega rd, hvor faderen 

ventede ham. 

Andre historiske eksempler kan 

nævnes, hvor tro og tvivl danser par-

dans med hinanden, og sommetider 

skifter det, hvem der tager føringen.   

Præsterollen 
Præsterollen har ændret sig. Engang 

fulgte ægtefællen med. Man var ikke 

kun præstens kone, men ogsa  præ-

stekone, dvs. hun var en hjælpende 

ha nd, bagte kage, deltog i basarer 

osv., og det almindelige var mandlige 

præster. Nu er der flere kvindelige 

præster end mænd, og na r man væl-

ger en præst, skal man ikke regne 

med, at ægtefællen automatisk er til 

ra dighed.  

Aktiviteter omkring kirken er blevet 

almindelig. Det handler nu ikke kun 

om søndagens gudstjeneste, begra-

velser og vielser, men de moderne 

kirker, man bygger, har aktivitetslo-

kaler, kontorer og kirkesal bygget 

sammen. Det er en udvikling, som 

kommer fra byomra derne. De facili-

teter har man ikke pa  landet, og øko-

nomien er heller ikke altid til det. 

Den ga r ofte til istandsættelser og 

restaurering af de gamle – og dyre – 

middelalderkirker.  

Og i den netop oversta ede bispevalg-

kamp blev arbejdsmiljøet debatteret. 

En gang var præsten en autoritet. Det 

fortælles om pastor Norderø, at na r 

han traf folk pa  sin ga tur i sognet, sa  

forventede han, at folk hilste og lette-

de pa  hatten, og kom de pa  cykel, at 

de da hoppede de af og bukkede 

pænt. De tider er forbi. 

Men debatten om arbejdsmiljø anty-

der jo ogsa , at der nu er flere om al 

dele autoriteten: kirkesangeren, or-

ganisten, graveren, menighedsra det, 

- og præsten.    

Hvem skal bestemme? I mange a r er 

det ga et godt, for alle var indstillet 

pa , at folkekirken var et ’velordnet 

anarki’, som Hal Koch engang kaldte 

det. Nu er det som om, at man gerne 

vil have en synlig ledelse, der kan 

træffe afgørelser og skære igennem. 

Men er det kun godt? For mere ledel-

se betyder ogsa , at nogen bestem-

mer, og de r hvor der er ledelse som i 

det private erhvervsliv, der hører 

man ogsa  om ledelsesproblemer lige-

som i kirken? Er vi sa  lige vidt?  

Jeg vil slutte med dette spørgsma ls-

tegn, og vil vente spændt pa , hvad 

fremtiden for folkekirken og dens 

mange folk vil vise.  

Torben Møllenbach 
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Folkekirken er inddelt i 103 provstier, og Jungshoved kirke 

hører under Stege-Vordingborg provsti. Pr. 1.8.22 er Jesper 

Svendsen, som hidtil har været sognepræst i Holsted kirke, 

udnævnt som ny provst.  

Provsten er en slags administrativ leder, som fører tilsyn på 

vegne af biskoppen. Han eller hun fører blandt andet tilsyn 

med kirkegårdenes og kirkebygningernes stand, og med at 

præsternes arbejde hviler på det folkekirkelige grundlag. 

 

 

I hvert provsti er der et provstiudvalg, som består af provsten, en præst og 4-8 med-

lemmer, der er valgt af menighedsrådene. Provstiudvalget har ansvar for at koordi-

nere den folkekirkelige økonomi imellem sognene i provstiet. Provstiudvalget fast-

sætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, 

der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser. 

Provstiet er også ramme om tilsyn med menighedsråd, kirker og kirkegårde i provsti-

ets sogne. Desuden er provstier i stigende grad ramme om samarbejde mellem sog-

nene i forhold til såvel kirkelige aktiviteter som administrative opgaver, liturgi, dia-

koni, musik, samtale og oplysende undervisning.  

Ny Provst 
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Ulla Thorbjørn Hansen er udnævnt til ny 

biskop for Roskilde stift, som Jungshoved 

kirke hører under. Bispevielsen finder sted 

søndag den 4. september 2022 i Roskilde 

Domkirke.  

 

 

 

 

Ulla Thorbjørn Hansen har denne agenda: 

-Ordentlighed og tydelig ledelse. Det er afgørende, at vi har god og tydelig 

ledelse, for det sikrer et sundt arbejdsmiljø for alle ansatte i Folkekirken.  

-Personalesager skal håndteres hurtigt og ordentligt 

-For de frivillige i menighedsrådene skal arbejdet være overkommeligt og 

meningsfuldt.  

- Folkekirken i fremtiden er sjælesorgens kirke. I sjælesorgsarbejdet når kir-

ken også ud til de mennesker, der ikke har deres faste gang i kirken. Sjæle-

sorg sker i prædikener, liturgi, diakoni,  musik, samtale og oplysende under-

visning.  

- Kirke, teologi og kristendom i hverdagen. Der skal være frihed i efteruddan-

nelsen af præster.  

Også de valgte menighedsrådsmedlemmer skal tilbydes undervisning i kirke, 

teologi og kristendom. 

- Kirkemusik og arbejdet med kendskab til gamle og nye salmer bør priorite-

res højt. 

Ny Biskop 

Foto: Rune Hansen/Roskilde Stift  
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Dansefrise, høvisk kultur og gotik   
Tanker i anledning af Jungshoved 

kirkes kalkmalerier 

I foråret afholdt Jungshoved kirke et 

menighedsarrangement med lektor 

emeritus Søren Kaspersen, Institut for 

Kunst- og Kulturvidenskab, 

Kbh.Universitet. Med udgangspunkt i 

kirkens kalkmalerier, hvoraf 

”dansefrisen” er enestående, fortalte 

Søren Kaspersen om middelalderens 

kalkmalerier. Det var et utrolig spæn-

dende arrangement, som vi er glade 

for at kunne fastholde med denne arti-

kel. 

 

Af de forskellige kalkmalerier, der er 

bevaret i Jungshoved kirke, er danse-

frisen pa  skibets vestvæg den mest 

særegne og interessante fremstilling. 

Den blev længe forbundet med en 

’dødedans’, fordi der indga r djævle i 

kædedansen, men Lise Præstgaard 

Andersen har (bl.a. i dette blad) 

overbevisende relateret den til folke-

visen. Ridderne og jomfruerne dan-

ser ikke med døden i form af skelet-

ter men med djævle – eller personer 

klædt som djævle, der sikkert skal 

signalere dansens farlige fristelser. I 

en tryllevise som Nøkkens Svig (DgF 

39) 1synger kongens datter sa  smukt 

til kædedansen, at nøkken, som bor 

under vandet, hører hende, omdan-

ner sig til en smukt klædt ridder pa  

gylden saddel og som sa dan forfører 

hende med lokkende løfter for i sid-

ste ende at trække hende med i dy-

bet.  

Frisen i Jungshoved er desværre for 

da rligt bevaret til, at vi kan aflæse 

den med nogen større sikkerhed. 

Den har oprindeligt strakt sig over 

hele vestvæggen, men kun et parti 

nord for et større, udvidet vindue er 

nogenlunde bevaret. Centralt sta r 

her en djævel, som danser til venstre, 

fulgt af en kronet jomfru, som dog 

ser bort fra ham og løfter ha nden 

mod en lidt mindre mandsperson, 

der er delvist skjult af hvælvpillen i 

nordvestre hjørne og nu er meget 

udvisket, sa  han mest ligner resterne 

af en djævel. Han bar en ubestemme-

lig hovedbeklædning og syntes vendt 

mod nordvæggen, hvor frisen kan 

have fortsat. Pa  sin anden side har 

den omtalte djævel en kvinde med 

udslagent ha r, som ser mod ham. 

Hun følges tv. af en kun da rligt beva-

ret ridder, som igen tv. blev fulgt af 

en djævel, der er sa  godt som helt 

ødelagt af det udvidede vindue. 

Frisen hører sikkert sammen med 

rester af en bemaling pa  triumfvæg-

gen, bevaret over de senere indbyg-

gede hvælv, rester som peger mod en 

Dommedagsfremstilling. Meget taler 

for, at alle vægge har været udsmyk-

ket med malerier, som meget vel kan 

være kommet til i forbindelse med 

en udvidelse af skibet mod vest, hvor 

1 Red.: DgF refererer til udgivelsen ”Danmarks gamle Folkeviser”, oprindelig udgivet af Svend 

Grundtvig, 1853  
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dette ogsa  fik fladt træloft. I Dan-

marks Kirker henføres udvidelsen til 

’tidliggotisk Tid’, hvormed nok me-

nes perioden fra den gotiske kunsts 

gennembrud i Danmark i a rtierne op 

mod 1300 og frem til sidste fjerdedel 

af 1300-tallet, hvor omslaget mod 

international gotik sætter ind, fulgt 

af sengotikken op i 1400-tallet. Dan-

sefrisen er generelt blevet dateret for 

sent. Den kronede jomfrus figurteg-

ning og frisure peger pa  tiden omkr. 

1370, hvilket altsa  godt kan stemme 

med, at malerierne er kommet til 

umiddelbart efter kirkens vestfor-

længelse. 

Hvordan det nu end forholder sig, er 

dansefrisens nærmeste slægtning i 

dansk vægmaleri ikke de senere 

’Dødedans ’-fremstillinger men – som 

pa peget af Lise Præstgaard Andersen 

– dansefrisen i Ørslev kirke ved Hol-

steinborg pa  Sydsjælland. Denne er 

en del af en større og desværre kun 

delvist bevaret udsmykning i kirkens 

sydkapel, malet omkr. 1325. Her op-

træder den som en smal zone mod 

syd pa  østvæggen, mellem en frem-

stilling af Marias Himmelkroning 

øverst og fire gejstlige med kalke 

nedenunder. Hvordan denne dans 

skal forsta s, er stærkt omdiskuteret. 

Den forreste og bagerste mand i ræk-

ken holder hver en rund genstand 

løftet, som kan være et spejl (jfr. Sor-

te Tørning, DgF 364), der i en kirke-

lig kontekst nemt kan være et tegn 

pa  forfængelighed. Og dansen, der 

starter meget rolig, ender med nogle 

voldsomme skridt.  

Dansefrise fra 1325 i Ørslev Kirke ved Holsteinborg  - Tegning fra Wikipedia 

Dansefrisen pa  vestsiden i Jungshoved Kirke  
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Det er under alle omstændigheder en 

fremstilling med en symbolsk-

allegorisk dimension, for det er en 

hare med fanesmykket trompet, der 

spiller op til dansen. Muligheden fo-

religger, at Fanden her har taget 

skikkelse af en hare, men haren er 

mere ligetil et kristent symbol pa  

sjælen, der flygter fra det onde, og 

som sa dan bliver den et opstandel-

sessymbol og tegn pa  sjælens evige 

liv. I det lys kan dansefrisen forsta s 

som en hyldest til det himmelske 

brudepar oven over, sindbilledet pa  

det store sakramente, pa  sjælens/

brudens endelige forening med brud-

gommen Kristus ved tidernes ende. 

Kapellets alter har sta et midt for øst-

væggen, og de fire gejstlige med kal-

ke henviser til nadverens sakramen-

te ligesom to scener med Kristi lidel-

se pa  væggen: Hudflettelsen og Ned-

tagelsen fra Korset. De er en sam-

menfatning af hele hans lidelsesfyld-

te martyrium, som ublodigt gentages 

i messen. Desværre er udsmyknin-

gen pa  væggens midterste parti un-

der et stort vindue ga et tabt. 

For en positiv forsta else af dansefri-

sen taler ogsa  malerierne pa  kapel-

lets sydvæg, hvor to scener visende 

en høvisk brudefærd er koblet sam-

men med scener fra Jesu barndom. 

Tv. ser man brudgommen ankomme 

til brudens hjem, en borg, hvor bru-

den og hendes moder(?) hilser ham 

med bæger ’pa  ha nd’, ligesom man i 

en Fødselsscene oven over ser en 

sengeliggende Maria hilse pa  den 

nyfødte Frelser i krybben, hendes 

fremtidige brudgom. Th. pa  væggen 

er bruden ankommet til brudgom-

mens hjem og føres nu under musik-

ledsagelse ind i dette. Ovenover ses 

Flugten til Ægypten, hvor den krone-

de Maria pa  æslet med Barnet i sine 

arme er ankommet til sit nye hjem. 

Ma ske har man oprindelig set byen 

Sotinen i den tilstødende hvælvkap-

pes flig. Byen blev et sindbillede pa  

den kristne kirke, fordi dens indbyg-

gerne omvendte sig ved den hellige 

families ankomst. Desværre synes 

udsmykningen pa  kapellets vestvæg 

et være ga et tabt. 

Sammenkædningen af det høviske 

univers med kristen frelsehistorie i 

Ørslev kirkes sydkapel er et af de 

klareste vidnesbyrd om, hvorledes 

Danmark fra sidste del af 1200-tallet 

og op i 1300-tallet blev stadig stær-

kere præget af en høvisk kultur med 

rod i fransk troubadourlyrik og tysk 

Minnesang. Allerede omkr. 1250 

skelner danske kilder mellem ridde-

re (milites) og væbnere (armigeri), 

og ridderslagningen vidner om en 

udvikling af hofkulturen. Tyske min-

nesangere som Reimar von Zweter 

gæster det danske hof og hylder Erik 

Plovpenning. Rumelant von Sachsen 

skrev digte mod Erik Glippings mor-

dere og lovpriser den unge Erik Men-

ved ved hans tronbestigelse i 1286. 

Ogsa  Heinrich von Meissen, kaldet 

Frauenlob, skrev et hyldestdigt til 

Erik Menved. Samtidig var de danske 

konger i nær kontakt med fyrster, 
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der selv dyrkede digtekunsten, sa  

som markgreve Otto af Brandenburg, 

der slog Erik Glipping til ridder ved 

dennes bryllup med Agnes af Bran-

denburg i Slesvig i 1273, og med den 

mere berømte fyrst Wizlav 3. af Ru -

gen. Fester med turneringer finder 

sted. Sa ledes mødtes Erik Glipping i 

1275 med den svenske kong Magnus 

ved grænsen mellem de to lande for 

at afholde ridderlege af alle slags. Og 

fire a r senere gav turneringsryttere 

fra Femern opvisning pa  en plads 

uden for Næstved i kongens nærvær. 

Et højdepunkt i denne høviske kultur 

var de festligheder i ’rosenhaven’ 

uden for Rostock, Erik Menved af-

holdt ved midsommertide 1311 med 

markgrev Valdemar af Brandenburg 

som æresgæst. En stor mængde af 

fyrstelige og adelige personer var 

samlet, og Erik slog markgreven og 

mange andre til riddere, efter at de 

først havde modtaget fornemme 

klædninger og rideheste af kongen. 

Festen strakte sig over flere dage 

med morgenmesse sa vel som turne-

ringer og andre ridderlege. Heinrich 

Frauenlob var ogsa  til stede og skrev 

et hyldestdigt til markgreven. 

For kalkmalerierne i kirkerne fa r 

denne nye høviske kultur betydning 

pa  alle niveauer. Et klart signal om et 

skifte er fremvæksten af et nyt ho-

vedmotiv, Marias Himmelkroning. 

Indtil midten af 1200-tallet havde 

Majestas Domini været det altdomi-

nerende hovedmotiv. I sa  godt som 

alle apsider i romansk tid satte den i 

himmelen tronende hersker rammen 

for forsta elsen af hele udsmyknin-

gen. Omkranset af stra lekrans tra dte 

han frem i sin herlighed pa  apsiska-

lottens symbolske himmelhvælving, 

omgivet af evangelistsymbolerne, 

der med deres evangelier bredte den 

kristne lære ud i alle universets ret-

ninger. Men efter 1250 forsvinder 

motivet og erstattes primært af en 

Kristus, der pa  høvisk vis kroner sin 

moder og brud som sin medregent i 

himmelen.  

Fra kirkerne med dette nye hoved-

motiv synes at ga  tra de til kongen og 

hofadelen, hvilket langt fra udeluk-

ker, at ogsa  den højere gejstlighed 

har været indblandet i udsmyknin-

gerne. Skt. Bendts klosterkirke i 

Ringsted med Kristus og Maria som 

himmelsk regentpar i korsskærings-

hvælvet er et tidligt eksempel pa  mo-

tivets opdukken i et religiøst-politisk 

centrum. I kapellet i Ørslev er afbille-

det en stifter, der halvt knælende 

overrækker en kirkemodel til Johan-

nes Døberen, kirkens værnehelgen. 

Det kan være Roskildebispens lens-

mand pa  Bra de, det nuv. Holstein-

borg. Biskop Jens Grand havde alle-

rede i 1288 annekteret kirken til ’De 

6 præbender’, som han oprettede 

ved domkapitlet, hvilket de fire gejst-

lige under dansefrisen ma ske henvi-

ser til. En lige sa  sandsynlig stifter er 

dog Jens Olufsen Saltensee af Tystof-

te i nabosognet Tjæreby. Slægten 

Saltensee var sammen med greverne 

af Gleichen arvtagere til Hvideslæg-
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tens omfattende godsbesiddelser i 

Sydsjælland, bl.a. pa  Skælskøregnen. 

Vi ved desværre ikke, hvem Jens 

Olufsen var gift med, men de to hjor-

te som slikker af ’Livets træ’ under 

Jesu fødsel pa  sydvæggen og de to 

affronterede løver – den ene kronet – 

under Flugten til Ægypten kunne 

hentyde til henholdsvis Saltenseer-

nes og greverne af Gleichens va ben-

mærker (hjortegevir og kronet løve). 

Med Marias Himmelkroning fulgte 

ogsa  en række nye helgener, riddere 

som St. Georg/Jørgen og St. Martin af 

Tours samt St. Christophorus/

Kristoffer, der søgte den højeste her-

res tjeneste og endte med at bære 

Jesusbarnet pa  sine skuldre. Og pa  

spindesiden finder vi nu fornemme 

jomfruhelgener som St. Katharina af 

Alexandria, St. Margaretha af Anti-

ocha og St. Dorothea. I apsiden i Bra-

rup kirke pa  Falster ledsages en mo-

numental fremstilling af Marias Him-

melkroning fra ca. 1275 af netop Ka-

tharina, Margaretha og en nonnehel-

gen – sta ende bag Maria, mens man 

overfor – dvs. bag Kristus – ser tre 

kronede (og glorierede?) mænd samt 

en velsignende biskop, som sandsyn-

ligvis repræsenterer stiftets biskop i 

Odense. Under Kristi og Marias tron-

sæde sa s sikkert et stifterpar, hvoraf 

kun kvinden er bevaret. Halvdelen af 

sognet ejedes af kongen, herunder en 

fjerdedel af kirkebyen, sa  igen synes 

relationen til hoffet tæt. 

I korbuen i Fanefjord kirke maledes 

omkr. 1350 St. Georg, St. Martin, St. 

Kristoffer og en fjerde nu tabt helgen 

under fire medaljoner med evange-

listsymbolerne i toppen af buen. Pa  

den ma de synes ridderstanden at 

markere, at den bærer Kirken pa  sine 

skuldre. En række andre eksempler 

pa , hvorledes det høviske miljø gen-

nemsyrer tidens kalkmalerier kunne 

opregnes – f.eks. fremstillingen i 

Skibby kirke af de tre levende kon-

ger, der pa  falkejagt møder de tre 

døde konger, en moralitet som 

øverst i hvælvkappen har sit modbil-

lede i St. Martin, der deler sin kappe 

med tiggeren.  

Men vigtigere end en yderligere op-

hobning af materiale er en overvejel-

se af indflydelsens karakter. Den dyr-

kelse af kærligheden og af kvinden 

som en dannende kraft for ridderen, 

der kendetegner troubadourlyrik og 

Minnesang, stod som verdslig kultur 

i et vist modsætningsforhold til kir-

ken, som ba de bekæmpede den og 

søgte veje til at omfavne og beherske 

den. Sa ledes stræbte man efter at 

gøre ridderens kvindetjeneste 

(’Frauendienst’) til en Mariatjeneste 

(’Mariendienst’), og der udviklede sig 

en digtning, hvor det verdslige og 

religiøse miljø gled mere eller min-

dre sammen, en digtning, hvor for-

holdet mellem Kristus og Maria om-

skrives i høviske termer, og hvor 

himmelen bliver et borgmiljø med 

fest og kædedans. Det er nok i det 

lys, man skal se dansefriserne ba de i 

kapellet i Ørslev og i Jungshoved kir-

ke, hvor kongeborgen jo la  klos op 
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ad. 

Samtidigt er det vigtigt at understre-

ge, at kærligheden ogsa  var en vigtig 

kraft i de religiøse miljøer. Med ci-

stercienserne og Bernhard af Clair-

vauxs udlægning af Højsangen sætter 

mystikken kærlighedsforholdet mel-

lem den kristne sjæl og Gud i højsæ-

det, og Mariakulten vokser stærkt. 

Hendes himmelkroning dukker op 

som portalmotiv omkr. 1170 pa  kate-

dralen i Senlis. Kulten fremmes vide-

re i 1200-tallet af de store tigger-

munkeordener, franciskanerne og 

dominikanerne, og det kan nævnes, 

at Marias Himmelkroning fra 1325-

50 i Birkerød kirke i Nordsjælland er 

flankeret ikke blot af apostelfyrster-

ne Peter og Paulus men ogsa  af St. 

Frans af Assisi og St. Domincus. Tig-

germunkene iscenesatte ogsa  en ny 

inderlighed i forsta elsen af det krist-

ne univers med vægt pa  stærk indle-

velse i Kristi inkarnation og lidelse. 

Kærligheden til Forløseren blev her 

en central og opdragende kraft. Sa  to 

kærlighedskulturer levede side om 

side.  

Et vigtigt aspekt for forsta else af den 

nye kultur er stilskiftet. Et grundlæg-

gende omsving finder sted i vort 

vægmaleri i a rtierne op mod 1300. 

Den romanske periodes freskoteknik 

og overvejende dybbla  baggrunde i 

lapis lazuli viger for malerier pa  en 

enkel hvidkalket berapning, i over-

gangsperioden dog undertiden med 

fint mønstret baggrund som i et ma-

nuskript. Fra forholdsvis mørke kir-

kerum fa r man nu interiører, hvor 

lyset kommer ind ad større vinduer 

og reflekteres af den hvide kalk og 

eventuelt ogsa  af lyse, glaserede 

gulvkakler. En ny stil, gotikken, træ-

der frem. Europæisk set er spørgs-

ma let om gotikken og dens frem-

vækst dog et kompliceret fænomen, 

fordi det er en langstrakt proces, som 

udfolder sig pa  forskellige tidspunk-

ter i de forskellige lande. Som arki-

tektursystem sla r gotikken igennem i 

î le-de-France-omra det omkr. 1140 

med abbed Sugers ombygning af klo-

sterkirken i St. Denis uden for Paris 

som et hovedeksempel. Katedralbyg-

geriet i Chartres følger trop, og begge 

steder blev portaler rigt smykket 

med skulpturer i stort format. Og 

fordi disse skulpturer pryder gotisk 

arkitektur og ogsa  stræber mod at 

frigøre sig fra den binding til grun-

den, som er karakteristisk for ro-

mansk skulptur, kaldes de unggoti-

ske.  ’Kongeportalen’ i Chartres fra 

omkr. 1150 er det lysende eksempel 

pa , at noget nyt er undervejs, proble-

met er blot, at skulpturerne i deres 

formsprog endnu hører hjemme in-

den for den senantikke-hellenistiske 

tradition, som i forskellige aftapnin-

ger og transformationer har været 

bestemmende for den vesteuropæi-

ske kunst inden for Romerkirkens 

domæne op igennem a rhundrederne 

Overordnet set er der tale om en 

’romansk’ kunst i den forstand, at 

den har sine rødder i Romerrigets 

antik. Og vi skal op til 1210-20, før en 
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ny stil viser sig i skulpturen og ud-

vikler sig til det, man kan kalde en 

’definitiv’ gotik. Hertil kommer, at 

den sa kaldte unggotiske kunst lever 

side om side med en senromansk 

kunst uden for den tidlige gotiske 

arkitekturs kerneomra de, og man vil 

opleve, at kunstværker, som er me-

get lig hinanden, bliver kaldt unggo-

tiske eller (sen)romanske alt efter 

hvilket omra de, de tilhører. For mig 

at se kan denne forvirring opløses, 

hvis man betragter stil som et reto-

risk greb, som en særlig ma de at hen-

vende sig til en betragter pa , bestemt 

af hvilken bevidsthedshorisont man 

tænker sig at tale ind i og ville pa vir-

ke. Sa  stil og forsta else af den menne-

skelige konstitution hænger sammen 

– ændrer stilen sig afgørende, er det 

et tegn pa  en ændret antropologi. 

Ser vi pa  den gotiske kunst tilblivel-

se, er det interessante, at den inte-

resse for en ny naturalisme og skil-

dring af det psykologiske, der allere-

de viser sig pa  ’Kongeportalen’ i 

Chartres, vokser op igennem a rhund-

redet og fører til en forstærket og 

dybtga ende antikreception i a rtierne 

omkr. 1200. For det var i antikken, 

man havde det store forra d af bevæ-

gelsesmotiver og psykologiske ud-

tryk. Dog fører denne antikreception 

ikke til en renæssance med stort R, 

men i stedet vokser der en helt ny 

stil frem, som ikke har nogen forlø-

ber; et formsprog der er lige sa  for-

skelligt fra den antikbaserede traditi-

on, som den gotiske katedral er fra 

romersk arkitektur. Og det ma  i for-

hold til den opridsede teori betyde, 

at kunstnere ikke længere føler, at 

det senantikke-hellenistiske form-

sprog i nogen af det skikkelser kan 

rumme den menneskelige konstituti-

on, de nu er i dialog med.  

Man kan sa  spørge, hvad det er for 

faktorer, der har ændret det mentale 

landskab sa  meget, at det efter en 

a rtusindlang tradition ikke længere 

lader sig fuldt udtrykke af det klassi-

ske idiom. Og svaret kan meget vel 

være, at det var den høviske kultur 

med dens dyrkelse af kærligheden og 

den sum af dyder og laster, der knyt-

ter sig hertil, som førte til sindstil-

stande, som rakte ud over og adskilte 

sig fra de i antikken centrale bevidst-

heder. Gotikken er sa  et resultat af en 

europæisk samfundsudvikling med 

teknologiske fremskridt og voksende 

uddannelsesniveau, som med Paris i 

førersædet under det capetingiske 

kongedømmes udvikling i første om-

gang afsætter sig et nyt arkitektursy-

stem. Samtidig var der tale om sam-

fund, der i stigende grad samlede sig 

om store hoffer, som krævede nye 

former for dannelse for at kunne fun-

gere optimalt. Ridderne ma tte dæm-

pe deres voldsparathed og pa  alle 

ma der bliver mere belevne. Kærlig-

heden til kvinden, kampen for at vin-

de hendes gunst, var midlet dertil. Og 

langsomt udviklede nye bevidstheds-

tilstande sig i samspil med en religiøs 

kærlighedskultur. Længe lod udvik-

lingen sig endnu rumme inden for en 
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traditionel forsta else af antropologi-

en, men i sidste instans førte den ud 

over den antikbaserede horisont, og 

en gotisk kunst blomstrede. Med 

Ludvig den Helliges hof i Paris som 

centrum, bredte den sig i 1200-tallet 

ud over resten af Europa, og førte 

blandt meget andet til dansefriserne 

i Ørslev og Jungshoved som spæn-

dende udtryk for, hvorledes det 

kristne univers præges af og smelter 

sammen med den nye verdslige kul-

tur. 
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Lørdag den 17. september 09—17 

Sommerudflugt til Nyord 
Deltag i den traditionsrige tur til Nyord, med andagt i Nyord kirke, frokost sang 

m.m. på Hyldevang Naturcenter og kaffe og kage/is i Noorbohandlen. 

Postbåden Røret sejler tur retur med flere afgange. 

Mere information og tilmelding omkring 15. juni 

Man kan vælge at tilmelde sig en af afgangene med Røret fra kirkehavnen, eller 

man kan sejle/køre selv til Nyord.  

Pris pr. deltager er 100 kr. - børn halv pris 

Tilmeldingen åbner ca. 15. juni 

Bindende tilmelding senest 7. september kl. 16 til Bent: bent10101950@gmail.com 

- eller evt. tlf. 24800832 kan benyttes (gerne SMS) 
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Onsdag den 5. oktober kl. 19—21  i Rejsestalden 

Foredrag  Med Marianne Aagaard Skovmand, der er ph.d. og cand.theol.  

samt sognepræst i Fåborg. 

 

I en årrække har hun forsket i og formidlet viden om kirkens ældste tekster.  

I 2017 udgav Marianne Aagaard Skovmand en oversættelse af Mariaevangeliet med 

kommentarer og i 2018 udkom en ligeledes kommenteret nyoversættelse 

af Thomasevangeliet. 

Hendes bog "De skjulte ledere" om kvinderne i den tidlige kristendom fortæller om 

såvel kendte som mere ukendte kvindeskikkelser i Det Nye Testamente og den tidli-

ge kristendom.  

Studiekreds om kirkens ritualer 

27. september kl. 19-21 i Præstegården 

26. oktober kl. 19-21 i Rejsestalden  

22. november kl. 19-21 i Præstegården 
Hvorfor siger man sådan i kirken og hvorfor kigger man kun én vej? Hvad med café-

borde i stedet? Hvorfor eller hvorfor ikke!? 

Ved denne studiekreds over 3 aftner vil jeg sammen med deltagerne se på den hi-

storiske baggrund for de ritualer, vi har i kirken. Hvad var på spil for de første me-

nigheder, hvordan så de på Jesus, og hvad ville han. Hvad bekendte de sig til, og 

hvad bekender vi os til i dag? 
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Renovering af kirkegården 
Jungshoved kirkega rd er under reno-

vering, et spændende projekt. To 

dele af projekt er færdige, eller næ-

sten færdige. 

Der er nu plantet nogle nye træer 

langs kirkega rdens vestmur, 18 stk. 

bornholmske røn, der hedder Annis-

se Kirke. Disse træer skal vokse op 

og skal give delvis læ for vestenvin-

den. 

Det andet projekt er knap færdigt, 

det er et omra de nord for kirken i 

vestsiden, her er der lavet fire ræk-

ker urnegrave. De er lidt større end 

man normalt ser dem pa  andre kirke-

ga rde, hvor de er 1 x 1 m. Dem vi har 

lavet er 1,3 x 1,3 m. Det gør, at det vil 

give en bedre mulighed for at plante 

nogle buske pa  gravstedet, der ikke 

vokser ind og ødelægger de nye taks-

hække der er plantet. 

Det tørre fora r og den tørre forsom-

mer har gjort, at der har ma ttet van-

des en del, og at de to gange der er 

mellem urnerækkerne, ikke er færdi-

ge, da her skal være græs.  

Selv om omra det ikke er helt færdigt 

er nogle af gravene taget i brug, hvil-

ket jo kun fortæller noget om, at de 

har manglet. 

Det er fortrinsvis graveren og graver

-medhjælperen, der udfører arbejdet, 

hvad de gør til stor tilfredshed. Vi 

glæder os til næste delarbejde: At 

skifte hækkene i østsiden af kirke-

ga rden, der hvor der er kistegrav-

pladser. Mere herom senere.  

 

Bent Pedersen, kirkeværge 
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Fødsel:  Jordemoderen sender automatisk besked om en fødsel til sognepræ-
sten, som registrerer fødslen og moderen får besked i sin e-Boks. Er moderen 
gift, registreres manden samtidig som faderen. Er forældrene ikke gift, skal fade-
ren via borger.dk afgive en omsorgs- og ansvarserklæring. Den skal sendes til 
sognepræsten på en af tre måder: Digitalt udfyldt via MitID på borger.dk senest 
28 dage efter fødslen. På papirblanket senest 28 dage efter fødslen. Blanketten 
kan printes ud på borger.dk Efter afgørelse fra Familierethuset, som er godkendt 
før barnets fødsel 

Dåb / navngivning: Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen 
enten ved dåb i kirken eller ved navngivning. Ønsker man barnet døbt, henven-
der man sig til den præst i hvis sogn, man ønsker sit barn døbt. Ved en dåb skal 
der være en gudmor eller gudfar samt mindst to faddere. Forældrene må gerne 
være skrevet op som faddere. Ønsker man ikke sit barn navngivet ved dåb, skal 
man via borger.dk indtaste det ønskede fulde navn for sit barn. Herefter indføres 
navnet i kirkebog og folkeregister, og man får besked i sin e-Boks. 

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

Dødsfald: 
Besked om dødsfald retter man til sognepræsten, eventuelt via en bedemand. 
Bisættelse eller begravelse aftaler man med sognepræsten. Ønskes afdødes aske 
spredt over åbent hav, er reglen, at dette kun kan imødekommes, når der forelig-
ger en underskrevet erklæring fra afdøde eller en tro-og loveerklæring fra nær-
meste pårørende 

Derudover henvises der til kirkens hjemmeside https://www.jungshovedkirke.dk 



70 

 

Kontakt: 
Sognepræst (kirkebogsfører) 
Torben Møllenbach, Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø 
Tlf. 55 99 60 17 Mail: torm@km.dk 
Træffetid alle dage efter aftale 
Mandag er præstens fridag 
 
Graver 
Poul Hansen, Hovmarken 4, 4720 Præstø 
Tlf. 51 14 28 80 Mail: jungshovedkirke@gmail.com 
Mandag er graverens fridag 
 
Formand for menighedsrådet  
Kirsten Thomsen, Stavreby Strandvej 26, 4720 Præstø 
Tlf. 41 41 43 75 Mail: kirstenthomsen1@outlook.dk 
 
Kirkeværge 
Bent Pedersen, Jungshovedvej 65 B, 4720 Præstø 
Tlf. 24 80 08 32 Mail: bent10101950@gmail.com 

Kirkebil: 
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.  
Delebussen ”Frøen” kører til gudstjenesterne kl.10.30 i Jungshoved Kirke for dem, 
som ønsker det. Tilmelding er nødvendig på tlf.: 24 80 08 32, gerne på sms, se-
nest på dagen inden kl. 09. Afgang fra hjemmet ca. 9.45, og tilbagekørsel ca. 
12.15 (efter kaffen). Pris for kørslen: 0 kr.  
Kirkebilen kan også bestilles til alle kirkelige arrangementer i Allerslev Præstegård 
og Jungshoved Rejsestald. Det koster 5 kr. at benytte kirkebilen, der kører fra 
begge sogne og fra Præstø. Man skal tilmelde sig dagen før inden kl. 12 hos Dan 
Taxi, Vordingborg, 70 25 25 25 eller 88 70 06 40.  

Derudover henvises der til kirkens hjemmeside https://www.jungshovedkirke.dk 

mailto:torm@km.dk
mailto:jungshovedkirke@gmail.com
mailto:kirstenthomsen1@outlook.dk
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Dato Søndag Jungshoved Allerslev 

2. okt. 16. s. e. trin. 9.00 10.30 

9. okt. 17. s. e. trin. 10.30 9.00 

16. okt. 18. s. e. trin. Ingen 9.00  *JBB 

23. okt. 19. s. e. trin 10.30 Ingen 

30. okt. 20. s. e. trin. Ingen 10.30 

6. nov. Allehelgens-dag 16.30 19.00 

13. nov. 22. s. e. trin Ingen 9.00 *JBB 

20. nov. 23. s. e. trin. Ingen 10.30 

27. nov. 1. s. i advent. 10.30 9.00 

4. dec. 2. s. i advent 9.00 *JBB Ingen 

11. dec. 3. s. i advent 10.30 Ingen 

18. dec. 4. s. i advent Ingen 10.30 

*JBB: Jesper Bo Blomgren 
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 Jungshovedkalender September - December 2022 
Lørdag 17. sept. Sogneudflugt til Nyord s. 68 

Søndag 18. sep Folkeparken 15-17.00 Fortællinger, musik, sang og historier. 

Lørdag 24. sept. 10.00-12.00 Folkepark/landsbyhave. Vedligeholdelse, s. 30 

Lørdag 24. sept. 12.00 v/Folkeparken, Traktortræk 

Søndag 25. sept. 10.00 v/Folkeparken, Traktortræk 

Tirsdag 27. sept. 19-21 Præstegården Allerslev , 1. møde i studiekreds s. 67 

Søndag 2. okt. 14.00 Skolen, Velkomst til nye beboere, s. 29 

Mandag 3. okt. 19.00 Forsamlingshuset, Pensionistforeningens bankospil. s. 21 

Tirsdag 4. okt. 19.00 Skolen, Syng sammen aften, s. 38 

Onsdag 5. okt. 19-21 Rejsestalden, Foredrag med Marianne Aagaard Skovmand, s. 67 

Lø./Søn. 8.-9. okt. 09.00-17.00 Skolen, Pileflet, s. 36 

Tirsdag 11. okt. 19.00 Skolen, Foredrag om Oluf Høst, s. 24 

Torsdag 13. okt. 18.00 Skolen, Spiseklubben, s. 38 

Lørdag 15. okt. 10.00-12.00 Folkepark/landsbyhave. Vedligeholdelse, s. 30 

Søndag 23. okt. 10.00-12.00 Skolen, Affaldsindsamling, s. 33 

Onsdag 26. okt. 19-21 Rejsestalden 2. møde i studiekreds s. 67 

Onsdag 26. okt. 19.00 Skolen, Foredrag om Grønland, s. 25 

Onsdag 26. okt. 13.00 Jungshovedvej vest f. dæmning. Travetur, 6 km, s. 28 

Lø./Søn. 29.-30. okt. 10.00-16.00 Skolen, AOF Grafisk tryk, s. 36 

Mandag 31. okt. 10.00-12.00 Folkepark/landsbyhave. Vedligeholdelse, s.30 

Mandag   7. nov. 19.00 Forsamlingshuset, Pensionistforeningens bankospil. s. 21 

Lø./Søn. 12.-13. nov. 10.00-16.00 Skolen, AOF Grafisk tryk, s. 36 

Mandag 14. nov. 18.50 Skolen. Skumringstime: Natur i Norden, s. 26 

Tirsdag 15. nov. 19.00 Skolen, Syng sammen aften, s. 38 

Tirsdag 15. nov. 19.00 Skolen, Borgermøde: Klimaet, s. 39 

Man./tirs. 19.-20. nov. 09.00-17.00 Skolen. Pileflet, s.  36 

Tirsdag 22. nov. 19-21 Præstegården Allerslev, 3 møde i studiekreds s. 67 

Onsdag 23. nov. 13.00 Skovvej overfor Skovhusevej 21. Travetur, 5 km, s. 28 

Torsdag 24. nov. 18.00 Skolen, Spiseklubben, s. 38 

Lør/søn 26.-27. nov. 10.00-15.00 Skolen, Julemarked, s. 38 

Fredag 2. dec. 13.00 Forsamlingshuset, Pensionistforeningens julefrokost. s. 21 

Mandag 5. dec. 19.00 Forsamlingshuset, Pensionistforeningens bankospil. os. 21 

Onsdag 7. dec. 13.00 Infoskabet i Roneklint By. Travetur, 5 km, s. 28 

Torsdag 8. dec. 16.00-17.30 Skolen, Yogafilosofi og meditation, s. 37 

Torsdag 15. dec. 10.00-12.00 Skolen, Solhvervsyoga s. 37 

*Skolen - = Egnshuset Jungshoved Skole  


