Kirkenyt

GUDSTJENESTER
Marts-juni 2014
Jungshoved
Allerslev
Fastelavn, 2. marts
10.30
9.00
1. s. i fasten, 9. marts
9.00
Ingen
2. s. i fasten, 16. marts
Ingen
10.30
3. s. i fasten, 23. marts
Ingen
9.00
Midfaste, 30. marts
Ingen
10.30
Mariæ Bebudelsesdag, 6. april 10.30 m. konfirmander
Ingen
Palmesøndag, 13. april
9.00 Jesper Bo Blomgren
Ingen
Skærtorsdag, 17. april
Ingen
10.30
Langfredag, 18. april
10.30
Ingen
Påskedag, 20. april
10.30
9.00
2. påskedag, 21. april
Ingen
9.00 Jesper Bo Blomgren
1. s. e. påske, 27. april
Ingen
Ingen
2. s. e. påske, 4. maj
10.30 Konfirmation
Ingen
3. e. påske, 11. maj
Ingen
10.30 Konfirmation
Bededag, 16. maj
10.30
9.00
4. s. e. påske, 18. maj
Ingen
10.30
5. s. e. påske, 25. maj
10.30
9.00
Kr. Himmelfart, 29. maj
10.30
Ingen
6. s. e. påske, 1. juni
9.00 Jesper Bo Blomgren
Ingen
Pinsedag, 8. juni
Ingen
10.30
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Kirkesanger Bodil Agerbo
25 14 07 94
Kasserer
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Strandgårdsvej 23, Præstø
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Graver Leo De Jong
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55 99 60 30
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55 99 90 99
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22 41 92 17
e-mail: mai_britt_bille@hotmail.com
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55 99 91 99
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Kirkebil

I begge kirker har vi det sådan, at der
altid er mulighed for at få en kop kaffe
(eller te) og en snak efter højmessen.
Kirkebilen kører til alle højmesser, dvs.
gudstjenester kl. 10.30. Er der kun én
gudstjeneste i pastoratet (Allerslev og
Jungshoved sogne), kører kirkebilen til
denne uanset tidspunkt. Kirkebilen kan
også bestilles til alle kirkelige arrangementer i Allerslev Præstegård og Jungshoved Rejsestald. Det koster 5 kr. at
benytte kirkebilen, der kører fra begge
sogne og fra Præstø. Man skal tilmelde
sig dagen før inden kl. 12 hos
Dan Taxi Vordingborg, 70 25 25 25 eller
88 70 06 40
Med venlig hilsen,
Jungshoved Menighedsråd
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Kirkenyt
PRAKTISKE OPLYSNINGER
FØDSEL
En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal helst ske
senest to hverdage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der desuden afleveres
en omsorgs- og ansvarserklæring. Blanketten kan man hente på www.personregistrering.dk – hvor man også kan få god besked i vejledningen bag på blanketten.

DÅB

Et barn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen enten ved dåb i kirken
eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, henvender man sig til den præst i
hvis sogn, man ønsker sit barn døbt.
Ved en dåb skal der være en gudmor eller -far samt mindst to faddere ud over evt.
forældrene. Forældrene må gerne være skrevet op som faddere. En fadder er dels
et vidne til dåben og dels en person, som – hvis forældrene dør, før barnet bliver
myndigt – påtager sig forpligtelsen til, at barnet ”oplæres i den kristne tro”, som
det hedder i faddertiltalen i kirken ved dåben.
Ved navngivning afleverer man blanketten udfyldt og underskrevet hos den lokale
sognepræst.
Dåbsattest: kan rekvireres hos den nærmeste sognepræst eller nærmeste kordegnekontor, uanset om man er døbt et helt andet sted.

VIELSE

Vielse aftales med præsten. Inden vielsen skal man henvende sig til den lokale borgerservice og bede om en prøvelsesattest.

DØDSFALD

Besked om dødsfald sker ved henvendelse til sognepræsten. Eventuelt kan man få
bedemanden til at give præsten besked.
Bisættelse og begravelse aftaler man med præsten. Desuden er der mulighed for, at
afdødes aske kan spredes over åbent hav.
Vigtigt ang. blanketter: Blanketter om fødsel, omsorgs- og ansvarserklæring,
navngivning og navneændringer kan alle findes på
www.personregistrering.dk, hvortil der er gode vejledninger. Eller man kan rette henvendelse til sognepræsten.
Henvendelse i øvrigt til
sognepræst Torben Møllenbach,
Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø.
Tlf.: 55 99 60 17 eller e-mail: tom@km.dk
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Kaj Munk – januar 1944

For 70 år siden godt og vel døde Kaj
Munk. Den 4. januar 1944 og ni dage
før sin 46 års-fødselsdag døde han
skudt af Gestapo-folk på en landevej i
nærheden af Silkeborg.
KM var kendt, men også kontroversiel.
I 1930erne havde han udtalt sine sympatier for bl.a. Mussolini i Italien, han
beundrede Hitlers handlekraft for det
tyske samfund, og han havde flere gange udtrykt sin tvivl ved demokratiet.
Men fra sidst i 30erne og især gennem
krigsårene indså han, hvilken rædselsideologi han har flirtet med.
Som dansker bliver det navnlig den
danske regerings samarbejdspolitik,
han vender sig imod. Efter sigende er
den eneste gang, han i sit liv stemmer
ved et folketingsvalg, ved valget i 1943,
hvor han anbefaler vælgerne at stemme
på partiet Dansk Samling. Det var det

eneste parti, som havde sagt nej til samarbejdet med tyskerne.

Prædiken nytårsdag 1944
Kaj Munks måske bedst kendte prædiken er den sidste, han holdt i Vedersø
Kirke lørdag nytårsdag 1944. Måske
var han selv i tvivl om, hvorvidt det
han ville sige, var en prædiken eller en
politisk tale. I hvert fald gik han ikke op
på prædikestolen, men talte til menigheden fra kirkegulvet. Han var heller
ikke iført præstekjole eller -krave, men
almindeligt vintertøj ligesom menigheden.
Kaj Munk indledte sin tale med ordene: ”En dyb sorg og smerte har opfyldt
mit sind. I den senere tid er der begyndt at gå skred på det gode nationale
sammenhold i vort sogn. Folk, der ikke
har det behov, går i tyskernes tjeneste.
Dette må i sandhedens navn påtales
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her i denne kirke, der er bygget for at
være et sandhedens tempel”.
Danske mænd var alt for villige til at
lave aftaler med tyskerne om arbejde
ved fæstningsbyggeriet langs hele den
jyske vestkyst. En del af den kyst lå i
hans eget sogn, og han har formodentlig kendt flere af dem, der arbejdede for
tyskerne.
For hvem indlod de sig således med?
Jo, det var diktatoren og ”føreren”,
ham der ville frelse sit folk. Det var der
som bekendt dengang flere, der ville,
bl.a. Mussolini – ”Il Duce” i Italien,
russernes Stalin og selvfølgelig tyskernes Hitler, som jo direkte talte om tyskerne og den ariske race som
”Herrefolket”.
For Kaj Munk var det et klart valg om,
hvem der var den egentlige ”Herre”.
Kaj Munk troede på Kristus, at det var
ham og ingen anden, der var Herren.
Kun om ham kan man sige det, som vi
siger til sidst i Fadervor ”thi dit er riget,

magten og æren i evighed”. For Kaj
Munk var der ingen anden, der havde
lov til at tale sådan om sig selv – ingen
præsident, ingen landsfader, ingen diktator, ingen ”stærk mand”, som så
mange ellers gennem 1930erne have
håbet på.
Denne nytårsdag sagde Kaj Munk nej,
så det kunne høres både blandt tyskere
og danskere. En gang imellem er det
nødvendigt at sige nej, og Kaj Munk
havde mod nok til at gøre det.
Det fik kolossal betydning i samtiden,
men også for eftertiden har det haft
den betydning, at han hermed har mindet alle os efterkommere om, hvorfor
vi har alle disse kirker rundt omkring,
at det ikke er for sjov, men at der er
alvor bag:
For de minder os om, hvem den sande
Herre er. Og det er aldrig ham eller
hende, der flytter ind i præsidentpaladserne.

Folkekirken og 2. verdenskrig
Her i løbet af foråret har vi i Allerslev
og Jungshoved sogne valgt at sætte
fokus på folkekirken og 2. verdenskrig.
Det var som bekendt en meget voldsom tid, der over det meste af verden
endte i død og ødelæggelse for millioner af mennesker.
Mange steder havde kirkerne svært ved
at finde ud af, hvordan man skulle forholde sig til opgøret med demokratiet,
til de mange diktatorer, som kom til i
løbet af 1930erne, og til den krig, der

kom fra september 1939. Også den
danske folkekirke havde vanskeligt ved
at finde sine ben.
Her i foråret har vi bedt to foredragsholdere om at fortælle om to danske
personligheder – Kaj Munk og Hal
Koch – som begge på hver deres måde
blev kendt i brede kredse for deres
virke under besættelsen.
Den aktuelle anledning til at vi har taget
dette tema op her i foråret, er 70-året
for mordet på Kaj Munk i januar 1944.
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1. Foredrag
Tirsdag 25. februar 2014, kl. 19.30 Præstegården, Allerslev
Kaj Munk og 2. verdenskrig ved
foredragsholder Svend Aage Nielsen
Vi er i 70-året for drabet på Kaj Munk. En Gestapo-gruppe var bestilt til det af
besættelsesmagten. Derved blev danskernes modstand mod Nazitysklands besættelse fra 1940-45 dog yderligere skærpet.
Sin gymnasietid fra 1914-1917 havde Kaj Munk i Nykøbing F. med bopæl i Toreby på Lolland. Det var under 1. verdenskrig. Den førte til krise i hans gudstro, men
den førte også til, at han fik meget tilovers for den svage, den slagne part, Tyskland,
efter krigen.
Det prægede ham meget i 1930erne, at han var for de slagne folks genrejsning, og
derved kom han til at føle meget for de stærke mænd, Mussolini i Italien og Hitler
i Tyskland, der ville genrejse såvel Italien som Tyskland.
Kaj Munk blev dog tidligere og tydeligere end de fleste andre modstander af det,
som han kaldte ”Hitlers bøllefacon overfor jøderne.”
Som præst og dramatiker tegnede han sig for stærke holdninger både i 1930erne og
så langt ind i 1940erne, som det blev ham forundt at leve.
Dette emne "Kaj Munk og 2. verdenskrig" vil blive belyst af Kaj Munk-forfatteren
Svend Aage Nielsen, der har fulgt Kaj Munk livet igennem med indlæg, mindegudstjenester, en bog og kapitler til flere bøger om ham.
Svend Aage Nielsen er i øvrigt kendt i vore sogne som forfatter til skrifterne
”Jungshoved Kirke i kirkehistorisk lys” og ”Allerslev Kirke i bibelhistorisk lys”.

2. Foredrag
Tirsdag 8. april 2014, kl. 19.30,
Rejsestalden ved Jungshoved Kirke
Hal Koch – kristendom, historie, demokrati
ved foredragsholder Tine Reeh, prof.
dr. teol., Københavns Universitet
Teologen Hal Koch (1904-1963) var på
flere måder særlig, og han ragede op i sin
samtid. Men han var også engageret i
tidens typiske spørgsmål. Historien om
Hal Koch bliver uundgåeligt historien
om hans tid – en tid der på afgørende
måde har været med til at forme den
kirke og det samfund, vi har i dag.
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Hvad var Hal Kochs teologiske ærinde? Hvordan hænger det sammen med hans
forelæsninger over Grundtvig under besættelsen? Og er der en sammenhæng mellem Hal Kochs forståelse af kristendommen og hans bidrag til udviklingen af et
sekulariseret, demokratisk samfund?

En aften med Ludvig Holberg
Onsdag 19. februar 2014 kl. 19.30, Præstegården, Allerslev
I anledningen af forårets teatertur – Ludvig Holbergs
”Den stundesløse” – indbyder Stina og Torben Møllenbach til en aften i Holbergs selskab.
Aftenen er tænkt som en introduktion til Holberg og hans
tid, og ved hjælp af billeder/tegninger/malerier fra tiden
og med musikeksempler vil vi gerne tegne et billede af den
verden, som var Holbergs og hans landsmænds, også dem
i teaterstykkerne.
Arrangementet er for alle interesserede i almindelighed og
for deltagerne i teaterturen i særdeleshed.

Syng med-aften
Palmesøndag, 13. april, kl. 19.30, Jungshoved Kirke
Vi synger foråret ind, og alle der ønsker at være med, er velkomne til at deltage og
også med egne sangforslag.
Bent Pedersen fra Jungshoved menighedsråd er toastmaster, og kirkesanger Bodil
Agerbo trakterer klaveret.

Koncert med Duoen DEUX FEMMES
oboist Sanne Damore og harpenist Berit Spælling
tirsdag 29. april, kl. 19.30, Jungshoved Kirke
Sanne Damore og Berit Spælling er begge
uddannet på Det kgl. danske Musikkonservatorium.
DEUX FEMMES spiller, udover klassiske værker, musik inden for genrerne jazz,
highlights, evergreens og filmmusik. Repertoiret omfatter Bach, Mendelssohn og
Richard Strauss, men også Ennio Morri39

cone, Astor Piazolla, The Beatles o.a.
Stemningsfuld og smuk musik for to instrumenter, der klæder hinanden.

Gospel koncert
torsdag 22. maj, kl. 19.00, Allerslev Kirke

Denne aften har vi fornøjelsen af at kunne præsentere Møns Gospelkor ved en
koncert med gospel, glæde, fordybelse og energi!
Korleder Caroline Stricker Jørgensen skriver om koret:
Møns Gospelkor spreder spiritualitet, musik og glæde ud i kirkerummet, når det 40
personer store kor stiller sig op og bryder ud i sang.
Gospel henvender sig bredt til folk i alle aldre. Alle kan relatere til gospelmusikkens smittende livsglæde og anledning til aktivt at deltage. Dertil kommer, at gospel i sin oprindelse er rytmisk musik med et kristent budskab og derfor hører
godt hjemme i kirken.
Møns Gospelkor har som medvirkende – foruden korlederen Caroline Stricker
Jørgensen – Morten Fischer som pianist og Erik Hemmingsen som bassist.
Alle er velkomne, og entre er gratis. Menighedsrådet er vært ved et mindre traktement bagefter.
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Forårets konfirmander

4. maj konfirmeres i
Jungshoved Kirke

11. maj konfirmeres i
Allerslev Kirke

Anna Just Barnholt
Siv Lin Bugtrup
Adam Koch Christensen
Charlotte Keis Gautier Schmit

Jens Barlev Bergendorff
Isabella Bovin
Emil Friis Ameland Jensen
Jessie Bjerring Jensen
Mette Melissa Halling Jensen
Mads Løvgreen Møllenbach

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Hvem er Folkekirken,
og hvordan styres den bedst muligt?
80 % af danskerne er medlem af folkekirken; men hvordan styres folkekirken
bedst, både hvad angår de såkaldte
indre anliggender, dvs. gudstjenesteordning og ritualer m.v. for kirkens handlinger, og hvad angår økonomien?

Til at se på disse spørgsmål nedsatte
regeringen i september 2012 et udvalg
under ledelse af tidligere ombudsmand
Hans Gammeltoft-Hansen. Udvalget
har det mundrette navn: ”Udvalget om
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en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken”!
Den 2. maj 2013 fremlagde udvalget en
række foreløbige resultater af sine overvejelser i et såkaldt debatoplæg, dateret
April 2013, som kan findes på Ministeriet for Ligestilling og Kirkes hjemmeside under
http://miliki.dk/fileadmin/share/
Styringsstruktur/Debatoplaeg.pdf.
Debatoplægget beskriver seks pejlemærker, som efter udvalgets opfattelse
må indgå i vurderingen af modeller for
den fremtidige udformning af folkekirkens styre, og omtaler tre modeller for
en anderledes styring af såvel indre
anliggender som fælles økonomi. De
tre modeller for en anderledes styring
af indre anliggender er – ud over en
uændret bevarelse af den nuværende
ordning:

vi her i landet stadigvæk skal kunne tale
om en ’folkekirke’.

Værdigrundlag:
Den evangelisk-lutherske kirke har
spillet og vil også fremover spille en
stor rolle i fastlæggelsen af de værdier,
der indgår i forståelsen af det at være
dansk.
Samtidig er det en kirke, som har langt
den overvejende del af befolkningen
som sine medlemmer.
Derfor mener vi, at Folkekirken fortsat
skal have en speciel plads i det danske
samfund.

Rummelighed:



 Lovregulering med udgangspunkt i
nuværende ordning
 Kirkeråd med begrænset kompetence
 Kirkeråd med udvidet kompetence
Oplægget blev sendt i høring med en
frist til torsdag 31. oktober 2013 kl. 12.
Jungshoved Menighedsråd afleverede
følgende høringssvar:



Høringssvar fra
Jungshoved menighedsråd
ang. Rapporten om
en mere sammenhængende
og moderne styringsstruktur
for folkekirken

Vi går ind for en folkekirkestruktur, der er så rummelig som muligt.
Det ’folkelige’ i folkekirken er, at
her kan i dag mere end 80 % af
befolkningen føle sig hjemme.
Ingen anden ’forening’ i dette land
har samme tilslutning på trods af,
at der i ingen anden forening er så
store indbyrdes forskelle på medlemmerne, socialt, politisk, uddannelsesmæssigt eller aldersmæssigt.
Vi ser meget gerne en større religionslighed eller bedre ligestilling af
de trossamfund, der er i landet,
men med folkekirken som ’primus
inter pares’, sådan som det fremgår
af Grundloven.

Demokratisk Legitimitet:


I det følgende har vi sammenfattet de
pejlemærker, som for os er vigtige, hvis
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Vi mener, at Folketinget har den
største demokratiske legitimitet –
med medlemmer valgt med høj
stemmedeltagelse fra et bredt udsnit af den danske befolkning,





hvoraf mange er medlemmer af
Folkekirken og andre ikke er – til
at sætte rammerne for Folkekirken.
Med rammer fastsat af Folketinget
mener vi, at det er et mindre demokratisk problem, at især menighedsrådsvalgene sker med meget
lav folkelig interesse, idet det er
disse råds opgave at udfylde de
fastlagte rammer i fuld offentlighed, og hvor der til enhver tid kan
gribes ind fra offentligheden eller
relevante råd/myndigheder.
Vi ønsker ikke et Folkekirkeråd
som skitseret i modellerne 2 og 3.
Vi mener, at der vil være en stor
risiko for, at Folkekirken netop
mister sin demokratiske legitimitet, såfremt der oprettes et sådant.
Vi mener, at der vil være en risiko
for, at dette råd vil komme til at
bestå af ”Tordenskjolds soldater”
fra aktive kirkelige kredse, men
som mangler den brede folkelige
fundering.



Ledelse:






Vi mener, at ledelse af kirken skal
forankres lokalt, jo mindre hierarki
jo bedre, og at der således skal
tages betydeligt hensyn til de lokale forhold også i tyndt beboede
områder.
Vi er bevidste om, at betingelserne
på land og i by er meget forskellige. På landet er kirken ofte det
sidste samlingssted og den sidste
offentlige institution, man bør
tage hensyn til.

’Velordnet anarki’:


’På kirkens vegne’:


bænken og tænke sit om, hvad
’kirken’ mener.
Vi synes ikke, at kirken skal have
en autoritativ røst, men i stedet for
mange røster, som kommenterer
øjeblikkets mange ’debatter’.

Vi går ind for det gamle princip
om, at ingen kan tale ’på kirkens
vegne’.
Hvad ’kirken’ mener, kan man
høre, når man går i kirke om søndagen, ved dåben, begravelsen,
konfirmationen, vielsen. Den
stedlige præst taler således på
’kirkens vegne’, hvilket ikke betyder andet end, at han/hun forkynder evangeliet. Menigheden kan
stille og fredeligt sidde på kirke-

Vi synes grundlæggende, at folkekirken fungerer godt og rimeligt,
som den er. Den er et ’velordnet
anarki’, som Hal Koch engang
udtrykte det: Der er frihed, højt til
loftet, mulighed for både en traditionel og en mere ’flippet’ tilgang
til det kirkelige, samtidig med at
der er noget, man skal, og noget
man ikke må. Der er pligter og
friheder, regler og tilsyn, som vi
finder rimelige og helt naturlige.

Model 2 og 3: Den lokale forankring:
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Nej tak til Model 2 og 3, som er
trinvise modeller med gradvis øget
udtale-, initiativ- og beslutningsret









truffet gennem et folkekirkeligt
organ ’folkekirkerådet’.
Vi frygter, at fokus ændrer sig fra
det lokale til det centrale både
juridisk, i form af reguleringer,
beslutninger, nedlæggelser og omlæggelser, og teologisk.
Sådanne tendenser ser vi bl.a. i
debatten om kirkelukninger og i
ønsket om, at kirken skal have én
stemme i offentligheden.
Vi mener ikke, at det er en svaghed, at kirken ikke har en
’autoritativ røst’, tværtimod synes
vi, at det er en befrielse.
Vi ser helst, at debatten finder sted
i Folketinget, hvor den danske
befolkning er bredest repræsenteret, men at ’kirkens folk’ som det
naturligste med sine mange røster
blander sig heri.

høje de nuværende ordninger til
lov, således som det er formuleret
i model 1.
Vi er klare over, at der hen ad vejen
ligesom med alle andre love skal ske
justeringer i forhold til den folkelige og
demografiske udvikling også inden for
kirkens område.
Jungshoved menighedsråd.
Oktober 2013
Det nuværende menighedsråds indstilling er altså at gøre den nuværende
gentlemanaftale mellem stat og kirke til
lov ved at indfri den såkaldte
’løfteparagraf’ i Grundloven om, at
’folkekirkens forfatning ordnes ved
lov’.
Vi ved ikke, hvilke overvejelser udvalget gør sig vedr. alle de indkomne høringssvar; men den endelige betænkning skal afleveres til regeringen inden
udgangen af marts 2014.
Derefter bliver det spændende at følge
debatten om, hvorvidt den nuværende
styringsstruktur for folkekirken ændres
væsentligt.
På Jungshoved Menighedsråds vegne
Eli Frandsen

Model 1: Ophøjelse til lov

 I grundlovens § 66 findes den

såkaldte gummiparagraf: ’Folkekirkens forfatning ordnes ved lov’.
 Vi mener, at denne lov passende
kunne implementeres ved at op-

Jungshoved Kirke bliver Vejkirke
Et par af Jungshoveds vigtige turistattraktioner er Slotsbanken og Kirken,
og menighedsrådet vil også gerne gøre
sit til at udbrede kendskabet hertil.
Derfor bliver Jungshoved Kirke fremover omtalt i brochuren ”Vejkirker og
andre åbne kirker” med følgende tekst:

Jungshoved Kirke

Hovmarken 4A, 4720 Præstø. 3,5 km
fra afkørsel mod Jungshoved fra PræstøKalvehavevejen
Kirken nævnes første gang i Valdemars Jordebog år 1231. Tårnet,
der blev påbegyndt i sidste halvdel
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af 1400-tallet, er bygget mod nord.
Kalkmalerier med morsomme og
naive malerier fra sengotisk tid. I
koret også kalkmalerier med korsfæstelsesgruppe, samt narrehoveder med bjælder i huen i to af hjørnerne på hvælvene. Altertavlen er
et relief af Bertel Thorvaldsen indsat i rammen fra tidligere altertavle
skåret af Bårse Herreds snedker
omkring 1590. Firkantet døbefont
af brændt ler i nyklassicistisk stil
med motiver af Bertel Thorvaldsen på hver af de 4 sider. Prædikestol fra 1605-1610 skåret i højrenæssancestil af Abel Schrøders
værksted i Næstved. Orgel Frederiksborg Orgelbyggeri 1969. I flere
århundreder var kirken nært knyttet til Jungshoved Slot, der blev
ødelagt under svenskernes hærgen
omkring 1660 og endelig nedrevet
ca. 1717. I dag er den tilstødende
slotsbanke et fredet fortidsminde.
Brochuren, der udgives en gang om
året – den nye for 2014 er på vej – kan
fås på biblioteker, turistbureauer mv.
Desuden vil menighedsrådet forsøge at
få opsat et skilt med teksten Vejkirke,
som viser mod Jungshoved Kirke.
Forhåbentlig bliver kirken til næste år
også omtalt i brochuremateriale vedr.

cykelruten Berlin–København; så måske bliver den også ”Cykelkirke”!
Menighedsrådet håber, at dette initiativ
vil bidrage til, at mange flere svinger
ind på Jungshoved for at nyde, hvad
Jungshoved har at byde på, ikke mindst
vor kultur- og naturarv.

45

