KIRKE OG MENIGHEDSRÅD

2019: Årets gang i Jungshoved Kirke
Kirkelige handlinger
I 2019 blev 11 døbt, og 9 blev enten
begravet eller bisat fra Jungshoved
Kirke; desuden blev 5 unge konfirmeret og 4 par blev viet.
Der blev afholdt 41 gudstjenester, og
i alt var der i årets løb 58 kirkelige
handlinger med sammenlagt godt
2.000 kirkegængere. Herudover deltog godt 400 personer i årets 8 kulturelle og sociale arrangementer.
Der er selvsagt stor variation i antallet
af kirkegængere til de enkelte kirkelige handlinger; men i lighed med de
seneste år har Jungshoved Kirke således i 2019 også været i brug mere end
én gang pr. uge, og kirken har i gennemsnit været fyldt ca. en tredjedel
op.

Økonomi
De samlede udgifter løb op i godt 1.1
mio. kr. til løn til kirkens ansatte 58

bortset fra løn og pension til præsten
– samt til drift og vedligeholdelse af
kirken, kirkegården, graverboligen og
Rejsestalden.
I år er bl.a. vinduer i kirken, graverboligen og Rejsestalden blevet malet.
Når alle sogne har aflagt regnskab, og
disse er revideret, vil de senere på året
være tilgængelige på www.sogn.dk.

Kirkegården
Menighedsrådet har i 2019 fortsat
arbejdet med at indrette og tilpasse
kirkegården til de fremtidige behov. I
samarbejde med Landskabsarkitekt
Anne Stausholm er der udarbejdet en
Udviklingsplan, som har været drøftet
med interesserede under et møde i
Rejsestalden.
Udviklingsplanen er fremsendt til
Stege-Vordingborg Provsti med henblik på kommentarer/godkendelse, og
menighedsrådet planlægger at frem-
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lægge planen igen på et møde her i
løbet af foråret, hvor alle interesserede er velkomne. Udviklingsplanen
kan ses på www.sogn.dk under
Jungshoved Kirke.

Turisme
Udover de godt 2.500 kirkegængere,
der årligt kommer i kirken eller deltager i menighedsrådets arrangementer, er der de mange turister, der lægger vejen forbi kirken, hvilket vores
gæstebog vidner om.
Jungshoved Kirke er fortsat medlem
af Vejkirkeordningen med angivelse
af at være Cykelvenlig Vejkirke.
Da der kommer flere og flere udenlandske turister til kirken, har menighedsrådet i år fået oversat pjecen:
”Jungshoved Kirke – Slotsbanken og
Noret” til både tysk og engelsk. Disse pjecer uddeles gratis sammen med
hæftet ”Jungshoved Kirke set i kirkehistorisk lys”. Alle pjecer findes i
våbenhuset, sammen med den seneste udgave af Bladet Jungshoved.
Menighedsråd eller sognepræsten
giver meget gerne en rundvisning i
kirken; dette kan arrangeres ved at
kontakte sognepræst Torben Møllenbach.

Planer for 2020
Menighedsrådet ønsker at fortsætte
med at gøre Jungshoved Kirke synlig, vedkommende og rummelig for
såvel den lokale menighed som for
udefrakommende og turister, og vi
ønsker at udnytte kirkens historie,
udsmykning og beliggenhed til at

tiltrække besøgende - også uden for
de normale kirkelige handlinger.
Sammen med konsulenter fra Kirkefondet arbejder menighedsrådet på,
hvordan besøgende kan få lidt mere
med hjem end blot en pjece eller
nogle billeder på mobiltelefonen. Fx
kunne vi godt tænke os at fremhæve
historien og de unikke ting i Jungshoved Kirke på en måde, hvor de
sættes i samspil med de religiøse
fortællinger.
Vi planlægger ligeledes at fortsætte
samarbejdet med Lokalrådet, Pensionistforeningen og Jungshoveds Børn
om fælles arrangementer.
Desuden vil arbejdet med at gennemføre Udviklingsplanen for kirkegården så småt gå i gang i løbet af
det kommende år.
Endelig skal der være valg til menighedsrådet i november måned. Der vil
senere i år blive afholdt informationsmøde om valget. Medlemmer af
Folkekirken, der er interesseret i at
stille op til valget, kan kontakte menighedsrådet.

Indsamlinger i
Jungshoved Kirke
I Jungshoved Kirke blev der i 2019
indsamlet i alt 3.268,- kr., som er
blevet tildelt følgende:
Julekurven v/fr. Bettina Ellegård
Jensen Rødegårdsvej 37, 4720
Præstø:
1.978,- Kr. fra Forårs- og Sommerindsamlingerne samt indsamlinger
ifm. arrangementer.
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Danske Sømands- og Udlandskirker:
500,- Kr. fra Efterårsindsamlingerne
Børnesagens Fællesråd:
790,- Kr. fra Juleindsamlingen
Jungshoved Menighedsråd vil gerne
takke alle, der har bidraget til indsamlingerne. ♦

Menighedsrådsvalg 2020
Den 12. maj kl. 19.00 vil der være orienteringsmøde om forløbet af valget.
Aftenens dagsorden
•
Velkomst ved menighedsrådets formand
•
Valg af dirigent
•
Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og
orientering om det kommende menighedsråds opgaver
•
Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg
ved menighedsrådet og debat
•
Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års
budget
•
Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling
samt orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg
•
Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til
menighedsrådet
•
Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som
kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.
Den 15. september kl. 19.00 vil der være valgforsamling. Noter gerne
datoen, således at du kan være med.
Nærmere om aftenens indhold vil blive beskrevet i næste nummer af bladet
Jungshoved.
Menighedsrådet serverer kaffe og kage ved begge møder.
Alle medlemmer af folkekirken er velkomne.
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KONFIRMATION FORÅRET
Holdet, der har gået til præst her vinteren over, er sammensat af elever
dels fra Allerslev sogn og dels fra
Jungshoved sogn, og endelig er der
også elever fra Præstø, som jeg skal
konfirmere i Præstø Kirke 19. april.
Herunder kan man se navnene på de
konfirmander, som bliver konfirmeret her i Jungshoved og Allerslev.
Jungshoved Kirke 3. maj, kl. 10.30
Juliane Bahne Gautier Andersen
Telma Nagmagteg Karen Ørum
Hallberg
Emil Adsetts Edberg Hansen
Tonni Bregneberg Larsen
Maya Stangbye Madsen
Katrine Kallestrup Nørgaard

2020

Tilmelding til konfirmandforberedelse
Her til foråret kan man melde sig til
konfirmandforberedelse digitalt med
NemID og nøglekort, og til konfirmation i foråret 2021.
Konfirmandtilmeldinger skal således
ikke længere registreres manuelt.
Fremover bliver tilmeldingerne samlet i personregistreringssystemet Person, hvor den videre sagsbehandling
også foregår.
Det nye system sikrer, at begge forældremyndighedsindehavere giver
samtykke til, at barnet må gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret.
Yderligere oplysninger: Sognepræst
Torben Møllenbach

Allerslev Kirke 10. maj, kl. 10.30
Julius Stauner Gundersen
Johannes Faurby Jensen
Mads Søndergaard Lundgren
Marius Vestergaard
Jonathan Ploumann Wesselhoff
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Foto: Tage Klee

Teatertur fandt sted 7. februar - (se side11)
Hvis man gerne vil have besked om vores teaterture, så kan man få en mail via
vores nyhedsbrev. Er man interesseret i at stå på den nyhedsliste, kan man
ringe eller maile til os. Her fortælles ikke kun om teaterture, men også om arrangementer i øvrigt i og ved Allerslev og Jungshoved kirker.
Stina og Torben Møllenbach
Tlf: 55996017
mail: Torm@km.dk

Sangaften i Jungshoved Kirke, søndag 5. april, kl. 19.00
Syng "Påskeblomst, hvad vil du her" - og mange andre! Jungshoved Menighedsråd inviterer igen i år til ønske-sangaften i Jungshoved Kirke, hvor man
har mulighed for at komme i påske- og forårsstemning ved at synge et udvalg
af påskesalmer og forårssange i et blandet mix. Under ledelse af Bodil Agerbo
og Bent Pedersen.
Undervejs vil der blive serveret et lettere traktement.
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Mellem løgn og overlevelse
foredrag med Birgithe Kosovic

Rejsestalden ved Jungshoved Kirke, onsdag
22. april kl. 19.00
Med udgangspunkt i sit politisk-personlige romanportræt
"Den inderste fare" fortæller Birgithe Kosovic om Erik
Scavenius. Hvem var han, hvad kan vi mene om ham, og
hvad ville han sige til os i dag, hvis han kunne? Foredraget henvender sig både til litterært og politisk-historisk
interesserede.

Alsangsaften i Allerslev Kirke, søndag 26. april, kl. 19.30
Vi har denne aften ladet os inspirere af de mange alsangsarrangementer, der
fandt sted over hele landet under besættelsen. Denne aften vil vi synge en blanding af salmer og fædrelandssange, som blev sunget dengang, og undervejs vil
kirkens præst, Torben Møllenbach, fortælle om alsangens historie og om de
salmer og sange, der blev sunget dengang.
Alle er velkomne og menighedsrådet er vært ved et mindre traktement bagefter.

Anne Franks Dagbog – en oplæsnings- og koncertaften,
Allerslev Kirke, onsdag 6. maj 2020, kl. 19.30

Photo: Mogens Engelund

Medvirkende: Nis Bank-Mikkelsen, skuespiller og oplæser, Jens Schou: Klarinet, Anders Singh Vesterdahl: Harmonika
ANNE FRANKS DAGBOG er en af de
mest læste bøger i verden, og et af de vigtigste vidnesbyrd om udslettelsen af Europas
jøder under 2. verdenskrig. Den stemme, der
møder læseren i dagbogen, er en livlig, klarsynet og selvstændig ung pige med egne problemer, længsler, drømme og håb. I koncertens udvalgte tekstafsnit, møder vi en både

jublende og fortvivlet Anne.
Tilsvarende har de valgte musikstykker – koraler af J.S.Bach og traditionelle
klezmernumre - både jubelen og fortvivlelsen i sig!
Alle er velkomne ved koncerten, hvor der er gratis adgang, og menighedsrådet
er vært ved et traktement efter koncerten.
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Fra Jungshoved Kirke til Allerslev Kirke,
2. pinsedag, mandag 1. juni
- en dag ud i naturen fra Jungshoved Kirke til Allerslev Kirke
Ligesom sidste sommer vil vi også i år invitere alle interesserede til at deltage
i en mellemting mellem kirkebesøg og en gåtur ud i naturen.
Vi begynder med morgensang i Jungshoved Kirke kl. 9.00, hvorefter vi går
over i Rejsestalden til en kop morgenkaffe/te. Herefter går vi ud mod Rekkendeskoven og holder en kort andagt midt i skoven og ender til sidst i Allerslev
Kirke. Dagen slutter med frokost i Præstegården. Deltagelse er gratis, og det
er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Har man brug for det, vil "Frøen" i dagens
anledning være en slags ledsagevogn for dem, for hvem turen måtte forekomme lidt lang.

Efterårets sognetur
Allerede nu kan man glæde sig til efterårets sognetur, som i år arrangeres af
Allerslev Menighedsråd. Selve tidsplanen og datoen er endnu ikke helt på
plads, men menighedsrådet har bestemt sig for, at turen i år skal gå til Sønderjylland i anledningen af genforeningen i 1920.
Mere information kan man få her i næste nummer af Jungshovedbladet.
Allerslev og Jungshoved Menighedsråd
Man kan læse mere om kirkernes arrangementer i menighedsrådets arrangmentsfolder.

Foto :Henrik Hansen
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Fødsel: Jordemoderen sender automatisk besked om en fødsel til sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Sognepræsten registrerer fødslen, og moderen får
besked i sin e-boks. Er moderen gift, registreres manden samtidig som faderen.
Er forældrene ikke gift, skal faderen via
borger.dk afgive en Omsorgs- og ansvarserklæring. Den skal være indtastet inden
for 14 dage efter fødslen. Er det ikke sket,
bliver faderskabet afgjort af statsforvaltningen.

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

man med præsten. Desuden er der mulighed for, at man kan få afdødes aske
spredt ud over åbent hav.

Vigtigt: Hvis man ikke ønsker at benytte
sig af de digitale muligheder, kan man på
borger.dk printe almindelige papirblanketter ud, som man så udfylder.
Yderligere vejledning kan man få hos
sognepræsten.
Henvendelse i øvrigt til sognepræst Torben Møllenbach, Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø,
tlf. 55 99 60 17. Mail: tom@km.dk.
Træffetid: Alle dage efter aftale.
Mandag: Fridag for præst og personale,
og desuden er kirken lukket for kirkelige
handlinger.

Øvrige telefonnumre findes på næste
side

Ønsker man ikke sit barn navngivet ved
dåb, skal man via borger.dk indtaste det
ønskede fulde navn for sit barn. Herefter
indføres navnet i kirkebog og folkeregister, og man får besked i sin e-Boks.
Dåbsattest: Kan rekvireres hos nærmeste
sognepræst eller kordegnekontor, uanset
hvor man er døbt.

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

Dødsfald: Besked om dødsfald retter
man til sognepræsten oftest via en bedemand. Bisættelse og begravelse aftaler
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Adresser og telefonnumre

Kirkebil

I begge kirker har vi det sådan, at der altid
er mulighed for at få en kop kaffe (eller te)
Torben Møllenbach
og en snak efter højmessen. Kirkebilen
Allerslev Præstegård
kører til alle højmesser, dvs. gudstjenester
Træffetid: Alle dage efter aftale. Tlf.: kl. 10.30. Er der kun én gudstjeneste i
pastoratet (Allerslev og Jungshoved sogne),
55996017 og på mail: torm@km.dk.
Mandag: Fridag for præst og personale, kører kirkebilen til denne uanset tidspunkt.
og kirken er lukket for kirkelige Kirkebilen kan også bestilles til alle kirkelige
arrangementer i Allerslev Præstegård og
handlinger.
Jungshoved Rejsestald. Det koster 5 kr. at
-Graver
benytte kirkebilen, der kører fra begge
Poul Hansen
sogne og fra Præstø. Man skal tilmelde sig
55 99 90 99
dagen før inden kl. 12 hos Dan Taxi
Vordingborg, 70 25 25 25 eller 88 70 06 40.
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30

Præst

-Organist
Elena Stilling
21 26 66 08
-Kirkesanger
Bodil Agerbo
25 14 07 94
-Kasserer Regnskabsfører
Anne-Lise Nielsen
Faxe Ladeplads
24 25 11 51
-Menighedsrådsformand
Eli Frandsen
55 99 91 99
e-mail: elifrandsen@yahoo.dk

-Kirkeværge Bent Pedersen
24 80 08 32
www.jungshovedkirke.dk
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Delebussen
”Frøen”
kører
til
gudstjenesterne kl.10.30 i Jungshoved
Kirke for de, som ønsker det.
Tilmelding er nødvendig på:
Tlf: 24 80 08 32, gerne på sms, senest på
dagen inden kl. 09.00. Afgang fra hjemmet
ca. 9.45, og tilbagekørsel ca. 12.15 (efter
kaffen). Pris for deltagelse i kørslen er kr.
0,00.

Jungshoved Menighedsråd

GUDSTEJENESTER
1. marts 1. s. i fasten
8. marts 2. s. i fasten
15. marts 3. s. i fasten
17. marts

Jungshoved
10.30
Ingen
Ingen
19.00 Workshop gudstjeneste

Allerslev
9.00
10.30
9.00

22. marts Midfaste

10.30 Konfirmandernes Ingen
gudstj.

29. marts Mariæ Bebudelsesdag

9.00 Jesper Bo Blomgren

Ingen

5. april
9. april
10. april
12. april
13. april
19. april
26. april

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s. efter påske
2. s. efter påske

Ingen
9.00
10.30
10.30
Ingen
Ingen
Ingen

10.30
10.30
Ingen
9.00
10.30
Ingen
19.00 Alsangsgudstjeneste

3. maj

3. s. efter påske

10.30 Konfirmation

Ingen

8. maj
10. maj

Bededag
4. s. efter påske

Ingen
Ingen

10.30
10.30 Konfirmation

17. maj
21. maj
24. maj
31. maj
1. juni
7. juni
14. juni
21. juni
23. juni
28. juni

5. s. efter påske
Kr. Himmelfart
6. s. efter påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis
1. s. efter trinitatis
2. s. efter trinitatis
Sankthans
3. s. efter trinitatis

9.00
Ingen
Ingen
10.30
10.30
9.00
9.00
10.30
Kirkevandring, se side 64
14.30
Ingen
9.00
Ingen
Ingen
10.30
20.00
10.30
9.00
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Jungshovedkalender
Mandag

2. mar.

Torsdag

5. mar.

Fredag
Tirsdag

6. mar.
10. mar.

Onsdag

11. mar.

Torsdag

12. mar.

Mandag

23. mar.

Tirsdag

24. mar.

Onsdag

25. mar.

Torsdag
Lørdag
Søndag

26. mar.
4. apr.
5. apr.

Mandag

6. apr.

Mandag
Onsdag
Torsdag
Lørdag

6. april
22. apr.
23. apr.
25. apr.

Søndag

26. apr.

Søndag
Mandag

26. apr.
27. apr.

Onsdag

6. maj

Mandag

11. maj

Tirsdag

12. maj

Fredag
Onsdag

22. maj
27. maj

Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset
Kl. 19.00. Foredrag om Danmark og Genforeningen. NORDEN. Skolen
Kl. 18.00. Fritidsfiskernes generalforsamling. Skolen
Kl. 19.00-21.00. Syng sammen-aften. Skolen
Kl. 13.00. Travetur. Mødested: Jungshovedvej lige vest for
dæmningen
Kl. 19.00. Lokalrådets generalforsamling. Skolen
Kl. 19.30. Foredrag med Bertel Haarder. For. NORDEN. Skolen
Kl. 19.00. LAG Sydsjællands generalforsamling. Jungshoved
Præstegård
Kl. 18.00. Kommunalbestyrelsesmøde på Jungshoved. Forsamlingshuset
Kl. 17.45-19.00. Spiseklub. Skolen
Kl. 10.00-14.00. Åbent hus i Skolen
Kl. 19.00. Sangaften i Jungshoved Kirke
Kl. 16.00-19.00. Pensionistforeningens generalforsamling. Forsamlingshuset
Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset
Kl. 19.00. Foredrag med Birgithe Kosovic. Rejsestalden
Forskningens døgn. Foreningen NORDEN. Skolen
Kl. 9.00-14.00. Arbejdsdag i Skolen
Kl. 10.00-12.00. Affaldsindsamling på Jungshoved. Start Skolen
Kl. 19.30. Alsangsaften i Allerslev Kirke
Kl. 10.00-12.00. 60+ travetur. Naturområde Sydgården
Kl. 19.30. Oplæsnings-/koncertaften, Anne Franks Dagbog,
Allerslev Kirke
Kl. 8.45. Pensionistforeningens udflugt til Orø
Kl. 19.00. Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg. Rejsestalden
Kl. 21.30. Aftentur. Mødested: P-pladsen ved Roneklintvej 5
Kl. 11.00. Pensionistforeningens tur til Bakken

Mandag

1. jun.

Kl. 9.00. Vandretur fra Jungshoved Kirke til Allerslev Kirke

Lørdag

6. jun.

Kl. 10.00 - ? Indvielse af Byfornyelsesprojekt i Jungshoved By
(se i bladet)

Søndag

7. jun.

Kl. 11.00-17.00 Oplev Jungshoved (se mere inde i bladet)
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