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Allerslev Sogne Blad… Hvad er nu det? 
af Ove Rye Jørgensen  
 
AUIF’s ”grønne” blad der startede i 
1977 har nu i 30 år leveret 120 blade, 
med information om arrangementer 
og begivenheder i Allerslev lokalom-
råde, med fokus på det idrætslige. 
Beboerforeningen har igennem årene 
også haft mulighed for at komme til 
orde i bladet, en mulighed vi har været 
glade for og brugt. Men tiderne skif-
ter, så ideen om et fælles blad for 
AUIF, Allerslev kirke og Allerslev 
Beboerforening blev i foråret 2007 
fostret. Fra alle tre sider var der straks 
stor interesse og en lille gruppe, bredt 
sammensat, startede op med et møde i 
marts, for her at drøfte muligheden 
for et samarbejde om dette projekt, og 
hvor hver her kunne fremlægge syns-
punkter og interesser for bladet, om 
økonomien, om stof til bladet og ar-
bejdsfordeling af opgaver. Et arbejde 
der ikke kunne færdiggøres på et mø-
de, men blev til flere henover resten af 
2007. 
 
Da vi allerede ved første møde alle var 
enige i at dette projekt skulle lykkes, 
var spørgsmålet så, hvornår første 
nummer skulle løbe af stablen. Da vi 
jo nu havde besluttet det, ville det jo 
være sjovest hvis bladet kunne kom-
me på gaden så hurtigt som muligt, og 
helst i løbet af efteråret, - men en ting 
er teori- en anden er praksis.  

 
Økonomien skulle være på plads og 
da det så også viste sig at AUIF, med 
deres nuværende blad, havde visse 
forpligtigelser over for deres annoncø-
rer i resten af 2007, og dette måtte 
køre året ud, besluttede vi at det nye 
blad først kunne starte op efter nyt-
årsskiftet 2008.  
 
Økonomien for bladet var det vanske-
ligste at få på plads, vi satsede højt, 
forstået på den måde at vi ønskede et 
blad på 24 til 28 sider, alt afhængig af 
stof, og det skulle være i farver. Ikke 
mindst farverne gjorde projektet dyrt. 
Og da bladet jo skal distribueres som 
et gratis blad til hele Allerslev gl. sogn 
der har omkring 450 husstande, blev 
vi hurtigt klar over, at vi skulle have 
annoncer i bladet for at det økono-
misk skulle kunne løbe rundt, og disse 
skulle naturligvis også være i farver. Så 
med et forventet salg af disse rekla-
mer, samt et tilskud fra Allerslev me-
nighedsråd, vil der alligevel være et 
underskud på omkring 2.000 kr., men 
som AUIF og Allerslev Beboerfor-
ening har lovet at dække, så budgettet 
skulle kunne holde. 
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Bladet skal udkomme hvert kvartal 
(februar, maj, september og novem-
ber) og vil indeholde informationer og 
referater fra alle 3 instanser og histori-
er fra den ”historiske” skatkiste fra 
lokalområdet. Alle har vi inspireret 
hinanden og sammen enstemmigt 
valgt bladets nye logo og forside, med 
dets navn ”Allerslev sogne Blad”. 
Forsidebilledet vil skifte fra gang til 
gang med logoerne fra AUIF, kirken 
og beboerforeningen stående nederst 
på siden. 
 
Vi håber, du kan lide bladet og vil læse 
det. Ris og ros er altid velkomment og 
ikke mindst når det er første nummer 
med helt nyt layout og idegrundlag. 
Hvis der er læsere, som kunne have 
lyst til at være med til at præge dette 
blad, med forslag, indlæg eller tegnin-
ger, er de meget velkommen. Vi ser 
med misundelse til vores nabo Jungs-
hoved, der har et tilsvarende sogne-
blad på 4. år, og hvor dette sprudler 
med historier, ideer og smukke teg-
ninger og mange aktive personer. 
 
Vi fra redaktionen ønsker dig en rigtig 
god læselyst. 

 
Kontingent til Allerslev 
Beboerforening 
af Ove Rye Jørgensen 
 
I 2007 forsøgte vi noget nyt, hvor vi 
ikke opkrævede kontingent, men kun 
uddelte programmer til alle adresser i 
lokalområdet. Men den går bare ikke, 
bunden bliver hurtigt nået og forenin-
gen kan dermed komme til at skulle 

lukke og slukke. En situation vi nødig 
ønsker at komme i, så vi vil derfor 
igen genoptage den gamle procedure, 
og begynde at stemme dørklokker for 
at opkræve kontingent, et beløb der er 
25 kr. for enlige eller 50 kr. for en 
husstand. Vi håber, at I som sædvanlig 
vil tage godt imod vores bestyrelses-
medlemmer, for det er dem der også 
tager denne tørn. 
 
Tilskuddet fra kommunen til vores 
Lokalråd er jo stoppet i forbindelse 
med nedlæggelsen af vores hidtidige 
lokalråd, og det jo ikke var muligt at 
samle interesserede nok fra Skibinge 
og Allerslev til at danne et nyt fælles 
lokalråd, som den nye kommune øn-
skede, så dette tilskud mangler vi. 
Derfor kommer vi på hælene hvis vi 
ikke opkræver kontingent.  
 
 

Generalforsamling i 
Beboerforeningen 

 
Husk at vi har Generalforsamling i 
Allerslev Beboerforening mandag  
d. 11. februar kl. 19 i den gamle skole. 
Forslag til dagsorden skal være for-
manden i hænde senest 3. februar, og 
hvis du har lyst til at være med i besty-
relsen, så kontakt samme på 
55996016. Kai Christiansen vil vise 
gamle billeder fra landsbyerne om-
kring os efter generalforsamlingen 
 

Mvh.  
Ove Rye Jørgensen 
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Mit møde med folk i Allerslev sogn 
af Torben Møllenbach 
 

Siden jeg begyndte ar-
bejdet d. 1. feb. 2007 
som sognepræst i Allers-
lev og Jungshoved sog-
ne har jeg haft rig lejlig-
hed til at møde borgerne 
i de to sogne. Det har 

jeg været glad for. For da jeg med 
familien var flyttet hertil, cirka 1½ 
måned efter jeg begyndte arbejdet, 
blev jeg spurgt, om jeg vidste, at Al-
lerslev få år tidligere var blevet kåret 
som landets kedeligste landsby, og 
allerede nu kan vi i familien konstate-
re, at det er en grov fornærmelse mod 
byen og dens borgere. 
 
Netto og Føtex ligger ganske vist ikke 
lige om hjørnet, men en by kan godt 
være et levende sted uden at være et 
indkøbssted. Det har vi oplevet her. 
Vi fik meget hurtigt et rigtigt godt 
indtryk af byen, og vi har lært mange 
mennesker at kende. 

F.eks. ved de forskellige arrangemen-
ter i præstegården. Her har min kone 
og jeg i efteråret holdt foredrag om 
Rom, og vi arrangerede et julemøde i 
december, hvor det begge gange glæ-
dede os, at så mange mødte op. Vi 
regner med at holde flere af den slags 
arrangementer fremover. 
 
Og jeg har mødt folk i forbindelse 
med de forskellige kirkelige handlinger 
som begravelser, dåb og bryllupper. 
Og sådan er præstens arbejde. Vi får 
vores løn for at tale med folk, både 
når de er kede af det og savner, og når 
de omvendt er så glade for hinanden, 
at de vil giftes. 
 
Og jeg har talt med folk, når de sender 
deres unge mennesker af sted, for at 
få dem konfirmeret.  

 
       Dette års konfirmander
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Tit ligger ens egen konfirmation ikke 
længere væk end at man selv kan hu-
ske både præst og kammerater, og da 
jeg havde besøg af konfirmandernes 
forældre sidste forår, så vækkede det 
minder, da de så sig selv på billedet fra 
deres konfirmation, som hænger i 
præstegårdens konfirmationsstue.  
 
Og endelig er der gudstjenesterne om 
søndagen. Nu er der snart gået et år, 
og det er blevet til mange gudstjene-
ster og mange kirkegængere, jeg her 
har hilst på. Nogen tænker, at der 
måske godt kunne være lidt flere på 
kirkebænkene, men det er mit indtryk, 
at de, der kommer, er glade for at 
være til gudstjeneste. Det er som når 
man går på biblioteket.  

Det er ikke altid, der er kø ved skran-
ken, men de der er kommet, er gerne 
glade og tilfredse med den bog de 
fandt og gerne vil låne. Ligesom de, 
der kom i kirke og fik sunget en salme 
og hørt en prædiken. 
 
Nogle gange har vi imidlertid erstattet 
den tidlige morgengudstjeneste med 
en aftengudstjeneste, som f.eks. da vi 
var på ”Tårnvandring” i sensomme-
ren. I menighedsrådet har vi set, at der 
er interesse for sådanne aftengudstje-
nester, så det vil vi fortsætte med 
fremover engang imellem.  
 
Jeg vil hermed sige alle tak for det 
gamle år og ønske alle folk i Allerslev 
et rigtig godt nytår. 

 
Der var aftengudstjeneste og tårnvandring ved kirken den 7. september 
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Forårets foredragsarrangementer ved  

Allerslev-Jungshoved kirker 
af Torben Møllenbach 
 
Kan du din historie? 
Præstegården, Allerslev, d. 19. feb., kl. 
19.00. Foredragsholder: Tine Lind-
hardt, generalsekretær i Det danske 
Bibelselskab. 
 
Som menneske er vi formet af en 
række historier og fortællinger – 
blandt andet de historier og fortællin-
ger, der hører vores familie og slægt 
til. 
 
Men i dag er der mange andre end 
familien, der gerne vil fortælle histori-
er om os og for os. For eksempel 
dem, der gerne vil sælge os deres varer 
eller deres mening eller deres tro. 
Fortællinger har nemlig magt. 
 
Men er alle fortællinger og historier 
lige gode? Og kan man skifte historie 
og fortælling ligesom man skifter 
skjorte? Og så er der jo også den bi-
belske fortælling og historie, hvilken 
rolle spiller den for vores liv og identi-
tet? 
 
Og hvem skal i grunden sørge for, at 
dén historie bliver fortalt videre? Tør 
vi? - spørger Tine Lindhardt.  

Alle er velkomne til at deltage, og selv 
være med til at besvare det måske 
provokerende spørgsmål. Kaffe/thè 
koster 20,00 kr. 
 
Shakespeare på Film 
Foredragsholder: Filmmand- og ken-
der Ulrich Breuning. Jungshoved Rej-
sestald, 12. marts, kl. 19.00. 
 
Ulrich Breuning har en fortid ved 
Danmarks Radio, hvor han i en år-
række præsenterede nye film i fjernsy-
net, og ellers er han ansat ved Film-
skolen, hvorfra nye talenter til dansk 
film udklækkes.  
 
Det er en kapacitet, som kommer og 
fortæller om nogle af de film, der er 
bygget over Shakespeares skuespil. 
Både de alvorlige og de muntre, for 
Shakespeare mestrede både de tunge 
tragedier og de muntre løjer, som 
kendes fra komedierne. 
 
Undervejs viser Ulrich Breuning ek-
sempler på, hvorledes instruktører har 
opfattet og forstået Shakespeare gen-
nem årene. Alle er velkomne, og del-
tagelse er gratis. Kaffe/thè koster 
20,00 kr. 
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Tilflyttere i Allerslev 
 

af Stina Møllenbach 
 
”Hvordan er det at være tilflytter i 
Allerslev? Kunne du ikke skrive noget 
om dét til det nye blad, der snart ud-
kommer?” blev jeg spurgt af redaktio-
nen. 
 
”Og jo – det ville jeg da mægtig ger-
ne”, svarede jeg. Lige nu sidder jeg så 
og tænker på, hvor jeg skal ende og 
begynde. Skal jeg starte fra begyndel-
sen? Og beskrive hvordan vi dag for 
dag er faldet mere og mere til? Eller 
skal jeg gå lige på og hårdt og skrive 
noget om, hvad jeg synes er ekstra 
dejligt ved denne vores nye hjemegn? 
 
Jeg vælger det sidste. Vi flyttede hertil 
en solbeskinnet dag i marts for snart 1 
år siden. Vi er Torben og jeg og vores 
tre drenge. Mads på 7 år og tvillinger-
ne Rasmus og Jonas på 4 år. Alle er vi 
faldet utrolig godt til. Vi kommer fra 
Nykøbing F. hvor vi boede i en gam-
mel byvilla, der lå lige ved et trafikeret 
hjørne. Noget af det, der særligt tiltrak 
os ved Allerslev, var derfor den vid-
underlige ro, der er her.  Vi nyder at 
være midt i naturen og på tæt hold 
kunne følge med i årstidernes skiften. 
At kigge ud over de bølgende marker 
er en daglig nydelse. Vi elsker at være 
ude. I alt slags vejr. Med tre små dren-
ge bliver der derfor både spillet fod-
bold, gravet have og klatret i træer. Og 
så cykler vi tur.  
 
 

 
 
Ned til fårene overfor kirken og hjem 
igen. Vi har fået lov til at give mælke-
bøtter til fårene, og mælkebøtter var vi 
sommeren igennem leveringsdygtige i 
– af egen avl endda, så det blev til 
mange ture ned til fårene!  
 
Også brugsen i Ugledige er der hyppi-
ge ture til. En helt fantastisk brugs, 
der har alt. Og så bliver man altid 
mødt med godt humør og smil på 
læben, når man kommer for at handle. 
Det samme gør sig gældende, når man 
kommer på Flemmings Planteskole. 
Her er der også stor hjælpsomhed… 
for slet ikke at nævne udsigten – den 
går heller ikke ubemærket hen, når 
man som ny på disse kanter bevæger 
sig rundt i naturen! 
 
Vi har igennem arrangementer i kir-
ken og præstegården lært rigtig mange 
at kende, og vi er blevet utrolig godt 
modtaget af alle. 1000 tak for det. 
Men også arrangementer i Beboerfor-
eningen, Idrætsforeningen og hvad 
der ellers foregår i Allerslev Gamle 
Skole vil vi meget gerne tage del i, når 
tiden tillader det – bl.a. var vi med til 
Landsbytræf her i år, hvor der blev 
mulighed for både at hilse, sludre (og 
danse!) med mange af jer, der kender 
egnen meget bedre end os.  
 
Det var rigtig hyggeligt og vi glæder os 
allerede til næste gang der bliver lejlig-
hed til at ses. 

8



Alt i alt er det altså slet ikke 
så ringe endda at være tilflyt-
ter her i Allerslev – tværti-
mod, så er det en dejlig egn 
med utrolig mange rare 
mennesker. Og flyttekasser-
ne, som I ser her på billedet, 
de er nu pakket ud og gemt  
langt væk – for Allerslev, det 
er et sted vi er kommet for at 
blive! 
 
Stina Møllenbach er seminarielæ-
rer på Vordingborg Seminarium 
og gift med sognepræst Torben 
Møllenbach. Sammen har de tre 
børn. D. 17/3 2007 flyttede de 
til Allerslev. 

Gudstjenester 
Dato Begivenhed Allerslev Kirke Jungshoved Kirke 

3. feb. Fastelavn 9.00 10.30 

10. feb. 1. s. i fasten Ingen 9.00 MG 

17. feb. 2. s. i fasten 10.30 Ingen 

24. feb. 3. s. i fasten 9.00 10.30 

2. mar.  Midfaste Ingen 9.00 JB 

9. mar. Mariæ Bebudelse 9.00 10.30 

11. mar. Aftengudstjeneste  

Optakt t. påske 

19.00 

 

 

16. mar. Palmesøndag Ingen 10.30 

20. mar. Skærtorsdag 10.30 9.00 

21. mar. Langfredag 9.00 JB Ingen 

23. mar. Påskedag 10.30 9.00 

24. mar. 2. Påskedag Ingen 10.30 

30. mar 1. s. e. påske 10.30 9.00 
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Praktiske oplysninger 
af Torben Møllenbach 

 

 
Fødsel: 
En fødsel skal meddeles sognepræsten 
i det sogn, hvor man bor. Det skal ske 
senest to hverdage efter fødslen. Man 
skal huske at medbringe den gule 
fødselsanmeldelse fra sygehuset, mo-
derens og faderens fødsels- og navne-
attest, evt. en vielsesattest, og hvis 
forældrene ikke er gift en omsorgs- og 
ansvarserklæring. 
 
Dåb: 
Et barn skal have et navn senest 6 
måneder efter fødslen. Det kan ske 
enten ved dåb eller navngivning. Ved 
dåb aftales nærmere med præsten. 
Ved dåb skal der være mindst 3 fadde-
re (gudmor og gudfar er også fadder). 
 
Vielse: 
Vielse og kirke aftales nærmere med 
præsten. Inden vielses skal man på 
rådhuset have en prøvelsesattest.  

 
Dødsfald: 
Besked om dødsfald giver man til 
sognepræsten i afdødes bopælssogn. 
Sognepræsten underskriver de nød-
vendige papirer. Ang. bisættelse eller 
begravelse aftales nærmere med præ-
sten.  
 
Navneændring og navngivning: 
Blanketter til ansøgning om navngiv-
ning og navneændring finder man på 
www.personregistrering.dk. Her finder 
man tillige en god vejledning. 
 
 
Henvendelse til sognepræsten: 
Torben Møllenbach 
Rekkendevej 39, Allerslev 
4720 Præstø. 
Tlf.nr: 55 99 60 17 
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Kugleskøre indlæg 
 
 

af Karen Margrethe Christiansen 
 
Søndag 18. november. Møn Petanque 
havde inviteret til Vildtturnering, der 
blev spillet over 5 runder. 12 personer 
fra Allerslev deltog, i alt var der 56 
pers. Vi kom hjem med ”FJER” på, 
præmierne var nemlig fasaner, vildæn-
der og harer. 
Der var gevinster til Nanny, Else, 
Egon og Karen Margrethe. 
 
Lørdag 1. december var vi inviteret til 
juleturnering i Karlslunde. Dagen 
igennem var det kun silende regn og 
meget smattet. Birthe, Nanny og Ka-
ren M. deltog. Vi var i alt 88 pers. 
Spillet var med skiftende makkere, så 
det kunne blive skidt eller godt. For 
Birthe gik det godt, hun fik flest point 
og vandt and, flæskesteg og rødvin. 
God gået Birthe. 
 
Søndag 9. december afholdt vi vore 
årlige julespil. Starten gik kl. 10. Der 
var 20 deltagere og vi spillede over 3 
runder med skiftende makkere. Efter 
spillet blev vores madpakker nydt i 
hyggeligt selskab. Senere blev der 
uddelt præmier. 1. plads Joel Søren-
sen, 2. plads Egon Frederiksen og 3. 
plads Martin Andersen. Der var fine 
præmier. Den Danske Bank havde 
sponseret flere af dem tillige med Jysk 
og Egon. Tak til dem alle. De reste-
rende gaver blev fordelt ved lodtræk-
ning. 
 

 
 
Tirsdag 18. december var sidste pe-
tanqueaften før juleferie. 1 spil fra kl. 
19 og kl. 20 gik vi ind for at nyde 
gløgg og æbleskiver, som igen i år var 
sponseret af Nordea, det siger vi man-
ge tak for. Aftenen sluttede med at 
synge dejlige julesalmer og – sange. 
(Ca. 25 pers. deltog). 
 
Torsdag 27. december Ikke alle klub-
ber holder juleferie heriblandt Nørre 
Alslev, så 3. juledag fik vi kastet lidt 
kugler i en indendørs hal i Ravnse på 
Falster (4 runder). Præmier til Lone og 
Nanny. 
 
Nu er det slut på det gamle år 2007, 
og vi vil gerne sende et ønske om et 
godt nytår og tak til alle der har hjul-
pet og glædet os i årets løb. Også tak 
til MJ Byg A/S, der har bidraget med 
svejsning af lysmaster. 
 
 

Petanque 
 

Vi træner tirsdage kl. 19. 
Torsdage og søndage kl. 10 

 
Vi ses ved  

Allerslev Klubhus 
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Legat til AUIF 
 

af Margot Christoffersen 
Foto af Ena Skovbæk 
 
Ved DGI Storstrømmens årsmøde d. 20. 
november 2007 fik AUIF overrakt en 
legatportion på 25.000 kr.  
 
Nedenfor bringes uddrag af Sydsjællands 
Tidende’s artikel (27/11 2007).  
 
Allerslev Ungdoms- og Idrætsforening 
fik del i Helga Rønne’s gavebrev, le-
gatportionen er på 25.000 kroner. Der 
uddeles 16 af disse legatportioner over 
hele landet.  
Legatet skal gå til en forening, der i 
særlig grad understøtter DGI’s værdi-
er og aktivt bidrager til realiseringen af 
DGI’s overordnede mål – at få flere til 
at dyrke idræt og motion og gerne 
med foreningen som ramme, ved at 
tilbyde nye idrætter og motionsfor-
mer, samt udvikle de eksisterende. 
 

 
 
De kendte og ukendte 
I begrundelsen for tildelingen til Al-
lerslev UIF hedder det blandt andet: 
- Allerslev er en lille forening med 393 
medlemmer. Foreningen har flere 
forskellige aktiviteter, såsom stavgang, 
linedance, petanque, badminton, ame-
rikansk fodbold, fodbold, håndbold 
og flere forskellige grene indenfor 
gymnastikken – altså en forening som 
har det traditionelle, men ikke er ban-
ge for at bevæge sig ud i det ukendte 
og prøve nyt. 
 
- Da håndbolden var ved at afgå ved 
døden i Præstø Kommune for to år 
siden, gik foreningen ind og hjalp de 
unge piger med at skabe de organisa-
toriske rammer for en håndboldafde-
ling, som i dag er særdeles velkørende. 
- Foreningen spiller en stor rolle i 
lokalsamfundet, hvor mange som ikke 
er idrætsaktive finder sammen til an-
dre begivenheder, arrangeret af Allers-
lev UIF. 
 
Tidssvarende idrætsrum 
-Allerslev gør en kæmpe indsats for at 
holde på og tiltrække ledere og in-
struktører, blandt andet gennem en 
aktiv indsats på uddannelsesområdet. 
Ligeledes er man gået med i et samar-
bejde omkring bedre faciliteter til 
blandt andet gymnastikken, så man 
hele tiden kan tilbyde det som med-
lemmerne efterspørger i tidssvarende 
idrætsrum. 
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- Vi synes det er dejligt at der stadig 
findes foreninger, som gør en kæmpe-
indsats i et lille lokalområde og har 
fundet sin mission og vision og som 
så flot lever op til DGI’s formål om-
kring fællesskab og folkelig oplysning. 
 
Vi er meget glade for påskønnelsen, selvom 
der nok er enkelte ting som journalisten har 
opfattet lidt anderledes end virkeligheden. Vi 
har endnu ikke endeligt besluttet, hvad de 
25.000 kr. skal bruges til. 
 

Vigtig meddelelse 
af Erik Arvidsen 
 
Jeg skal hermed meddele, at der alli-
gevel bliver Oldboys fodbold i 2008. 
Da vi har fået tilbagemelding om, at 
vores fodboldspillere ikke ønsker at 
medvirke til, at Allerslevs fodboldaf-
deling skal nedlægges. Derfor vil vi 
fortsætte med at spille, som vi hidtil 
har gjort. Hvis der er nye spillere over 
30 år, som har lyst til at spille, kan 
man kontakte holdleder Kenn på 
telefon 20111651 eller fodboldfor-
mand Erik 22379373. 
 
 

Bankospil 
i Allerslev klubhus 

Hver torsdag kl. 18:30 
 
Gevinsterne leveres af SuperBest, 
Toftes Røgeri og Dagli Brugsen i 
Ugledige. Der 65 spil. Alle lokaler er 
røgfrie. Teleslynger i alle lokaler. 
Mvh. Allerslev UIF. 
 

Generalforsamling 
 
 

 
 
 
 
 
Allerslev Ungdoms- & Idrætsforening 
afholder generalforsamling d. 27. fe-
bruar 2008 kl. 19.00 i Allerslev Klub-
hus.  
 

Dagsorden iflg. vedtægterne 
 
Forslag som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være for-
manden i hænde senest 
 

d. 20. februar. 2008 
 

På bestyrelsens vegne 
Inge Jensen 

 
 

Avis & 
Flaske indsamling 

 

Lørdage 
d. 1. marts 
d. 31. maj 

d. 6. september 
d. 6. december 

 
Kun tømte og rengjorte glas og flasker 
modtages. Reklamer og ugeblade 
modtages også. 
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AUIF’s historie 
af Ena Skovbæk 
 
1909: blev Allerslev gymnastik 
forening (AGF) stiftet. 
 
1921: AGF startede en underafdeling 
Allerslev Ungdomsforening. 
 
1925: Allerslev ungdomsforening blev 
en selvstændig forening. 
 
1946: Foreningen fik skænket et 
stykke jord af en anonym gårdejer, 
hvorpå  
foreningen prøvede at grundlægge en 
idrætsplads, ved hjælp af frivillig 
arbejdskraft, men måtte bede 
sognerådet om hjælp. 
 
1948: Idrætspladsen stod klar, og det 
blev fejret med et håndboldstævne. 
 
1955: På et sognerådsmøde d. 12. juli, 
blev der givet grønt lys, til at opføre et  
klubhus. 
 
1956: Klubhuset blev indviet (Hvilket 
er den nederste del af det vi har i dag) 
 

1957 Ved en større indsamling blev 
der samlet penge sammen til at få 
installeret lys i klubhuset. 
 
1959: Foreningen rundede 50 år. 
 
1960: På en ekstra ordinær 
generalforsamling d. 27. april 196o. 
blev AGF og  
Allerslev Ungdomsforening. slået 
sammen under navnet Allerslev  
Ungdoms og Idrætsforening. 
 
1978: Blev klubhuset udvidet med en 
første sal. 
 
I årene derefter og frem til nu, hvor vi 
skriver 2008, er foreningen blevet 
udvidet med mange flere aktiviteter 
for børn – unge og ældre. 
 
Igennem de sidste 30 år har der været 
følgende afdelinger under AUIF: 
 
Gymnastik – Fodbold – Amerikansk 
fodbold – Dans – Håndbold. – 
Petanque. – Badminton. - I.T. – 
Banko. – Kortklub. – Kulturelt. – 
Motocross. – Loppemarked. 
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Danmarkshistorie set fra første parket 
af Knud Skovbæk  
 

Sidder man på en 
bænk i Ugledige 
grusgrav, sidder man 
lige ved den gamle 
landevej mellem et par 
af landets tidligere 
vigtigste byer: 

Vordingborg, Roskilde og Køben-
havn.  
 
Med lov skal land bygges 
Da Jydske lov blev udarbejdet og 
underskrevet i marts 1241, må man 
formode, at der har været livlig færd-
sel af fornemme folk forbi grusgraven 
her. Jydske lov er den, der starter med 
ordene, at med lov skal land bygges, men 
hvis vi var gode nok, var det ikke 
nødvendigt med megen lov, men den 
lov der gives, skal kunne forstås af 
alle. En god intention for alle lovskri-
vere.  
 

Da Vordingborg længe var kongelig 
begravelsesplads, har man også her-
fra grusgraven kunnet se mange 
fornemme folk køre eller ride forbi.  
 
Svenske krigen 
I vinteren 1658, da den svenske 
kong Gustav Adolf var ved at besæt-
te landet, sendte den danske regent 
en forhandlingsdelegation ud for 
møde svenskerne. De regnede med 
at møde dem på Langeland, men 
vinteren hjalp svenskerne. På lande-
vejen et stykke nord for Vording-
borg mødte danskerne 200 finske 
ryttere og en slæde. Dette kunne 
godt være sket på Ugledigevej.  
 
De hilste pænt på hinanden uden at 
give sig til kende. Først senere gik 
det op for danskerne, hvem de hav-
de mødt, og hvor alvorlig situationen 
faktisk havde været. Det fortælles, at 

 
Sidder man på en bænk i Ugledige grusgrav, sidder man lige ved den gamle landevej mellem et par 
af landets tidligere vigtigste byer: Vordingborg, Roskilde og København. Foto: Ove Rye Jørgensen 
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svenskekongen morede sig herligt 
over dette bluffnummer.  
 
Den danske delegation må være blevet 
noget rystet over fredsbetingelserne. 
Vi skulle afgive Skåne, Halland, og 
Blekinge samt Færøerne, Island og 
Norge i 30 år, 4000 soldater, nogle 
skibe og 1 million rigsdaler.  
 
For at skaffe disse mange penge havde 
danskerne også brug for den sum 
penge, som borgmesteren i Vording-
borg lå inde med.  
 
Svend Poulsen Gønge, senere Gøn-
gehøvdingen blev pålagt at fragte disse 
penge gennem det besatte Sjælland til 
København. Men på den lille skovvej, 
lige ovre på den anden side af Ugeldi-
gesøen var det ved at gå galt.  
 
Carril Etlar har i bogen ”Gøngehøv-
dingen” nøje beskrevet hændelserne 
med besøget i Kulsoens hus ved den 
anden ende af søen, fortalt om de 
svenske ryttere, der forfulgte slæden, 
og om hvordan den snarrådige Ib 
snittede rebet over, så pengetønden 
kunne rulle ned i søen. Når man går 
på skovvejen, kan man nemt forestille 

sig, hvordan det kunne være foregå-
et.  
 
Landet fattedes penge 
Knapt 100 år senere, altså omkring 
1740, var den danske konge og 
Danmark kommet i så stor penge-
nød, at kongen måtte gøre, som stat 
og kommuner gør nu, nemlig sælge 
fast ejendom og privatisere. Vor-
dingborg Rytterdistrikt, det vil sige 
næsten hele Sydsjælland, blev sat på 
auktion. Kongen havde ganske vist 
nogle år tidligere givet Ugledige bort 
til anden side men senere fortrudt på 
grund af Uglediges herlighedsværdier 
og byttet den tilbage mod at aflevere 
nogle andre landsbyer, men det har 
man måske ikke snakket så meget 
om, når man har hentet grus her i 
gamle dage.  
 
Lekkende med omliggende landsbyer 
og grusbakken i Ugledige, blev købt 
af kammerherre Raben på Ålholm 
for 40,000 rigsdaler, men så fulgte der 
også 55 gårde, nogle kirker og en 
masse skov, i alt 333 tønder hartkorn 
med. (Hartkorns angivelse er en 
vurdering af jordens dyrkningsværdi)  
 
Grev Raben havde i generationer 9 
”monterte” slotte; de kunne nemlig 
ikke nøjes med otte. Senere blev de 
splittet op ved salg, og nu er en ny 
godssamler ved at samle, ikke alene 
de gamle godser, men også alminde-
lige bøndergårde omkring sig. Sådan 
gentager historien sig. 

En tegning af Kulsoen Hus 

 
Da skovløberstedet (Skyttehuset) 
bagved grusgraven blev solgt i 
1990´erne, fulgte grusgraven med. 
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Man glemte bare, at Ugledige i genera-
tioner havde vundet hævd på den som 
byjord. Det medførte nogle meget 
dramatiske optrin med ryttere, der 
forsvarede deres ret, og en ny ejer der 
forsvarede sin ejendomsret. En retssag 
afgjorde, at den ældste del af grusgra-
ven blev bevaret som fælles jord, men 
det sidst udgravede måtte følge hus-
handelen.  
 
Nu er det beboerforeningen, der ad-
ministrerer grusgraven. De bænkebor-
de, der står her om sommeren, må 
lænkes fast; de jydske lovfædre havde 
ret. Enhver vil ikke nøjes med sit eget.  
 
På grund af Uglediges meget centrale 
beliggenhed blev der engang lidt oppe 
af bakken bygget et grundmuret ting-
hus i stedet for det mere afsides på 
Jungshoved. 
 

Lige omkring år 1800 blev der vold-
som aktivitet i grusgraven i forbin-
delse med udflytningen af gårde fra 
landsbyerne. Der blev hentet mange 
læs grus her.
 
En grum karl den Balle Lars 
En aften i september måned 1858 
lød der pludselig et skud i byen. Der 
havde været et andendags begravel-
sesgilde, og da gårdmandsenken, 
Anne Marie Hemmingsdatter, lige 
var kommet hjem derfra og var ved 
at klæde sig af for at gå i seng, blev 
hun dræbt af et skud, som kom fra 
vinduet. Hendes stedsøn, der skulle 
arve gården efter hende, blev mis-
tænkt, men der var spindelvæv i hans 
bøsse, så det var ikke den, der var 
blevet brugt. 
 
Hvem kunne det så være? I første 

 
 
Kortet over Ugledige og Skibinge er fra 1860, og her kan man se indtegnen af Balle Lars’ 
Hus i Skibinge. 17



omgang tænkte ingen på Lars Nielsen, 
en suspekt person, der var født i 1820 
i landsbyen Balle og derfor blev kaldt 
”Balle Lars”. Hans første "grove" 
forbrydelse var, at han som nygift stjal 
en vognfjæl til at reparere en dør i sit 
lejede hus. Det gav et års forbedrings-
hus. Nu ville vi vel nok i dag sige, at 
det var husejeren, der skulle dømmes 
for manglende vedligehold. Balle Lars 
blev rå. Han kunne lejes til at brænde 
en gård af, og han satte efterhånden 
taksten til 100 rigsdaler.  
 
Men først da Balle Lars, efter en fug-
tig frokost hos sin svoger, taler over 
sig og fortæller, at det var ham, der 
havde skudt enken, går svogeren til 
politiet, og Balle Lars bliver anholdt. 
Først efter mange forhør går Balle 
Lars endelig til bekendelse og fortæller 

samtidig om andre forbrydelser og 
gårdbrande, han havde været med til. 
 
Jo mere politiet undersøgte på eg-
nen, jo værre blev det.  
 
Fire måneder efter sad 7 mennesker i 
Præstøs arrest. Balle Lars kunne ikke 
holde styr på alle forklaringerne. 
Han tilstod mordet, men i højesteret 
trak han tilståelsen tilbage.  
 

 
 
Arrestprotokollen findes i dag som kopi på Præstø Lokalarkiv og originalproto-
kollen opbevares på Rigsarkivet. Vi har prøvet at tyde hvilke effekter Balle Lars 
havde med til arresten: 1Trøje, 1 par Bukser, 1 Vest, 1 Hue, 1 Tørklæde, 1 par 
Støvler, Sedler (sandsynligvis penge) og 12 Rigsdaler. 
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Men både Balle-Lars og enkens sted-
søn blev alligevel dømt til deres hals at 
miste og hovederne sat på en stage. 
 
Pastor Gjellebøl blev bedt om at for-
berede arrestanterne til døden og om 
muligt få dem til at angre. Han forsøg-
te i 2 måneder, men måtte til sidst 
konstatere, at det havde været "spildte 
Guds ord på Balle-Lars", nogle ord 
som er blevet et berømt mundheld. 
Dommen blev for både Balle-Lars og 
stedsønnen senere ændret til, at sted-
sønnen fik lov at beholde hovedet, og 
Balle Lars slap for at få hovedet sat på 
en stage. 
 
Den 16. oktober 1860 om morgenen, 
for 150 år siden, var der voldsom 
trafik her forbi. Balle-Lars blev ført 
forbi grusgraven til galgebakken oppe 
i skoven. Der kom 3-4000 mennesker 
for at overvære en af de sidste offent-
lige henrettelser i denne del af landet.  
 

Galgebakken ved Ugeldige. 
Foto: Ove Rye Jørgensen 
 

Og hvor står vi nu.. 
Af nyere Danmarks historie man har 
kunnet se herfra er, at: 
 
• Der kom velstand til landet. Det 

fattige husmandssted på bakken 
er blevet til en blomstrende 
planteskole med salg af luksus-
planter, og de lidt triste huse i 
byen er i dag blevet til attraktive 
boliger.  

• Vandstanden i søerne er hævet 
omkring 1½ meter som led i et 
EU støttet naturgenopretnings-
projekt. Og her er sat borde og 
informationstavle op, så vi har 
noget at bruge vores fritid til.  

• Oppe i skoven er skiltet med 
Præstø kommune forsvundet. 
Stedet her regeres igen som i 
Kong Valdemars tid fra Vor-
dingborg.  

 
Redaktionen har med Knuds accept tilladt 
sig at rette i visse passager, men helt med 
respekt for den oprindelige tekst, der er 
skrevet til en sammenkomst i Ugledige 
grusgrav hvor Knud fortalte denne historie 
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Når vinteren ikke vil, så må vi 
Det er ikke meget sne vi har fået denne vinter, men så kan vi da hjælpe lidt.  
 

 
 

Vintergækkerne er taget af Ove Rye Jørgensen 

 

 Når man fodrer fuglene i denne kolde tid, kan man være heldig, at få lov til at tage et billede af 
dem. Det har Annelise Harsmann gjort. Velbekomme Piphans.  
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Sang Café 
tekst og foto af Annelise Harsmann
 
Julen blev rigtigt sunget ind i Allerslev 
gamle Skole den 7. december. 
 
Der var igen mødt mange op i Sang-
caféen for at en hyggelig aften med 
julens glade sange. Bodil Bennetzen 
sad ved klaveret og førte os sikkert 
igennem både nye og gamle sange 
med assistance fra Jørgen 
Christoffersen og hans guitar. 
 
Vi hyggede os også med gløgg og 
æbleskiver, og det blev virkelig en god 
aften. 
 

Fra Sang-caféen vil vi gerne ønske alle 
et rigtigt Godt Nytår, og vi håber at 
mødes til nogle gode sangaftener i det 
nye år. 
 
De kommende Sang-caféer afholdes 
på fredage, henholdsvis den 1. 
februar, 7. marts og 4. april. 
 
Hvis I vil høre nærmere, kan I 
kontakte 
 

Jørgen Christoffersen 
tlf.: 55 99 63 89  

eller 
Annelise Harsmann 

tlf.. 55 99 60 14 
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Aktivitetskalender 
Dato Begivenhed Tidspunkt Lokation 
11. feb.  Generalforsamling Beborforeningen 19.00 Allerslev Gl. Skole 

27. feb. Generalforsamling AUIF 19.00 Allerslev Klubhus 

01. mar. Avis- og Flaskeindsamling 9 – 12 Allerslev Sogn 

02. mar. Petanquestævne  Ridehuset i Ugledige 

07. mar. Sang Café 19.00 Allerslev Gl. Skole 

29. mar. Gymnastikopvisning 10.00 Præstø Hallen 

04. apr.  Sang Café 19.00 Allerslev Gl. Skole 

Gudstjenester 
Dato Begivenhed Allerslev Kirke Jungshoved Kirke 
3. feb. Fastelavn 9.00 10.30 

10. feb. 1. s. i fasten Ingen 9.00 MG 

17. feb. 2. s. i fasten 10.30 Ingen 

24. feb. 3. s. i fasten 9.00 10.30 

2. mar.  Midfaste Ingen 9.00 JB 

9. mar. Mariæ Bebudelse 9.00 10.30 

11. mar. Aftengudstjeneste  

Optakt t. påske 

19.00 

 

 

16. mar. Palmesøndag Ingen 10.30 

20. mar. Skærtorsdag 10.30 9.00 

21. mar. Langfredag 9.00 JB Ingen 

23. mar. Påskedag 10.30 9.00 

24. mar. 2. Påskedag Ingen 10.30 

30. mar 1. s. e. påske 10.30 9.00 
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