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Forord 
af Ove Rye Jørgensen 
 
Foråret er på trapperne, ja- det siger 
kalenderen jo, og ganske rigtigt kan vi 
allerede nu se de første vintergækker 
og erantis titte frem rundt om i haver-
ne. Hvert år bliver jeg selv lige overra-
sket og begejstret når de kommer op. 
Sidste år, da jeg tog billedet vi bringer 
på forsiden, blev jeg selv dybt grebet, 
da jeg så den lille skrøbelige blomst 
arbejde sig op igennem sneen, uden at 
blive forkrøblet eller ”fryse” i stykker. 
Naturen er storslået, flot og barsk. 
 

Så starter vi på andet bladår og har 
her færdiggjort nr. 1-2009. Den posi-
tive respons, vi løbende har fået igen-
nem hele sidste år, har giver os alle et 
stort klap på skulderen og samtidig et 
venligt spark bagi, for at vi holder 
standarden og helst udvikle den. Vi 
har et par ting i ærmet, som vi vil 
forsøge os med her i løbet af de næste 
numre, men samtidig opfordrer vi alle 
der har ”skrivekløe”, - en god ide eller 
en fortælling de vil af med, om at 
komme ud af busken og kontakte en 
af os fra redaktionen. 
, 

I denne udgave har vi et bredt vue ud 
over forskellige aktiviteter der har 
foregået og skal foregå i den nærmeste 
fremtid. Herligt, at der stadig er krudt 
i ungdommen og selv Old Boys kan 
også være med, ja selv vores egen 
layout-mand Bjarne tumler bolden. 
Men har han nu tid til det, burde han 
ikke sidde hjemme og lave blad?  
 
Skønt julen efterhånden er kommet 
godt på afstand, tager Annelise lige en 

ekstra runde om juletræet endnu en 
gang, altså det der stod på hjørnet 
ved kirken. Det var smukt som det 
stod der og lyste op i den mørke 
december aften.  Lidt ud over nor-
malen bringer vi denne gang et lille 
”hjertesuk” fra nogle af vores beboe-
re i Allerslev, men også mange andre 
af vores beboere fra lokalområdet vil 
sikkert kunne nikke anerkendende til 
teksten. AUIF blev så 100 år og det 
blev fejret som nu den slags skal 
gøres. Med reception på dagen og 
fest et par dage efter, med stor til-
slutning fra medlemmer, gamle som 
nye. Og nu gør han det så igen, - 
Torben Møllenbach inviterer til 
forårskoncert i Allerslev kirke, og 
kalder den ”Koncert for alle sanser”, 
og igen i maj til Jazz-koncert i Jungs-
hoved kirke. Men ikke nok med det, 
i foråret, når naturen står i fuld flor, 
vil Torben holde et par gudstjenester 
i det frie,  - men læs mere om det 
inde i bladet. Barndommen i Allers-
lev, fortalt af Preben Vang Jensen 
har vi bragt som en løbende fortæl-
ling over de sidste numre, og dette er 
3.del. Sidste afsnit kommer i næste 
blad. Det er en artikel som jeg ved 
mange har læst med fornøjelse, og 
ikke mindst fordi den er skrevet 
godt, men også meget læsevenligt, så 
endnu en tak til Preben.  
 
Sidst i bladet slutter vi med et indlæg 
fra kunstneren Finn Torstein, der 
skriver om de oplevelser han havde 
omkring d. 11. september og hvor 
han gribende skildrer sine tanker i 
billeder. Der er her tid til fordybelse.  
 
Jeg ønsker dig god læsning.  
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Fodbold 
tekst af Bjarne Arvidsen  
foto af Erik Arvidsen 
 
Vi har i denne vinter haft tilmeldt to 
hold til DGI turnering i indendørs 
fodbold.  
 
Old Boys havde til denne sæson fået 
sponseret et nyt sæt spillertøj med 
tilhørende sweatshirts af Malerme-
ster Björn Forsberg fra Vordingborg 
og det vil jeg gerne på holdets vegne 
sige mange tak for. 

Holdet endte som nr. 4 (ud af 7 
hold) i Old Boys B rækken med 4 
sejre 3 uafgjorte og 5 tabte.  
 
Allerslev har også haft et børnehold 
med og de har kæmpet det bedste de 
har lært. Det er blevet til et par fine 
sejre herefter jul, hvilket har givet 
dem en flot 3. plads i pulje B (ud af 6 
hold). Super godt gået.  
 

 
 

 
Der bliver gået til den når børnene spiller. 
 Øverst: Toksværd Hallen - kamp mod Endeslev-Vråby som endte 1-0 til Allerslev. 
Nederste: Strøby Hallen - kamp mod Rønnebæk endte 1-1. 
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Kugleskøre indslag 
af Karen Margrethe Christiansen 
 
Lør. d. 4. okt. Bandholm havde 
inviteret til stævne, Joel, Preben, 
Nanny, Birthe, Henrik og Karen 
Margrethe kørte derned. Et godt 
stævne med omkring 60 deltagere 
(30doubler). Henrik og Karen 
Margrethe vandt 4 kampe af 5, og 
endte på en 7. plads. Kun 2 hold 
havde vundet alle 5, det var ret tætte 
kampe. Vejret var perfekt, tørvejr og 
som beskrevet før – udsigten 
smukover havnene og over til Askø. 
 
Søn. d. 18. okt. Stensved inviterede til 
deres 2. stævne i alle de år, men nu 
tror jeg de kommer igen . 60 personer 
deltog. Alting perfekt. Vejret var surt 
og råkoldt. Kun 2 personer fra 
Allerslev, men vores spil fungerede 
over hovedet ikke. Æv æv. 
 
Lør. d. 26. okt. Nu var sommertid 
slut . Tappernøje afholdt stort stævne. 
144 deltager både fra DGI og DPF. Så 
der kunne man få nogle bank af de 
topstærke spillere. Samme dag afholdt 
Møn Vildtpetanque, hvor 6 spillere fra 
os dystede, Hans Viggo og Else kom 
hjem med fjer på – Tillykke til dem  
 
Tors. d. 6. nov. DGI afholdt aktivi-
tetsmøde i medborgerhuset i 
Vordingborg. Helge Nielsen afgik 
som Formand og som ny Formand 
blev Teddy Petersen, Ellemarken. Og 
som ny mand i bestyrelsen kom vores 
egen Lars Hyltoft, der ved senere 
konstituering valgtes til næstformand. 

Tillykke, Lars til dig og os, vi håber 
det bliver et plus for Regionen. 
 
Lør d. 8. nov. Vores afdeling havde 
inviteret Jungshoveds spillere(ca.10 
pers.) til en lille dyst. Dagen begyndte 
med 1 lille dram, og så gik det løs. De 
var glade for at besøge os og gav 
udtryk for at de havde meget at lære. 
Det var nogle hyggelige timer  
(ca. 25 spillere) 
 
Søn d. 16. nov. Nordfalster afholdt 
indvielse af deres nye drivhus, stort 
stævne med skiftende makkere. Vi 
blev repræsenteret ved Nanny, Birte, 
Torben. Sammen overrakte de en 
gave. Desuden blev Torben nr.1 af 94 
personer. Godt gået – Torben  
 
Søn d. 14. dec. Vores afdeling afholdt 
julespil med lidt godt, 
Andebryst/frikadeller og god rødvin, 
som var fra vores 10 års fødselsdag. 
28 personer af 32 var mødt frem. 
TAK TIL JER ALLE.  
 
Mange fine præmier, flere sponsorere. 
1. pladsen gik til Karsten Jensen. 
 
Tirs d. 16. dec. Traditionen tro blev 
der afholdt Gløggaften. 1 times spil. 
Varm gløgg/æbleskiver, julesange og 
salmer. Der var en duft af julehygge 
fra appelsiner, gløgg og gran. Jørgen 
C. havde taget sin guitar med – 
hyggeligt.  Med ønske om en glædelig 
jul og godt nytår til hinanden, slap det 
trætte petanque år op og der blev 
dømt juleferie indtil den 4. januar. 
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Lør. 27. dec. Nordfalster på banerne 
igen i drivhuset. Julepetanque 
3.juledag er jo generelt kedelig og 
nogen kan bare ikke lade kuglerne 
have fred, så vi kørte af sted og havde 
en dejlig dag . Lone, Holger og Karen 
Margrethe, som desuden blev nr. 8 ud 
af 90 spillere. 
 
Søn. d. 4. jan. Opstart efter nytår og 
folk mødte bare op. 
 
Lør d. 10. jan.  I petanque afd. 
Afholdt vi julefrokost –nu havde vi 
tid. Champagne og  Lækker Buffet , 
kaffe, chokolade. Alt lavet af vores 
egne medlemmer. Formanden havde 
fået til opgave at holde tale 
v/menuen, valgfrit emne , det blev et 
emne om ”OS SELV” meget slående 
blev vi sammen lignet med 
arbejdsbier, der virker overalt i 
naturen, også fastslog Lars, at vi har 
det smukkeste beliggnede og flotteste 
anlæg i regionen. Vi var alle enige og 
takkede ”OS SELV”. Lege og 
tosserier og 1 tipskupon var også på 
menukortet.  
 

Juletræ 
af Annelise Harsmann 
 
Selv om julen er uigenkaldeligt forbi, 
kan mange sikkert huske det flotte 
juletræ ved kirken i Allerslev. En stor 
tak til Oremandsgaard, som har for-
æret træet til Beboerforeningen og 
dermed Allerslev. Også tak til Hans 
Erik Johansen og Knud Skovbæk, der 
stod for opsætning og nedtagning. 
 

Generalforsamling 
 
 

 
 
 
 
 
Allerslev Ungdoms- & Idrætsforening 
afholder generalforsamling d. 25. fe-
bruar 2009 kl. 19.00 i Allerslev Klub-
hus.  
 

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

d. 18. februar 2009 
 

På bestyrelsens vegne 
Formand Bent Harsmann 

 

Nytår 
Redaktionen har fra bekymrede medborgere 
lovet at viderebringe flg. lille hjertesuk i 
forbindelse med sidste års og de kommende 
års nytårsfejring 
 
Så er nytåret vel overstået, og vi i det 
gamle Allerslev ånder lettet op. De 
gamle – stråtækte huse omkring kirken 
overlevede endnu en gang et bombar-
dement, som var Gazastriben værdigt. 
Vi har fejet de sidste raketter ned fra 
stråtagene og glæder os over, at der er 
et år til næste beskydning. 
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CBB giver AUIF penge 
af Bjarne Arvidsen 
 
Er du mobilkunde hos teleselskabet 
CBB, kan du nu støtte AUIF.  
 
Køber du din taletid via internettet, 
kan du støtte din lokaleklub.  
 
Først klikker du på punktet ”Støt din 
lokalklub” og herunder finder du  
”Allerslev UIF”. 
 
Tilmelder du dig AUIF, så giver CBB 
6 øre til AUIF for hver krone du rin-
ger. Det koster altså ikke dig noget. 
 
Har du nogen spørgsmål til ”projek-
tet”, så skal du være velkommen til at 
kontakte mig på 22571342 da jeg står 
på som administrator.  
 

 
 

Sang Café 
af Annelise Harsmann og 
Jørgen Christoffersen 
 
Så er vi klar til sæsonens to sidste 
sang-cafeer. 
 
Som altid foregår det i Allerslev gl. 
Skole på Enghavevej 2 og starter kl. 
19.00. Halvvejs i programmet drikkes 
der kaffe/te med kage, og snakken vil 
helt sikkert gå livligt. Herefter synger 
vi videre indtil omkring kl. 21.30. 
 

Alle er velkomne, og deltagelse koster 
30 kr., som også dækker servering i 
pausen. 
 
Fredag, den 6. marts sidder Lennart 
Lindegaard ved klaveret, medens det 
er Kirsten Hansen, der akkompagne-
rer fredag, den 3. april. 
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Generalforsamling i 
Beboerforeningen 
af Formand Annelise Harsmann 
 
Mandag den 2. marts 2009 holder 
Beboerforeningen for Allerslev gl. 
Sogn generalforsamling kl. 19.00 i 
Den gamle Skole på Enghavevej 2. 
 
Dagsorden er iflg. vedtægterne. Even-
tuelle forslag skal være formanden i 
hænde senest 23. februar.  
Skulle du eventuelt have lyst til at 
deltage i bestyrelsesarbejdet er du 
meget velkommen til at kontakte for-
manden.  
 
Som noget nyt vil Beboerforeningen 
genoptage den tidligere tradition med 
uddeling af en forskønnelsespris. 
Navnet på modtageren offentliggøres 
på generalforsamlingen. 
 
Efter generalforsamlingen vil Stina 
Møllenbach fortælle om, hvordan det 
var og er at komme til Allerslev som 
tilflytter og især som præstefrue. 
 
Til mødet vil der blive serveret kaffe 
og brød. 
 
Alle er velkomne!  
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100 år fejret 
af Bent Harsmann 
  
Allerslev Ungdoms- og Idrætsforening 
har haft en spændende uge. Den 21. 
januar, som var 100 årsdagen for for-
eningens stiftelse, blev der i klubhuset 
holdt reception, som blev besøgt af 
omkring 75 gæster. 
 
Den 23. januar blev der så holdt stor 
fødselsdagsfest for medlemmer og 
andre med nær tilknytning til AUIF, 
og klubhuset var fyldt med glade 
mennesker. Musikken til både middag 
og dans blev leveret af ”Butterflies”. 
 
3 tidligere formænd var specielt invite-
ret, nemlig Poul Hansen, der var for-
mand fra 1939-42, Jens Peter Søren-
sen (1950-52) samt Povl Stauner 
(1962-64). 

Naturligvis var foreningens 3 æres-
medlemmer også inviteret, og de hel-
digvis alle stadig stærkt involveret i 
foreningens drift. Else Karlshøj har i 
over 50 år været gymnastikleder, me-
dens Ena Skovbæk og Inge Jensen 
begge har været formænd for den 
bestyrelse, som de stadig er en vigtig 
del af. 
 
 
 
 
 
 
 
"Formænd" viser f.v. Jens Peter Sørensen, 
Povl Stauner, Bent Harsmann og Poul 
Hansen 
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Praktiske oplysninger 
af Torben Møllenbach – foto Annelise Harsmann 

 
Fødsel: 
En fødsel skal medde-
les 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, 
moderens og faderens fødsels- og 
navneattest, evt. en vielsesattest, og 
hvis forældrene ikke er gift en om-
sorgs- 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 fad-
dere (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 
præsten.  
 
Navneændring og navngivning: 
Blanketter til ansøgning om navn-
givning 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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Koncert for alle sanser 
23. april 2008 kl. 19.00 i Allerslev 
kirke: Carl Jørgen Nielsen, orgel, 
og Mads Sørensen, trompet 
 

Her er et tilbud om en utraditio-
nel koncert, hvor tilhørerne akti-
veres og får brug for alle sanser.  
 
Trompet- og orgelspil, fælles-
sang, dias og en forfriskning 
 
af Torben Møllenbach 
 

o Høresansen sørger det 15-årige 
trompettalent, Mads Sørensen, 
og organist Carl Jørgen Nielsen 
for, når de spiller en perlerække 
af kendte stykker for trompet og 
orgel. 

o Synssansen tilgodeses af en 
række stemningsfulde billeder, 
der vises på storskærm. Billeder-
ne ledsager musik og fællessang.  
Carl Jørgen, der er en ivrig foto-
graf, har taget billederne. 

o Smagssansen tilgodeses af et 
glas vin eller sodavand, som ar-
rangørerne serverer i pausen, 
hvor der endvidere er lejlighed 
til en snak med de andre delta-
gere. 

o Og endelig deltager de frem-
mødte i koncerten ved, at de 
synger med på nogle salmer og 
sange, som Carl Jørgen kort in-
troducerer. 

 
o Mads har i 6 år spillet Prins 

Jørgens Garde i Vordingborg, 

men nu er han på dispensation 
optaget på det musikalske 
grundkursus i Nykøbing F, hvor 
han modtager undervisning af 
Gorm Hovaldt. Han har været 
praktikant i såvel Sjællands som 
Sønderjyllands Symfoniorkestre 
og er fast trompetist i Stor-
strøms Symfoniorkester, ligesom 
han assisterer hvor der ellers er 
brug for en vaks og dygtig trom-
petist. 

o Carl Jørgen bor i Haslev, hvor 
han har været organistassistent i 
25 år, inden han i 2006 blev or-
ganistassistent ved Vor Frue kir-
ke i Vordingborg. Desuden har 
han i 2 år sideløbende været or-
ganist ved Fakse kirke, ligesom 
han også får tid til at vikariere i 
en række kirker på Midt- og 
Sydsjælland. Han står endvidere 
for seniorsangen i Holsted kirke 
i Næstved og i sangcafeen i Ny-
råd præstegård. 

o Mads og Car  Jørgen har bl.a. 
spillet i kirkerne i Vordingborg, 
Sct. Bendts i Ringsted, Holsted, 
Store Spjellerup, Terslev, Hylle-
holt i Faxe Ladeplads, Skibinge, 
Benløse, Haslev og Stege. Kon-
takt: Carl Jørgen Nielsen 56 31 
12 04 

l
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Ungdomsgudstjenester 
 i Allerslev og Jungshoved Kirker 
af Torben Møllenbach 
 
Nu er sæsonen ved at slutte for de 
unge mennesker, der skal konfirme-
res her i foråret.  
 
Derfor er to gudstjenester lagt i 
hænderne på de, der skal konfirme-
res i henholdsvis Allerslev og Jungs-
hoved kirker. De har valgt salmerne, 
musikken, de vil læse gudstjenestens 
forskellige tekster og være med til at 
tilrettelægge prædikenen. 
 
Ved den første gudstjeneste medvir-
ker de, der skal konfirmeres i Jungs-
hoved kirke, og ved den anden guds-
tjeneste de, der skal konfirmeres i 
Allerslev Kirke. 
 
De to ungdomsgudstjenester er for 
børn og unge og andre interesserede 
først i Allerslev Kirke palmesøndag, 
d. 5. april, kl. 10.30 og i Jungshoved 
Kirke 2. påskedag, d. 13. april 10.30. 
I øvrigt finder konfirmationerne sted 
i Jungshoved Kirke d. 3. maj, kl. 
10.30 og i Allerslev Kirke d. 10. maj, 
kl. 10.30. 
 

Friluftsgudstjenester 
af Torben Møllenbach 
 
Flere kirkegængere i de to sogne har 
spurgt om ikke, der kunne arrange-
res en friluftsgudstjeneste. Det vil vi 
derfor prøve to gange her i foråret.  
Første gang på slotsbanken ved 
Jungshoved Kirke 2. pinsedag, 1. 
juni, kl.  10.30.  

Anden gang vil blive ved grusgraven 
overfor søen i Ugledige, d. 14. juni, 
kl. 10.30. 
 
Vi vil begge steder sætte et mindre 
telt op, som fungerer som kirkens 
kor, hvorfra bønner, læsning, prædi-
ken vil lyde, og herfra vil vi også 
gøre klar til altergang. Alle interesse-
rede er som ved alle andre gudstje-
nester velkomne. 
 

New Or'Nielsens  
Jazzband 
af Torben Møllenbach 
 
Onsdag d.13. maj 09, kl. 19.00 af-
holdes i Jungshoved Kirke en kon-
cert med Vordingborg-orkestret 
New Or'Nielsens Jazzband. Det 
bliver en koncert, hvor vægten læg-
ges på den "sorte", amerikanske 
kirkemusik i form af spirituals og 
gospels. Orkestret, som for nylig 
fyldte Vor Frue Kirke i Vordingborg 
med denne form for koncert, har 
følgende besætning: Per Østergaard, 
klarinet, alt saxofon, vocal - Jørgen 
Tarnow, trækbasun, tenor saxofon, 
vocal - Leif Bjerborg, guitar, vocal - 
Henrik Rosenvinge, bas, vocal - Ole 
Nielsen, banjo, sousafon, kapelme-
ster.  
 
New Or'Nielsens Jazzband består af 
særdeles erfarne jazzmusikere, der i 
mange år har spillet i forskellige 
kendte jazzsammenhænge, og de 
spiller i en livsglad, swingende New 
Orleans-jazzstil, så der er lagt op til 
en særdeles god og spændende aften 
i Jungshoved Kirke.  
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Mine Erindringer om barndommen i Allerslev 
Del 3 
af Preben Vang Jensen 
 
Foreningsliv 
I Allerslev var der megen foreningsak-
tivitet, som navnlig blev udfoldet på 
kroen, der var det lokale samlingssted, 
dels var der selve krostuen, hvor 
mændene mødtes over et glas øl, 
mens de drøftede de daglige proble-
mer, der var også enkelte, der nok 
kom her lidt for tit, man fortalte om 
kromanden, at han serverede klipfisk 
eller kom lidt ekstra salt i den mad, 
der blev serveret, så det fremkaldte 
den naturlige tørst.  
 
Det var dog i den store krosal, for-
eningslivet udfoldede sig, først og 

fremmest var det gymnastikforenin-
gen, der holdt til her, men det var 
også her husmandsforeningen af holdt 
den årlige dilettantforestilling med 
efterfølgende bal for foreningens 
medlemmer. 
 
Da jeg var omkring 5 år begyndte jeg 
at gå til gymnastik, og jeg var en af de 
mindste på holdet. Der var ingen 
gymnastiksal på skolen, så såvel den 
almindelige gymnastiktræning som 
opvisninger skete i salen på Allerslev 
kro. Vi gik til gymnastik en til to gange 
om ugen hele vinteren igennem, og 
jeg tror at næsten alle byens drenge 

 

 ’Drengeholdet fra Allerslev Gymnastikforening ved opvisningen på Allerslev Kro 1939. Jeg 
sidder som nr. 2 fra venstre i forreste række. 
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deltog, der var jo på dette tidspunkt 
ikke så mange forskellige aktiviteter, 
som vi kender i dag. Det kunne til 
tider være en kold omgang, for selv 
om der var en stor kakkelovn i den 
ene ende af salen, kan jeg ikke erindre, 
der på noget tidspunkt har været 
tændt op i den i forbindelse med vo-
res gymnastiktræning. Der var ingen 
form for bademuligheder, hvis vi 
havde brug for at komme i bad efter 
gymnastikken, måtte det være hjemme 
hos selv i en balje vand. 
 
Når vi nåede frem til foråret sidst i 
marts måned sluttede vintergymna-
stikken med et par opvisninger, først 
på Allerslev kro, hvor alle de lokale 
hold deltog, og efter opvisningen var 

der så bal, hvor det mange gange var 
morfar og hans orkester, der spillede.  
 
Far sad ofte ved indgangen og solgte 
billetter, mor vaskede glas, og min 
søster Rita deltog ligesom jeg selv i 
gymnastikken, men selvfølgelig på et 
pigehold, så hele familien var engage-
ret i foreningslivet. Drengenes og 
karlenes gymnastik var det man i dag 
kalder redskabsgymnastik, dog havde 
vi ikke noget med trampoliner, men 
plint, buk og hest og endelig måtten, 
hvor vi lavede hovedspring, kraft-
spring og flyvespring. Inden vi gik i 
gang med redskaberne havde vi op-
varmning uden musikledsagelse, og 
øvelserne var meget kraftbetonet.  

Allerslevs drengehold foran indgangen til Hotel
Jeg står i forreste række ved siden af lederen.  
 

 
 Frederiksminde foråret 1940. 
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Til pigernes opvisning var der normalt 
musikledsagelse i form af en dame, 
der spillede lidt på et klaver. 
 
I forbindelse med gymnastikopvisnin-
gen blev der uddelt flidspræmier til de 
gymnaster, der havde været flittigst til 
at møde op igennem vinteren. Efter 
den lokale gymnastikopvisning havde 
vi endnu en opvisning, denne gang 
den store amts-opvisning, hvor hele 
Præstø amts gymnastikforeninger 
samledes til en stor opvisning, der 
varede en hel søndag. Opvisningen 
blev holdt på hotel Frederiksminde i 
Præstø. På det følgende billede, som 
er fra en amtsopvisning i Præstø 1940, 
er jeg dog blevet en smule ældre. 
 
Når gymnastiksæsonen var forbi be-
gyndte håndboldsæsonen, der var jo 
ingen idrætshal, så det var udendørs 
håndbold, der blev spillet den gang. 
Det foregik på en græsmark, som man 
lånte af en bondemand, men senere 
blev der købt et stykke jord, hvor der 
blev anlagt en lidt bedre bane, men 
det var lidt mere primitive forhold, 
end det man kender til i dag, der var 
ingen klubhus med bad og omklæd-
ningsfaciliteter, men vi kendte ikke til 
bedre forhold, og det gik da meget 
godt endda. Vi trænede et par gange 
om ugen, og senere på sæsonen spille-
de vi også turneringskampe mod 
drenge fra de nærliggende landsbyer. 
Kampene blev normalt afviklet tidligt 
på aftenen, og hvis det skulle ske på 
“udebane” cyklede vi til de pågælden-
de steder, det skulle jo helst ikke være 
for langt væk. 

..sidste del kommer i næste nummer 

Fastelavn 
af Annelise Harsmann 
 
Traditionen tro vil Beboerforeningen 
og AUIF arrangere Fastelavn, og det 
er i år søndag den 22. februar i 
AUIF’s klub på Enghavevej 2 fra kl. 
14.00 – 16.00. 
 
Vi slår katten af tønden, og vi vil lege 
og danse. Der vil være sodavand og 
boller til børnene, medens de voksne 
kan købe kaffe mv. i klubhusets kiosk. 
 
Entré: Voksne kr. 25,-, medens det er 
gratis for børnene. 
 
ALLE ER VELKOMNE! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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En billedkunstners  
eftertanker 
Begivenhederne d. 11. sept. 2001 
kommer til at præge livet på klo-
den langt ind i det nye årtusinde. 
af Finn Thorstein 
 
Terrorangrebet på World Trade 
Center og krigsforberedelserne fik 
hundredetusinder på gaderne verden 
over med en bøn om, at vi ikke ville 
dette hævntogt, men intet kunne 
holde korstoget tilbage – og følge-
virkningerne er uoverskuelige. 
 
Som afmægtige følger vi i medierne, 
hvordan urolighederne eskalerer i 
det Mellemste Østen, og færre og 
færre møder op til fredsdemonstrati-
oner for at protestere imod krigster-
rorens fortsættelse 
 
Det er kunstens opgave at tolke den 
ydre verdens indtryk. Tolkningen 
afhænger af kunstnerens ’syn på 
sagen’, hvilket igen er et resultat af 
opdragelse, uddannelse, omgangs-
kreds, mediepåvirkning … 
Og det engagerede kunstværk er 
under overfladen en egenartet blan-
ding af smag, moral, kultur, politik, 
religion … 
 
For mig som kunstmaler har 11. 
sept. resulteret i en serie malerier, 
som udstilles under titlen ’Twin 
Towers’. Det første maleri blev til i 
foråret 2002 og det sidste 6 år efter i 
febr. 2008. 

Der er malet andre serier indimel-
lem, men problematikken omkring 
Irak-krigen bliver ved at trænge sig 
på, og jeg kan blive presset til at 
fortsætte serien, hvis rædslerne ud-
vikler sig. 
 
Ideer, indfald, fantasi … i form af 
ord og billeder slipper ind i bevidst-
heden ofte som et resultat af drøm-
me eller meditation, og det er råma-
terialet til dagens arbejde. 
 
Det er nødvendigt som kunstner at 
være opmærksom på, hvad der rører 
sig i én. Mine billeder og tekster 
bliver i høj grad samvittigheds-
spørgsmål, for mit input er som 
budskaber’ eller gaver, som jeg må 
takke ja til – eller lade være med at 
skabe. 
 
Malerierne må nærmest betragtes 
som surrealistiske og er nok mere 
poetiske end egentlig fortællende: 
Der bliver i et maleri præsenteret 
nogle billedelementer, som jeg ikke 
forstår helt til bunds, hvis jeg postu-
lerede det, ville billederne få karakter 
af reklamer eller propaganda. Hvilket 
ville være en dødssynd. 
Samspillet mellem billedelementerne 
optræder nærmest som en gåde eller 
rebus, og betragteren er således frit 
stillet til at flette indtrykket sammen 
til sin egen tolkning/historie. 
 
Et af elementerne er naturligvis 
Manhattan’s skyline med guldtårne-
ne, Frihedsgudinden og et passager-
fly på vej ind.  
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Et andet element er en tom stol, et 
bord med kaffekop, en termokande 
og et tv foran et panoramavindue. 
 
Den tomme stol er en invitation til 
beskueren om at sætte sig ind i situa-
tionen, altså bringe den fjerne, ydre 
dramatik i berøring med det daglig-
dags liv. Som serien skrider frem 
ender skyskraberen på bordet sam-
men med kaffen og passagerflyet 
svæver hen over stolen på vej i mål. 
 
Skyskraberne bliver senere til bure, 
som holder en nøgen mand og kvin-
de fangne midt på bordet. De repræ-
senterer Adam og Eva i en metro-
polsituation af babelsk skyld. 
 
Længere fremme i serien bliver et 
landskab med primitive hytter rase-
ret lige udenfor vinduet, mens New 
York ryger i baggrunden… 
Og endelig bliver vinduet og stuen 
totalsmadret. 
Det, der engang var en fjern kata-
strofe, forplanter sig siden til en 
nærgående ulykke. 
 
Nej, det er ikke specielt hyggeligt, og 
malerierne er heller ikke sofastykker. 
Serien er ment som en dommedags-
vision. Malerierne tilstræber en kar-
tarsiseffekt, dvs. en renselse af sjælen 
ved hjælp af et kunstnerisk udtryk i 
form af en tragedie. Det vækker en 
midlertidig angst hos tilskueren, der 
forklarer og formildner en grusom 
virkelighed. 
 
Serien er således en anti-krigs-
demonstration som konstaterer no-
get så enkelt som: 

Fortsætter den globale oprustning, så 
ender det galt. Bliver vi ved med at 
tilstræbe et fremskridt baseret på 
konkurrencementalitet og hævn, så 
ender vi med at vinde os selv til 
døde. Vore medskabninger i form af 
plante- og dyrearter bukker hele 
tiden under, og vil vi ikke bremse op 
og tæmme vor begærlighed inden for 
en kort årrække, ja så er vi kun et par 
generationer mere, der overlever 
som det, vi forstår ved det normale. 
 
En apokalyptisk udvikling er selvføl-
gelig slet ikke rar at se i øjnene, og 
det bevirker, at medierne nedtoner al 
ærlig reportage fra klodens krigs- og 
krisezoner. 
 
Det er åbenbart vigtigere, at vi ikke 
får maden galt i halsen, end at vi 
spænder livremmen ind, sadler om 
og kommer ofrene til hjælp. Der 
ligger efter min mening et stort an-
svar på kunstnerne i de privilegerede 
lande, men de beholder tilsyneladen-
de mundkurven på. De er afhængige 
af en høj levefod, offentlig støtte og 
markedsøkonomi. Ytringsfrihed og 
åben adgang til medierne er en tom 
påstand. Det er hensynet til annon-
cører, seer- og oplagstal, der er be-
stemmende. 
 
Mine malerier hører heller ikke til i 
gallerier og på censurerede udstillin-
ger. De tilhører den såkaldte under-
grund, små nicher i samfundet, hvor 
ytringsfriheden stadig bliver hånd-
hævet og værdsat. 
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Ove Rye Jørgensen 
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Bjarne Arvidsen 
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Billedet som pryder forsiden med de fine 
erantis er taget af Ove Rye Jørgensen. 
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Aktivitetskalender 
Dato Begivenhed Tidspunkt Lokation 
18. feb. Sidste frist for indlevering 

af forslag til behandling på 
Generalforsamling  
Allerslev UIF 2

 Bent Harsmann 

22. feb. Fastelavn 1 + 2 14 – 16 Allerslev Klubhus 
25. feb. Generalforsamling  

Allerslev UIF 2
19:00 Allerslev Klubhus 

01. mar. Petanquestævne 2 afventer Ridehuset i Ugledige 
02. mar. Generalforsamling 

Beboerforeningen 1
19:00 Allerslev Gl. Skole 

06. mar. Sang-café 1 19:00 Allerslev Gl. Skole 
28. mar. Gymnastikopvisning 2 10 – 16 Præstø Hallen 
03. apr. Sang-café 1 19:00 Allerslev Gl. Skole 
03. maj.  Petanquestævne 2 Afventer Lekkende Skoven 
1. Beboerforeningen - 2. AUIF – 3. Allerslev Kirke - 4. Andre 

                                

Gudstjenester   
Dato Begivenhed Allerslev Jungshoved 
15.mar. 3. s. i fasten 9.00 10.30 
19.mar. Aftensgudstjeneste  19.00 
22.mar. Midfaste 10.30 Ingen 
29.mar. Maria Bebudelse 9.00 10.30 
5. april Palmesøndag 10.30  

Ungdomsgudstjeneste 
9.00 

9. april Skærtorsdag JB: 10.30 Ingen 
10. april Langfredag 9.00 10.30 
12. april Påskedag 10.30 9.00 
13. april 2. påskedag 9.00 10.30 

Ungdomsgudstjeneste 
19. april 1. s. ef. påske  JB: 9.00 
26. april 2. s. ef. påske Ingen Ingen 
3. maj 3. s. ef. påske Ingen 10.30 

Konfirmation 
8. maj Bededag 10.30 9.00 
10. maj 4. s. ef. påske 10.30 

Konfirmation 
Ingen 

17. maj 5. s. ef. påske 9.00 10.30 
 JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev 
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