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Forord 
af Ove Rye Jørgensen 
 
Så skete det, godt nok er det nogle år 
siden sidst, men på Beboerforeningens 
generalforsamling blev der i år uddelt 
foreningens såkaldte forskønnelsespris. 
En pris der blev oprettet for en del år 
siden, og som løbende er blevet uddelt. 
Prisen tildeles den ejer, som i udpræget 
grad, nænsomt har istandsat sin ejen-
dom, til glæde og forskønnelse for byen. 
Ejendommen der her fik prisen, ligger 
lige på ”strøget” i Allerslev. Huset er 
nok de fleste bekendt, for her lå der for 
8år siden en købmandsbutik, og histori-
en om den har vi haft mulighed for at få 
genfortalt og bringer den her i tilgift til 
prisen. Vi har derfor måtte udelade den 
sidste del af artiklen ”Mine erindringer 
om barndommen i Allerslev” af Preben 
Vang Jensen. Det er beklageligt, men 
den vil blive bragt i næste nummer. 
 
For 2 år siden måtte vi desværre ned-
lægge vores Lokalråd her i Allerslev. 
Det var en funktion som Præstø kom-
mune i 1999 oprettede, med lokalråd i 
Allerslev, Bårse, Jungshoved og Skibin-
ge. En funktion som man vist nok kan 
sige at Præstø kommune var fore-
gangsmand for. De enkelte lokalråd fik 
et fast årligt beløb til dækning af deres 
udgifter og lokalrådene blev igennem 
året løbende orienteret om tiltag fra 
kommunen, men var samtidig også part 
i alle forespørgsler til kommunen som 
berørte de enkelte lokalråd. En funktion 
som var velfungerende med en god 
kontakt til kommunen.  
 

To gange er der fra Vordingborg kom-
munes side blevet gjort forsøg på at få 
genstartet et lokalråd her i området, 
men forgæves. Personlig syntes jeg det 
er rigtig ærgerligt, især når man ser 
hvordan de er blomstret op i resten af 
kommunen. Men udover at der skal 
være personer der påtager sig arbejdet 
med at få det startet, så skal der jo også 
være fodslag i baglandet. Ved Beboer-
foreningens generalforsamling kom der 
fornyelse i bestyrelsen, og i den forbin-
delse kom emnet igen på bordet. Jeg 
ønsker al held for at det skal lykkes 
denne gang. 
 
AUIF er altid på tæerne, når der skal 
skaffes penge til deres arrangementer. 
Og her for en måned siden var der igen 
en mulighed, men læs selv forløbet her i 
bladet. Jeg skal ikke røbe resultatet, men 
der arbejdes konstant for at skrabe 
penge til foreningen, for der bruges 
mange. 
 
I maj måned afholdes den årlige ”Rid 
sommer i by”, et festlig og hyggeligt 
arrangement i Ugledige gl. grusgrav. 
Samme dag har Petanque-afdelingen 
stort stævne i Lekkende skoven, så når 
du er færdig i grusgraven, kan du jo tage 
et smut op i skoven., bare gå gennem 
den gule port og lidt ind i skoven, så er 
du der.  
Som noget helt nyt, vil Torben Møllen-
bach i juni holde friluftsgudstjeneste i 
Ugledige gl. grusgrav, en spændende 
fornyelse og et utroligt smuk sted. Dette 
var så bladet inden sommerferien, jeg 
ønsker derfor alle vores læsere en rigtig 
god sommer. Vi høres ved til septem-
ber. 
 
God læsning. 
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Kugleskøre indlæg 
af Karen Margrethe Christiansen 
 
Så er træningen godt i gang igen, dog 
med 2-3 gange aflysninger pga af sne 
på banerne i jan. 
 
Tirs.27/1 Afholder D.G.I. tirs-
dagsmix indendørs i drivhuset i Lille-
brænde, kun Karen M fra vores klub 
deltog, i alt samles ca. 40 spiller sidste 
tirsdag i måneden. 
 
Man. 16/2. Afholdt vores klub spil-
lermøde i klubhuset, hvor afd. Var 
vært med kaffe & snitter, der blev 
drøftet sammensætning af turnerings-
hold både 6-tete og kvartet, i år har vi 
2 hold af hver. De starter op i uge 15 
og uge 16. 
 
Søn. 22/2. Fastelavns søndag afholdt 
vi det sædvanlige stævne m/ tøndes-
lagning m/ kugler, nu har vi prøvet 
det mindst i 8 år og det er ikke blevet 
nemmere. Arne Johansen blev katte-
konge. 
 
Tirs. 24/2. Tirsdagsmix i D.G.I. regi 
indendørs Nanny, Torben, Karen M 
og Svend fra Næstelsø deltog. De sid-
ste fik en 6. plads og 2 fl. Vin. 
 
Søn. 1/3 Ridehals petanque for 3. år 
og ligeså stor en succes med fuldt hus 
(88 deltager). Alt klappede perfekt, 
som de andre år, kun lidt vandpanto-
mine sinkede opstillingen et par timer 
lørdag aften puha. Tak til Alexandra 
på Bakkedal, at vi måtte låne hallen. 

Tirs. 31/3 
Tirsdagsmix stadig indendørs, og Ka-
ren M var på præmielisten igen 
 
Lør.4/3. Inviterede Stensved til 10 års 
jubilæums petanque over 4 runder, ef-
ter 2. runde var der buffet m/ fri vin 
& kaffe ganske gratis. Derefter de sid-
ste 2 runder. Karen M og makker fik 
en 2. plads 
 
Søn.5/4. Palme søndag afholdt vi på-
sketurnering, starten var forskellige 
kast m/point, derefter 2 alm. runder 
alt sammen med præmier. Dagens 
bedste var Birte - Helmer og Hans 
Viggo 
 
Tirs.7/4. Spillede vi første 6-
teteturnering i alt 11 kampe Allerslev 
1 vandt over Næstved Firma Sport 7 – 
4 vi var bare gode. 
 
Skærtorsdag 9/4. Arrangerede Stok-
kemarke doublestævne – 5 runder 
m/fast makker. Kun1 hold deltog fra 
os, sejren gik til Tølløses skallede bar-
ber. 
 
Søn.3/5 Vores stævne i Lekkende 
skoven. 
 
Søn.17/5. Afholder D.G.I. skuddag i 
Allerslev kom og deltag gratis. Vi har 
brug for flere nye spillere. Årlig kon-
tingent kr. 220 for mange skønne ti-
mer 
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Årets Forening? 
tekst og foto af Bent Harsmann, Formand  
 
AUIF blev ikke årets forening i Vor-
dingborg Kommune, men det var nu 
tæt på. Jyske Bank har på 6. år i sam-
arbejde med Vordingborg Kommu-
ne kåret årets forening samtidig med, 
at man kårer årets leder og hylder de 
sportsfolk, der under en eller anden 
form er blevet danske mestre. Siden 
2008 er også vi jo en del af Vording-
borg Kommune. 
 
AUIF var blandt de 6 foreninger, der 
var nomineret til prisen som årets 
forening, men vi måtte se prisen gå 
til Bokseklubben Tårnet. Alligevel 
har alle i AUIF grund til at være stol-
te over den opmærksomhed og an-
erkendelse, der er mødt vores for-
ening i Vordingborg Kommune. 

Invitation 
af Petanqueafdelingen 
 
Måske er petanque noget for dig? 
 
Kom til en spændende eftermiddag 
søndag den 17. maj kl. 13 – 16 
 
DGI petanque afholder national 
skuddag, og derfor inviterer vi alle til 
at besøge os. 
 
Kom og se, hvordan der konkurreres 
i forskellige kast og få selv lejlighed 
til at prøve spillet under kyndig vej-
ledning. 
 
Vi stiller naturligvis kugler til rådig-
hed, og vi vil gerne være vært ved en 
gratis kop kaffe eller en øl/vand. 
 
Vi ses på petanquebanerne:  
Enghavevej 2, Allerslev, 4720 Præstø 
Tilmelding er ikke nødvendig 
 

 
Repræsentanter fra AUIF, venter spændt på resultatet. I forgrunden Martin Andersen, 
Dennis Grundtvig og Ena Skovbæk.  
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Ved årsafslutningen for Else Karlshøjs motionshold 
af Elin Finderup –foto Ove Rye Jørgensen
 
Vi er så heldige, at vi har en altid 
glad, positiv og energisk gymnastik-
leder, som selv om hun for længst 
har nået pensionsalderen stadig er 
meget aktiv og inspirerende, hun si-
ger selv, at hun holder formen i sit 
eget motionscenter ”haven”. 
Holdet består af omkring 30 ”da-
mer”, som Else til afslutningen invi-
terede på kaffe med hjemmebagte 
boller og æblekage i Den gamle skole 
i Allerslev. 
Else beskrives bedst som leder i føl-
gende, der blev læst op ved afslut-
ningen: 
 

 
Vi vil gerne sige tak for i år, 
ja – starten føltes som var det i går. 
Vi glæder os til den ugentlige time, 
hvor vi både kan træne og grine. 
Vi møder meget talstærkt op 
for at få brugt vores krop. 
Vi får rørt både muskler og snakketøj, 
håber ikke vi laver for megen støj. 
Else – vi ønsker du fortsætter i mange år 
og vi hopper og springer på dine vilkår. 
Så vi glæder os til næste sæson kommer 
og nu vil vi ønske dig en dejlig sommer. 
 
Else sagde heldigvis ja til at lede hol-
det igen næste vinter. 
 

 

 

 En stor gruppe glade motionsdamer 
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De aldrende drenge 
af Bjarne Arvidsen – foto Jette Arvidsen 
 
Så er de gamle ben på Old Boys 
fodboldholdet kommet i gang igen.  
 
D. 6. april. Et lokalbrag mod Præstø. 
Som altid en spændende kamp, hvor 
Klaus Jakobsen scorede det enlige 
Allerslev mål, og da Præstø også sco-
rede én gang, endte kampen 1-1.  
 
D. 14. april var holdet på udebane i 
Stensved hvor Langebæk Alliancen 
II skulle slås. I pausen stod det sta-
dig 0-0, men der var brændt adskilli-
ge store chancer. Midt i anden halv-
leg skete det der ikke måtte ske. Al-
lerslev modtog et rødt kort, efter en 
”nødbremse”.  

På det efterfølgende frispark, blev 
bolden placeret uden for keeperens 
rækkevidde, og Allerslev var bagud 
1-0 og en mand mindre på banen re-
sten af kampen. Men på de efterføl-
gende 7 minutter kunne Allerslev 
score hele 3 gange, og det gav kun 
lidt spænding til sidst, at LA II fik 
reduceret, og kampen endte altså 
med en 3-2 sejr til Allerslev.  
 
Tak til Ugledige Brugs 
Holdet har modtaget nye spilledrag-
ter, inkl. 4 sæt træningstøj til vores 
udskiftere. En stor tak til Ugledige 
Brugs ved Nancy Pedersen.  
 

 En stor tak til Ugledige Brugs Nancy Sloth Pedersen (th.) for det fine nye tøj 
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Allerslev Kortklub 
…ved at komme til kort 
af Holger Fugl Jakobsen 
 
Ved generalforsamlingen d. 3.3. måt-
te formanden Holger Fugl Jakobsen 
endnu en gang erkende, at det går 
den gale vej, når vi skal se på om det 
er sliddet værd at have med kortspil i 
Allerslev at gøre. Vi har igen i år haft 
en nedgang i spillere, dog ikke dra-
matisk, men vi er jo nået noget nær 
bunden. Det kan simpelthen ikke 
blive værre, så ser jeg kun én vej: 
Lukning. 
 
Vi var i 2008: 677 spillere, det giver 
et gennemsnit på 13,8 spillere og he-
le 6 gange sidst på året kunne vi ikke 
mønstre spillere til mere end 2 bor-
de. Kun 3 gange nåede vi op på 20 
spillere. Tilsvarende tal fra 2007 var 
860 spillere (17,2). 
 
Spilleevnen eller mangel på samme 
var dog helt ens på nær 25 øre, idet 
der blev lagt over 3000 kr i ”madkas-
sen”(beløbet som spillerne har i mi-
nuspoint x med 2 øre) og som bru-
ges til lidt mad og drikke m.m.   
 
Lige som med bankospil må ryge-
forbuddet vel også her bære en del 
af skylden. Den værste fjende er dog 
alderen, unge mennesker spiller jo 
ikke whist, de er kun til poker.  
 
Årsagen til faldet skyldes ikke for-
plejningen. Med Birgit som madmor 
er det kapitel optimalt, og hun har så 
også lidt beskæftigelse i sin pensio-
nist tilværelse. 

Ligeledes har det hidtil været opti-
male vilkår at låne klubhuset for et 
lavt kontingent, men her har vi nu 
fået sat medlemskontingentet meget 
kraftigt op, hvilket vi klarer ved at 
hæve det ugentlige indskud, da der 
kun er omkring 12 deltagere, som 
kommer hver uge. Vores 10 års jubi-
læum her i huset gik ret stille af, men 
der blev dog til et par ”klemmer” fra 
vores lokale ”madmor”. 
 
Om fremtiden. Ja vi er ikke så ”stri-
de”, som nogen tror, flertallet lader 
sig ikke mærke af nogle bemærknin-
ger, da vi da alle laver fejl.  
 
TILBUD til NYE SPILLERE: 
Kom og prøv en tirsdag aften kl. 
19. i klubhuset på Enghavevej. Vi 
giver gerne en gratis aften til nye 
spillere. (du kan komme op til en 
time før, så vi kan fortælle lidt om 
regler og spillemåde m.m.) 
 
Når vi har spillet de første 24 spil er 
der ca ½ times kaffepause, hvor der 
kan købes kaffe og smørrebrød. 
Præmiewhisten afsluttes før kl. 22. 
Til bestyrelsen genvalgtes: Kurt 
Hansen, Birgit Christiansen og Hol-
ger Fugl Jakobsen, til revisor: nyvalg-
tes Børge Petersen, inden vi gik over 
til ”madmorens” Lækre smørrebrød. 
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Generalforsamling  
Allerslev Ungdoms- & Idrætsforening  
af Bent Harsmann – foto af Annelise Harsmann 
 
Den 25. februar afholdt AUIF sin 
ordinære generalforsamling. I sin be-
retning kunne formanden Bent 
Harsmann konstatere, at det havde 
været et godt og aktivt år for for-
eningen, der har ca. 370 aktive med-
lemmer samt et stort antal frivillige 
hjælpere på mange områder. 
 
De fleste arrangementer afvikles i de 
enkelte afdelinger, medens andre be-
givenheder som Fastelavn, Skt. Hans 
og Landsbytræf afholdes i samarbej-
de med Beboerforeningen. Et særligt 
arrangement var energidagen, hvor 
AUIF stillede med 20 deltagere til 
den 7½ km lange gåtur om Lekken-
de sø. 
 
De mange aktiviteter i AUIF er ba-
seret på en frivillig indsats år efter år. 
Som en tak for dette blev der i sep-
tember afholdt en medhjælperfest 
med et fuldt klubhus til en god mid-
dag med efterfølgende dans. 
 
Selvom AUIF’s 100 års fødselsdag 
tilhører året 2009, har planlægningen 
heraf dog været en vigtig aktivitet for 
bestyrelsen i slutningen af 2008, og 
alle ved nu, at det blev besluttet at 
holde både en reception på selve 
fødselsdagen den 21. januar og en 
fest 2 dage senere for medlemmer og 
andre med tæt tilknytning til AUIF. 

Udvalgsformændene afløste for-
manden på talerstolen og gav hver 
sin beretning om det forløbne år. 
På den sportslige side er det gymna-
stik og linedance, håndbold, fodbold, 
petanque, badminton og IT samt 
den kulturelle afdeling, der bl.a. står 
for den årlige dilettant-forestilling. 
 
Lige så vigtige er de aktiviteter, der 
sikrer det økonomiske grundlag i 
foreningen. De største områder er 
det ugentlige bankospil, der hver uge 
samler mere end 130 deltagere, samt 
dyrskuet i Roskilde, hvor 80 med-
hjælpere over 3 dage skaffer mange 
penge til foreningen. Der skaffes dog 
også indtægter gennem indsamling af 
aviser og flasker samt salg af OK-
benzinkort. 
 
Kassereren Ena Skovbæk gennemgik 
herefter det omfattende regnskab, 
der var endt med et lille overskud. 
 
Eneste nyvalg til bestyrelsen var 
Kenn Frydenlund Jensen, der trådte 
til i stedet for Erik Arvidsen, der 
havde ønsket at fratræde. 
 
Efter konstitueringen består besty-
relsen af Bent Harsmann som for-
mand, Inge Jensen som næstfor-
mand og Berit Eeg som sekretær. De 
øvrige bestyrelsesmedlemmer er 
Jasper Nielsen, Martin Andersen, 
Anette Hyltoft, Dennis Grundtvig 
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og Jette Fredkilde. Blandt bestyrel-
ses-medlemmernes opgaver er kon-
takten til og deltagelse i de udvalg, 
der har ansvar for de enkelte aktivi-
teter. Den mangeårige kasserer Ena 
Skovbæk fortsætter heldigvis også på 
sin post. 

og Jette Fredkilde. Blandt bestyrel-
ses-medlemmernes opgaver er kon-
takten til og deltagelse i de udvalg, 
der har ansvar for de enkelte aktivi-
teter. Den mangeårige kasserer Ena 
Skovbæk fortsætter heldigvis også på 
sin post. 
  
Til sidst takkede formanden for sam-
arbejdet i bestyrelsen og takkede alle 
udvalg og de mange frivillige hjælpe-
re, der får AUIF’s mange aktiviteter 
til at fungere, og der lød naturligvis 
også en tak til sponsorer, annoncører 
og andre, der støtter op omkring 
AUIF. 

Til sidst takkede formanden for sam-
arbejdet i bestyrelsen og takkede alle 
udvalg og de mange frivillige hjælpe-
re, der får AUIF’s mange aktiviteter 
til at fungere, og der lød naturligvis 
også en tak til sponsorer, annoncører 
og andre, der støtter op omkring 
AUIF. 
  
  
  

Bankospil Bankospil 

 
Den 25. februar afholdt AUIF sin ordinære generalforsamling 

i Allerslev klubhus. Hver torsdag kl. 
18:30. 
 

Gevinsterne leveres af SuperBest, Toft’s 
Røgeri og Dagli Brugsen i Ugledige. Der 
er 65 spil. Alle lokaler er røgfrie. Tele-
slynger i alle lokaler. Mvh. Allerslev UIF. 
 

Gymnastik 
af Heidi Holm Cort Jensen 
 
Lørdag den 28. marts afholdt vi 
gymnastikopvisning i Præstø Hallen. 
Udvalgs medlemmer, instruktører, 
hjælpere og nogle gymnaster mødte i 
hallen før alle andre for at gøre klar 
til den store dag. 
 
Klokken 14 gik vi i gang, men 2 af 
vores hold kunne ikke stille op pga. 
manglende deltagelse. Men 8 hold 
gik da på, og et kæmpe gæstehold. Vi 
havde også nogle rigtige sjove indlæg 
angående vores 100 års jubilæum, 
hvor man kunne se gymnastikken 
igennem årene, som var tilrettelagt af  
Brian Frimand. Super flot Brian, og 
det var rart at se nogle af jer ”gamle” 
gymnaster kan i nu.  
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Vi har også haft et rigtig godt sam-
arbejde med Mern og Præstø Fjord, 
vi dannede vores junior hold. De har 
været med til nogle amtsopvisninger 
og gjorde det så flot, at de blev udta-
get til galla i Næstved den 27. marts. 
Godt klaret til jer gymnaster, og ikke 
mindst til trænerne Henning, Mathi-
as, Brian og Signe. 
 
Vores ropeskippinghold har været til 
amtsopvisning, og har også gjort det 
rigtig godt. Tak til jer trænere Camil-
la og Susanne.  
 
Vores vandrepokal gik i år til Brian 
Frimand, for altid at være klar med 
en hjælpende hånd, gode råd og ide-
er, og så for at være en god til at in-
spirere og motivere sine gymnaster 
samt at skabe en god stemning på 
holdet. Tak for det Brian.  
 
Sommermotion i AUIF er:  
Linedance mandag i klubhuset fra 
17-18:30. Junior Mix tirsdag på 
Abildhøjskolen 18-20. Step onsdag 
på Klosternakken 19-20.30 
 
Super god sommer og tak til jer alle 
sammen i Allerslev Gymnastik afde-
ling, for en super flot forårsopvis-
ning. På gensyn til en ny sæson til 
september 2009.  
 

Petanque 
 

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

 

Vi ses ved  
Allerslev Klubhus 

Historien om Tatol i  
Allerslev 
af Ove Rye Jørgensen 
foto udlånt af Elisabeth Svane 
 
Ifølge en statistik anno 1950 har Al-
lerslev været en driftig landsby, 
nærmest selvforsynende. Der var 
den gang fjorten landejendomme, 
fem købmænd, en viktualieforret-
ning, en bager, to skomagere, en 
skrædder m. forretning, to tømreme-
stre, en muremester, to snedkere (en 
med fabrik), en karetmager, to sme-
de, en barber, to damefrisører, en 
gartner, mejeri, missionshus, skole 
og ikke at forglemme kroen, der var 
byens omdrejningspunkt. Det er nu 
næsten 60 år siden og i dag er der en 
damefrisørsalon tilbage. 
 
Men på Mønvej 105, ejendommen 
der lige har fået Allerslev Beboerfor-
enings forskønnelsespris lå der for 8 
år siden købmandsforretningen ”Al-
lerslev kolonial”, i folkemunde stadig 
omtalt som TATOL, hvis indehaver 
var Renti Nielsen, der drev den indtil 
sin død i 2001. 
 
Efter oplysninger givet mig af Elisa-
bet Svane, datter af Renti Nielsen, vil 
jeg her i korte træk fortælle historien 
om forretningen Tatol. 
 
Vi skal helt tilbage til slutningen af 
1800-tallet hvor Renti’s bedsteforæl-
dre, Maren og Hans Peter Gregersen 
købte Allerslev kro. De fik tre børn, 
sønnerne Hans og Niels Peter og 
datteren Marie, som blev gift med 
Viggo Christensen. De, Marie og 
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Viggo, havde først en gård ved 
Gerdrup ved Næstved, men flyttede 
tilbage til Allerslev omkring 1917, 
hvor de overtog Krogården. Her bo-
ede de med deres to døtre, Mary og 
Renti, indtil 1927, hvor de flyttede 
ind i deres nybyggede hus ved siden 
af kroen. Med i huset flyttede også 
Marie Christensens forældre og hen-
des bror, Hans. Her startede forret-
ningen Tatol, lige ved siden af kroen 
og vi må gå ud fra, at ejendommen 
blev bygget her på en del af kroens 
jord, det var jo i familien, som man 
siger. 
 
I 1932 døde Viggo Christensen, et 
par år senere døde Maren og Hans 
Peter Gregersen og Marie måtte nu, 
med hjælp fra sin bror Hans, selv 
klare forretningen og de to døtre, 
Renti og Mary. Men trods denne 
modgang formåede hun alligevel at 
køre forretningen, efterhånden med 
en stigende omsætning. 
 
Vi springer nu helt frem til slutnin-
gen af fyrrene hvor datteren Renti, 
der igennem årene havde vist inte-
resse og aktivt deltaget i forretnin-
gen, som 24 årig fik tilbudt at over-
tage den af sin moder. Det sker den 
1.juni 1949 og den 11.juni blev hun 
gift med sin Johannes, som hun 
havde været forlovet med i 4 år. De 
havde truffet hinanden ved et bal i 
Lekkendeskoven i 1945, men det var 
først da ungersvenden sent på afte-
nen var på vej til at drage hjem ad, 
og Renti fyrede sit gadedrenge-pift af 
efter ham, - at han da ikke bare sådan 
kunne løbe uden at følge hende hjem den 
lange vej til Allerslev- … 

Hvorfor hedder det sådan.. 
af Ove Rye Jørgensen 
 

Tatol.. hvad er det  
Tatol var en kæde af selvejende for-
retninger, men med fælles varesorti-
ment og fælles indkøb. 
 
Forretningen handlede kolonial og 
der var først og fremmest friskmalet 
kaffe, som var en stor handelsvare, 
den hed ganske enkelt Tatol-kaffe. 
Der var melis og mange andre ting 
til husholdningen. Så var der cigaret-
ter, cigarer og tobak. Der var parfu-
meri til damer og efterhånden også 
lidt til herrene. Det blev jo moderne 
især hen mod 60erne. Der var alt til 
babyer og større børn. Bleer af stof, 
babytøj og trikotage til damer og 
herrer, og undertøj af enhver art. 
Der var legetøj til større børn især til 
jul. Der var spil og papirvarer, tasker 
og punge, chokolade, lakrids og ka-
rameller. Noget porcelæn kunne 
man også få, og så selvfølgelig alt til 
rengøring herunder brun sæbe i løs 
vægt. 
 
Tatol-kæden blev opkøbt af Schous-
fabrikker der havde Schous Sæbehu-
se, en tilsvarende kæde. I 1974 blev 
denne kæde også opkøbt, denne 
gang af den svenske kæde Epa og 
kæden kom til at hedde Schou-Epa.. 
Det betød døden for navnet Tatol 
og de tilbageværende forretninger 
ændrede navn og varesortiment. 
Dette skete også for forretningen 
Tatol i Allerslev, se fortællingen om 
den. 
 

12



 
1959 Birgitte, Renti og Johannes 

 
Renti efter ombygningen 1959 
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at det blev til noget mellem de to. 
Ak-ja, så var hans ungkarletid forbi. 
 
Årene gik, Renti passede forretnin-
gen og Johannes sit arbejde, først 
som mejerist på Præstø Mejeri, sene-
re på Haribo i Fakse. I 1953 fik de 
deres første barn, datteren Birgitte 
og der skulle gå yderligere 9 år, til 
1962, før de fik deres næste barn, 
datteren Elisabet. 
 
I 1959 bliver forretningen bygget 
om, og som man kan se på billeder-
ne fra åbningsreceptionen, er den 
blevet til en selvbetjeningsforretning. 
Det viser fremsynethed og handle-
kraft, for dens slags forretninger var 
ikke helt normale på det tidspunkt, i 
hvert fald ikke på landet. 
 
Da forretningen startede i 1927 me-
nes det at være som en Tatol-
forretning men ændrede i 1974 navn 

til det mere nærliggende navn ”Al-
lerslev kolonial”. (se omtalen under 
rubrikken” Hvorfor hedder det så-
dan?” på side 12 ).  
 
Så Tatol i Allerslev blev ændret, men 
forretningen gik strygende på det 
tidspunkt, men som det også gik 
med alle de andre handlende i Allers-
lev og andre små landsbyer, så pres-
sede de store indkøbscentre og om-
sætningen begyndte også her at gå 
den forkerte vej, med lukning for 
mange. 
 
Men ikke for Renti i Allerslev. Hun 
var en kendt skikkelse i sin by og et 
samlingspunkt for Allerslev. Igen-
nem årene var hun synlig på mange 
fronter, som ung var hun aktiv gym-
nast og senere aktiv i byens årlige 
dilletantforestilling, der normalt blev 
afviklet på Allerslev kro, men også 
flere gange i Ugledige grusgrav. I 

 

 
Mælkemande får en snak med Kro-Marie 
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november 1979 blev hun hyldet med 
sit 40års jubilæum som aktiv amatør-
skuespiller i AUIF’s amatørscene. 
 
Livet går op og livet går ned. I 1983 
dør Johannes og Renti var nu alene 
om ansvaret, men havde i det daglige 
en medarbejder til hjælp i forretnin-
gen. Året før, i 1982, havde Renti 
overtaget ansvaret for sit barnebarn, 
Birgittes datter Gry, som på grund af 
sin mors sygdom var kommet i pleje 
hos sin mormor. Og igen var der alt-
så flere generationer i huset. Gry var 
en stor glæde for Renti og tabet var 
derfor helt ubærligt, da Gry omkom 
ved en trafikulykke i 1994. Men Ren-
ti klarede at komme videre og selv-
om hun var ved at være pensions-
moden, fortsatte hun med at drive 

sin forretning. Som det blev sagt ved 
hendes begravelse, levede hun i 
mange år af sin forretning, men i de 
seneste år nok mest for sin forret-
ning. 
Renti døde i april 2001 – 75 år 
gammel. Til det sidste havde hun 
drevet sin forretning, med ekstra 
hjælp i den sidste tid, hvor hun var 
syg. 
 
Tre uger efter Rentis død lukkede 
forretningen endeligt og det var dat-
teren Elisabet, der drejede nøglen 
den sidste gang. Herefter blev for-
retningen og huset solgt. 
 
En epoke var slut, men huset står. 
 
 

 
Johannes ved trappen 
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Generalforsamling Beboerforeningen  
af Annelise Harsmann – foto Bent Harsmann 
 
Den 2. marts var der generalfor-
samling i Allerslev sogns beboer-
forening. Formanden Annelise 
Harsmann sagde i sin beretning, at 
det havde været et godt og aktivt år 
for foreningen. De vigtigste arran-
gementer er de årligt tilbageven-
dende, som også borgerne forven-
ter. 
 
Tre af de større arrangementer i 
2008 afvikles i samarbejde med Al-
lerslev Ungdoms- og Idrætsfor-
ening (AUIF). Det første var Faste-
lavn med tøndeslagning, faste-
lavnsboller samt leg og dans og ca. 
80 glade gæster. 
 
”Rid sommer i by” stod Beboerfor-
eningen selv for i maj, hvor heste-
vognen fulgt af jernheste kørte til 
Ugledige Grusgrav, hvor der var 
frokost med efterfølgende sang og 
dans rundt om majstangen.  
 
Skt. Hans aften blev holdt sammen 
med AUIF og med de traditionelle 
æbleskiver og med Riber Hansen 
som båltaler. Det var en stormende 
aften, og der var nogen bekymring, 
om man turde tænde bålet. Det for-
løb dog godt, og der var vel om-
kring 100 deltagere samlet omkring 
bålet. 
 

Det største arrangement var 
Landsbytræf i august, som også 
blev arrangeret sammen med AUIF 
samt Ornitologisk forening og 
Præstø Harmonikaforening. Hele 
dagen var der masser af aktiviteter 
samt mad og drikke. 
 
I september var der arrangeret Kir-
kegårdsvandring i Allerslev og be-
søg i kirken. Turen på kirkegården 
foregik under kyndig vejledning af 
Steffen Lyng Sørensen, medens 
sognepræst Torben Møllenbach 
fortalte om kirkens historie inden-
for. Aftenen sluttede i Tårncafeen. 
 
Sang-Café blev startet op i oktober 
2007 og gennem 2008 har der været 
afholdt 6 sangaftener. Formålet er 
naturligvis at synge sammen, men 
også i lige så høj grad at have et rart 
og socialt samvær. Der er mellem 
25 og 30 deltagere til disse aftener. 
 
Det er også en tradition, at Juletræ-
et tændes ved kirken, og i 2008 var 
det naturligvis endnu flottere end 
året før.  
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Allerslev Sogne Blad udgives i sam-
arbejde mellem sognets menigheds-
råd, AUIF og Beboerforeningen, og 
det første nummer udkom i januar 
2008. Der kom som planlagt 4 
numre i 2008, og det har fået en 
rigtig god og positiv modtagelse. 
 
Til bestyrelsen nyvalgtes Ole Jan-
sen, Rita Larsen og som suppleant 
Inger Frederiksen. Herudover be-
står bestyrelsen af formand Anneli-
se Harsmann, næstformand Knud 
Skovbæk, kasserer Riber Hansen, 
sekretær Thomas Isaksen, PR-
ansvarlig Stina Møllenbach samt 
suppleant Else Karlshøj.  
 
Efter kaffen havde Stina Møllen-
bach et både humoristisk og spæn-
dende indlæg om at være tilflytter i 
Allerslev med mand og tre børn, og 
Stina fortalte også lidt om sin særli-
ge rolle som præstefrue.  

Fastelavn 
af Annelise Harsmann 
 
Traditionen tro holdt Beboerfor-
eningen og AUIF fastelavn i klubhu-
set. Der var over 50 voksne og ca. 35 
børn, så det var en stor succes. 
 
Tønderne blev slået ned og for de 
største børn blev Christian både kat-
tekonge og – dronning. 
For de mindre børn blev Julie katte-
konge og Jonas kattedronning. 
 
Sange og lege hører jo også med til 
fastelavn, og her sikrede Tove Ras-
mussen en god musikledsagelse på 
klaveret. 
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Rid Sommer i by 
af Stina Møllenbach 
 
Traditionen tro arrangerer Allerslev 
Beboerforening ’Rid Sommer i by’ 
hvor alle kan deltage – både børn, 
unge og ældre. I år bliver det søn-
dag d. 24. maj, når bøgen er sprun-
get ud og det er lunt vejr til at hyg-
ge sig i Ugledige Gl. Grusgrav med 
den medbragte madkurv. 
 
”Vi håber rigtig meget at kunne starte 
kl. 10 som vi plejer ved Allerslev Gl. 
Skole” siger Annelise Harsmann, der 
er formand for Beboerforeningen. 
”Igennem mange år har det været en 
tradition at starte med hestevognskør-
sel og sidste år inviterede vi også cy-
kelfolket med – det var en stor suc-
ces” fortsætter Annelise med at for-
tælle. ”Vi arbejder intenst på at skaffe 
en hestevogn mere i år” siger Anneli-
se, der samtidig opfordrer til, at hvis 
nogle kender nogle, der kender én 
med en hestevogn, der har lyst til at 
køre børn og barnlige sjæle en tur 
rundt i sognet d. 24. maj, må man me-
get gerne kontakte hende. 

 
Cykler og madkurv 
Hvis alt går efter planen starter vi kl. 
10 ved Allerslev Gl. skole. Her kan 
man få en tur med hestevogn, og alle 
der har lyst til at cykle efter hestevog-
nen er meget velkomne. Flere benyt-
tede sig af dette sidste år, der blev 
sludret og pjattet alt i mens der blev 
trådt stille i pedalerne – man skulle jo 
nødig overhale hestevognen. 
 

 
Kl. 12 mødes alle i Ugledige Gl. 
Grusgrav hvor man spiser sin med-
bragte mad og får en lille en til halsen. 
Herefter er der dans om majstangen, 
der traditionen tro er pyntet med 
blomster og nyudsprungne bøgeblade. 
En utrolig hyggelig dag hvor man får 
mulighed for mødes i den skønne na-
tur. Alle er velkomne og det er gratis 
at deltage.  

 

 

Landsbytræf 
af Annelise Harsmann 
 
Igen i år er der Landsbytræf i Allers-
lev, så reserver allerede nu søndag den 
30. august. 
 
Som i de foregående år vil der dagen 
igennem være spændende aktiviteter. 
Det kan f.eks. blive spændende at se i 
tovtrækningen, om karlene fra Allers-
lev har fået glæde af de spinatfrø, der 
sidste år var trøstpræmier. 
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Vil du støtte dit lokalsamfund? 
af Stina Møllenbach 
 
For kun 50 kr. om året kan en hus-
stand blive medlem af Allerslev Gl. 
Sogns Beboerforening og støtte ar-
rangementer til gavn for lokalsam-
fundet. 
 
Ved et medlemskab støtter du alle 
aktiviteter arrangeret af Beboerfor-
eningen, herunder bl.a.: 
 

• Det husstandsomdelte blad 
der laves i samarbejde mel-
lem menighedsrådet, idræts-
foreningen og beboerfor-
eningen i Allerslev Gl. Sogn 

• Fastelavnsfest  
• Rid Sommer i by 
• Landsbytræf 
• Sangcafe  
• Foredrag og arrangementer 

 
Medlemmerne af bestyrelsen går i 
denne måned rundt fra dør til dør 
for at sælge medlemskab, måske har 
du allerede haft besøg af en repræ-
sentant fra Bestyrelsen – hvis ikke 
kommer der én forbi i løbet af de 
næste par dage.  
 
Vi håber, at du ved 50 kr. på et år vil 
bidrage til at støtte den lokale for-
ening.  
 

Endnu modtager vi ikke dankort – 
så sørg for at have kontanter klar! 
Hvis du ikke er hjemme, når vi 
kommer forbi, vil vi lægge en seddel 
i din postkasse med kontonr. hvor 
du kan indbetale 50 kr. 
Du er medlem fra det øjeblik, vi har 
registreret din betaling. 
 
På forhånd 1000 tak for bidraget. 

Sang-Café 
af Annelise Harsmann  
foto af Bent Harsmann 
 
Sidste sang-café er i denne sæson 
blev afholdt i Allerslev gl. Skole den 
3. april, hvor godt 30 deltagere sang 
flot med til Kirsten Hansens ak-
kompagnement. Tak til alle der har 
været med på de seks sangaftener og 
på gensyn den første fredag i okto-
ber. Husk, at alle er velkomne.  
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Forskønnelsespris 
af Annelise Harsmann 
foto af Bent Harsmann 

 Sådan ser det gamle Tatol ud i dag på Mønvej 105.  

 
I forlængelse af Beboerforeningens 
generalforsamling blev en tidligere 
tradition genoptaget med uddeling af 
en forskønnelsespris. Den blev tildelt 
Inger og Ole Frederiksen, Mønvej 
105, der på en meget smuk og næn-
som måde havde renoveret det gamle 
hus, så det nu er en pryd for lokalom-
rådet. 
 
En del af læserne husker sikkert huset 
som Tatol og senere som Renti’s 
købmandsforretning. 

 
 

 
H
o
H
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er får Inge (tv) og Ole Frederiksen (th.) 
verrakt prisen af formand Annelise 
arsmann 



Sommerens og efterårets gudstjenester  
- eller ’Trinitatis’, som det også hedder 
 
af Torben Møllenbach 
 
Bortset fra søndagene så er der i lø-
bet af sommeren og efteråret ingen 
af de mange ekstra helligdage, som 
vi bl.a. kender fra forårets påske- og 
pinsedage. 
De mange søndage fra sidst i foråret 
frem til advent kaldes med et latinsk 
ord for trinitatis-tiden. Det betyder 
noget i retning af ’tre-enighed’. De 
’tre’ der her udgør en enhed, er Gud 
Fader, sønnen Jesus og helligånden. 
Går man i kirke i denne periode bæ-
rer præsten efter gammel tradition 
en grøn messehagel. 
 
Her fortælles historierne om Jesu 
vandring fra hjembyen Nazareth 
frem til Jerusalem, og Jesus fortæller 
her bl.a. lignelsen om ’Den fortabte 
søn’, om ’Det mistede får’,  ’Bjerg-
prædikenen’, om da han gjorde fiske-
ren Peter til en af disciplene. Alle 
fortællingerne handler om ’hans liv’, 
om menneskers liv, om hvad de 
skulle gøre, og hvad de i stedet 
sommetider gør.  
 
Den overordnede tanke er, at nu – 
sommer og efterår - ’gror’ det frem, 
der blev ’sået’ i julen med Jesu fød-
sel, påsken med hans opstandelse og 
pinsen med ’helligånden, og det vok-
ser og modnes ligesom på landman-
dens mark, for at bære frugt og blive 
høstet og taget med hjem. Den 
grønne farve skal således forstås som 
håbets og vækstens farve.  

Er man interesseret i at høre mere, 
er der rig mulighed for at følge med i 
sommerens og efterårets gudstjene-
ster. 
 
Ferie 
Jeg holder ferie fra 6. – 26. juli, beg-
ge dage inkl. I min ferie henviser jeg 
til sognepræst Jesper Bo Blomgren, 
Tlf. 55981019.  
 
Her kan man få attester, anmode om  
dåb, vielser, og her skal man også 
henvende sig ang. begravelser. 
 

Teatertur 
af Stina og Torben Møllenbach 
 
Andetsteds her i bladet skulle der 
have været en omtale af teaterturen 
skrevet af Knud Skovbæk, Allerslev, 
men den kommer i næste udgave af 
bladet.  Turen var til Folketeatret, 
som nogle her fra Allerslev, Jungs-
hoved, Præstø og Skibinge og helt 
fra Nykøbing F., foretog sidst i fe-
bruar. Det var anden gang, vi her i 
sognet arrangerede sådan en tur. Vi 
fornemmer en meget stor interesse 
for disse arrangementer, og min ko-
ne og jeg vil derfor også i foråret 
2010 invitere interesserede til teater-
forestilling. Endnu ved vi ikke, hvil-
ken forestilling, der bliver tale om. 
Men mere om det i løbet af efteråret. 
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Næste sæsons  
konfirmander 
tekst og foto af Torben Møllenbach 
 
Selvom der er lang tid til konfirmati-
onerne i foråret 2010, så vil jeg alle-
rede her minde de kommende kon-
firmander og deres forældre om, at 
forberedelsen begynder først i sep-
tember, og at konfirmationerne 2010 
finder sted i Jungshoved Kirke 2. 
maj og i Allerslev Kirke d. 9. maj. 
Begge søndage begynder gudstjene-
sten kl. 10.30. 
 
Nærmere besked om tilmelding til 
konfirmationsforberedelse, om hvor 
det skal foregå og andre praktiske 
ting, får 7. klasserne på Abildhøjsko-
len inden sommerferien.  
 
Herunder ses dette forårs konfir-
mander en tidlig forårsmorgen i ind-
kørslen til præstegården i Allerslev. 
 
Man er i øvrigt velkommen til at 
kontakte mig efter nærmere oplys-
ninger på tlf. 55 99 60 17. 

Aftengudstjeneste  
– og en tur op i kirketårnet 
af Torben Møllenbach 
 
Torsdag d. 18. aug., kl. 19.30 har alle 
interesserede mulighed for at besøge 
Allerslev Kirke og komme en tur 
med op i kirkens tårn. Har man ikke 
før set sit sogn fra kirkens tårn, har 
man således muligheden denne af-
ten.  
 
Aftenen indledes med en aftensguds-
tjeneste, og gudstjenesten er tilrette-
lagt således, at den slutter, mens aft-
nen stunder til, og er vejret klart 
skulle man kunne nå at få et glimt af 
solnedgangen ud over de høstede 
marker og det bakkede landskab.  
 
Efter gudstjenesten og turen i kirke-
tårnet er menighedsrådet i Allerslev 
vært med lidt godt at spise og drikke 
i kirkens ”Tårncafé” under kirkens 
tårnrum. Alle er velkomne, og det er 
gratis at deltage. 
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Vind en middag for 2  
tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 
 
En Arboret….  hvad er nu det de har 
fundet på… ordbogen siger: arboret 
(afledt af det latinske arboretum = 
"sted med træer") er en forstbotanisk 
have, der primært rummer samlinger 
af vedplanter, dvs. træer og buske af 
forskellige arter. OK.. det lyder inte-
ressant, og jeg må sige, at nu på 2. år 
er haven som planteskolen anlagde 
sidste år ved at tage form og præsen-
terer sig. Den er anlagt på skrånin-
gen oven for vejen, med udsigt  til 
søen og  skoven. Haven er anlagt til 
inspiration, og vil løbende blive ud-
videt med nye planter og ting til ha-
ven. 
Planteskolen har her ved forårets 
start bedt publikum komme med 
forslag til det navn som haven skal 
have. Har du et godt forslag, skal du 
aflevere det senest d. 30.juni på plan-
teskolen, og hvis det er dig der 

kommer med det bedste forslag, vil 
du få besked direkte, så husk endelig 
at skrive dit navn, adr. og telefonnr. 
på. Det vindende forslag vil blive of-
fentliggjort på havens dag den 
13.september 
 
Hvis du vinder, er belønningen en 
middag for to på Skipperkroen i 
Præstø til en værdi af 1.500kr. Så 
kom ud af busken, Lene og Søren 
glæder sig til at se dit forslag. 
Når nu din tur i inspirationshaven er 
slut, så har du som noget nyt mulig-
hed for at kunne købe en kop kaffe 
eller en is og tage den med ud på den 
lille terrasse der er for enden af det 
drivhus du starter i, når du besøger 
planteskolen. Her er borde og stole, 
og her kan du igen nyde den smukke 
udsigt over søen. 
De glæder sig til at se dit forslag og 
selv om du kommer uden, er du altid 
meget velkommen til Flemmings 
Planteskole i Ugledige, her vil selv du 
blive inspireret. 
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27. juli -1. august 2009 · 20. sæson

tema: Debussy, 
Cèsar FranCk, Messiaen

Medvirkende sopran Hetna regitze bruun
Violin joHannes søe Hansen · anDers 
Fog nielsen · baiba skriDe [letland] 
Viola astriD CHristensen · Claus Myrup 
Cello Henrik brenDstrup klaVer 
kristoFFer HylDig · lauMa skriDe 
[letland] · Marianna sHirinian · niklas 
siVelöV enseMbler atHelas CHaMber 
players · elias string Quartet [england] 

konCerterne FinDer steD i 
oreManDsgaarD snitteskole 

HVer aFten kl.19.30

 www.kammermusik fest .dk
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Koncertgæster på vej ind – Foto: Daniel Hage 
 
Unge musiker på podiet – Foto: Daniel Hage 
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Aktivitetskalender 
Dato Begivenhed Tidspunkt Lokation 
17. 5 Skuddag 2 – kom og prøv 

petanque 
13.00 – 16.00 Ved Allerslev Klubhus 

24. 5 Landsdelsmesterskab i triple 2 Afventer Ved Allerslev Klubhus 
24. 5 Rid sommer i by 1 Se omtale Allerslev gl. Skole 
23. 6 Skt. Hans, båltale ved Britt 

Berglund (P4) 1-2

19.30 Allerslev gl. Skole 

30. 8 Landsbytræf 1-2 10.00 – 16.00 Allerslev gl. Skole 
13. 9 Kvartetfinaler i petanque 2 Afventer Ved Allerslev Klubhus 
1. Beboerforeningen - 2. AUIF – 3. Allerslev Kirke - 4. Andre 

                               

Gudstjenester   
Dato Begivenhed Allerslev Jungshoved 
17. maj 5. s. ef. påske 9.00 10.30 
21. maj Kr. himmelfart 9.00 JB Ingen 
24. maj 6. s. ef. påske Ingen 9.00 JB 
31. maj Pinsedag 9.00 10.30 
1. juni 2. pinsedag Ingen 10.30 Friluftsgudstjeneste 
7. juni Trinitatis 9.00 JB Ingen 
14. juni 1. s.  ef. trin. 10.30 Friluftsgudstjeneste 9.00 
21. juni 2. s. ef. trin. Ingen 10.30 
23. juni Sct. Hans Ingen 20.00  

Sct. Hansgudstjeneste 
28. juni 3. s. ef. trin. 14.00 Ingen 
5. juli 4. s. e. trin.  9.00 10.30 
12. juli 5. s. e. trin.  9.00 JB Ingen 
19. juli 6. s. e. trin Ingen 10.30 JB 
26. juli 7. s. e. trin. 9.00 JB Ingen 
2. aug. 8. s. e. trin. 10.30 Ingen 
9. aug. 9. s. e. trin. Ingen 10.30 
16. aug. 10. s. e. trin. 9.00 Ingen 
18. aug.   19.30 Aftentårngudstjeneste  
23. aug.  11. s. e. trin. Ingen 10.30 
30. aug. 12. s. e. trin. JB: 9.00 Ingen 
1. sept.  Kl. 19.00 

Indskrivningsgudstjeneste 
for Konfirmander 

 

6. sept.  9.00 10.30 Høstgudstjeneste 
8. sept.    19.00Aftentårngudstjeneste 
13. sept.  10,30 Høstgudstjeneste Ingen 
 JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev 
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