




Forord 
af Ove Rye Jørgensen 
 
Hvert forår begejstres man lige me-
get vi når den første Vintergæk og 
Hyacint titter frem af sneen. Nu 
hvor jeg her sidder og skriver, er 
foråret allerede stærkt på vej. I fjern-
synet så jeg her i aften et billede fra 
en sø, hvor Grågæssene allerede har 
gæslinger. Man undre sig, for så lang 
tid siden er det da heller ikke, da vi 
havde frostgrader. Og i haverne pus-
ler folk allerede med at gøre forårs-
klar ikke mindst nu hvor Flemmings 
Planteskole strutter med planter og 
har startet en ’Kundeklub’ som no-
get helt nyt.  

Og i det tidligste foråret er det også 
højsæson for afholdelse af General-
forsamlinger, så dem er der et par 
stykker af inde i bladet. Så nåede du 
ikke selv at komme til din egen, så 
kan du indhente det forsømte her. 
Stina Møllenbach der her for 2 år si-
den helt ekstraordinært kom i besty-
relsen som fuldgyldigt medlem, 
skønt hun kun ønskede en supple-
antplads, er nu trådt ud af bestyrel-
sen i Beboerforeningen, med et godt 
indlæg om hendes år i bestyrelsen. 
Godt gået af en ung udearbejdende 
præstekone, med 3 små børn. Hatten 
af for det. 

Idrætsforeningen havde som noget 
helt nyt, arrangeret en foredragsaften 
i marts måned hvor vi havde besøg 
af den tidligere kuglestøder Joachim 
B.Olsen, som levende fortalte om sit 
spændende idrætsliv.  

Og man må sige, han har ikke fået 
det forærende, der er blevet slidt og 
svedt for at nå dertil. 

Bladet her prøver jo også at forny 
sig, så vi har startet en serie artikler 
op om vores små erhvervsdrivende 
her i lokalområdet. Bjarne starter op 
med et besøg hos Lissy, der er inde-
haver af damefrisørsalonen af sam-
me navn i Allerslev. Det er så me-
ningen at vi foreløbig året ud i hvert 
nummer bringe en ny artikel, så glæd 
jer. 

Hvis du selv brænder inde med en 
god ide eller artikel, er du meget vel-
kommen.  

I løbet af foråret løber der flere ar-
rangementer af stablen i det to for-
eninger og kirken. I Ugledige gl. 
grusgrav vil Torben Møllenbach igen 
afholde en friluftsgudstjeneste i au-
gust måned. Beboerforeningen invi-
terer bl.a. til besøg å Oremandsgård i 
juni måned og AUIF deltager igen i 
år på dyrskuet i Roskilde i juni. Her i 
maj er der ’Rid sommer i by’ d. 
16.maj. Men check selv aktivitetsli-
sten på bagerste side. 

Igen i år inviterer Oremandsgård til 
Kammerkoncert i Husflidsskolen i 
Kragevig, så har du ikke prøvet det, 
så har du en oplevelse til gode, men 
du skal være hurtig med at få bestilt 
billet, de er udsolgt i løbet af et par 
dage. 

Jeg ønsker dig god læsning. 
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Generalforsamling i  
Allerslev U.I.F. 
af Formand Bent Harsmann 
 
Allerslev Ungdoms- og Idrætsfor-
ening (AUIF) afholdt den 24. febru-
ar sin ordinære generalforsamling 
med Knud Skovbæk som dirigent. I 
sin beretning nævnte formanden 
Bent Harsmann at året var startet 
med en usædvanlig begivenhed, idet 
AUIF kunne fejre sin 100 års fød-
selsdag. Dette blev markeret både 
med en reception og en fest.  
 
Formanden konstaterede også, at det 
havde været et godt og aktivt år for 
foreningen, der har ca. 300 aktive 
medlemmer samt et stort antal frivil-
lige hjælpere på mange områder. 
Den manglende sportshal i Præstø 
samt den i en lang periode manglen-
de gymnastiksal på Abildhøjskolen i 
Præstø har dog betydet et faldende 
medlemstal for gymnastik og hånd-
bold.  
 
AUIF havde været blandt 6 nomine-
rede foreninger til årets forening for 
2008 i Vordingborg Kommune uden 
dog at vinde. 
 
Regnskabet for 2009, som kassere-
ren senere ville gennemgå, viste et 
underskud på 66.000 kr., hvor ho-
vedårsagen var den faldende indtje-
ning på bankospillet, men der for-
ventes dog overskud igen i 2010.  
De fleste arrangementer afvikles i de 
enkelte afdelinger, medens andre be-
givenheder som Fastelavn, Skt. Hans 

og Landsbytræf afholdes i samarbej-
de med Allerslev Beboerforening.   
 
Udvalgsformændene afløste for-
manden på talerstolen og gav hver 
sin beretning om det forløbne år. 
 
Nedenfor er nævnt nogle af de vig-
tigste punkter i afdelingernes beret-
ninger: 
 
Klubhus (Inge Jensen). Også i 2009 
er der gennemført vedligeholdelse og 
forbedringer af klubhuset. Bl.a. er 
gulvet blevet lakeret, el-systemet er 
blevet forbedret, og så er arealet ved 
nedgang til boldbanen blevet reno-
veret.   
 
Flasker og OK (Inge Jensen). Selv 
om vi ikke selv samler flasker mere, 
er der trods alt afleveret næsten 5 
tons, hvilket giver en indtægt på over 
3000 kr. 
 
Samarbejdet med Ugledige Brugs og 
OK fortsatte i 2009. Der er tilknyttet 
209 kort til aftalen, og der er købt 
192.000 ltr. brændstof. Det har med-
ført en indtægt til AUIF på over 
13.000 kr. 
 
Petanque (Lars Hyltoft). De store ar-
rangementer i Ridehallen på Bakke-
dal og majstævnet i Lekkendeskoven 
var igen i år en stor succes. Desuden 
har der været rigtig mange arrange-
menter, så det har været et aktivt år.  
Årets spiller blev Nanny. Da Lars er 
blevet formand for petanque i DGI 
Storstrømmen, er Bent Pedersen i 
stedet valgt som ny formand. 
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Fodbold (Kenn Schrøder). Old 
Boys-holdet opnåede en flot 3. plads 
i sin række. Niller blev årets topsco-
rer, medens Henrik Sørensen blev 
årets spiller. Igen i år havde vi årgang 
00 med til østmesterskaberne, hvor 
de opnåede en 5. plads. 
 
Håndbold (Susanne Tjørneskov). 
2009 blev et meget vanskeligt år ef-
ter at Præstøhallen brændte i årets 
begyndelse. Vi har fået hjælp fra na-
bohallerne, men det er alligevel gået 
ud over vores medlemstal. Til gen-
gæld er det lykkedes at få ekstra ar-
bejdskraft ind i udvalget, og Martin 
Winther er blevet ny formand. 
 
Badminton (Jasper Møller Nielsen). 
Også for badminton blev året kao-
tisk på grund af branden i Præstøhal-
len. Det viste sig vanskeligt at få ri-
melige haltider på Bosei, men til 
gengæld resulterede et godt samar-
bejde med Bårse IF i fornuftige hal-
tider i Bårsehallen. 
 
Gymnastik (Heidi Jensen). Sidste 
forår sluttede vintersæsonen med 
flere spændende opvisninger, der bar 
præg af vores 100 års jubilæum.  
 
Problemer med hal og skole gav sto-
re problemer henover sommeren 
med planlægning af den ny sæson, 
men det lykkedes dog at få en plan 
op at stå. Denne uro førte til et tab 
af medlemmer, som vi håber at få 
tilbage nu, hvor Abildhøjskolen fun-
gerer igen. 
 

Banko (Ena Skovbæk). Vi havde hå-
bet, at det meget fine resultat fra 
2008 kunne gentages i 2009, men det 
var ikke tilfældet. Den generelle 
økonomiske krise har haft sin ind-
virkning og i forhold til året før, har 
vi manglet 20-30 spillere pr. aften. 
Alligevel synes vi, at det har været et 
godt år, for banko er jo også en soci-
al aktivitet, og det er glædeligt, at der 
også er kommet nye hjælpere. 
Vi arbejder i øjeblikket på bedre at 
tilpasse udgiften til gevinster til an-
tallet af spillere. Det skal dog huskes, 
at vi i 2009 alligevel havde et over-
skud på 77.000 kr. 
 
Kulturelt (Dennis Grundtvig). Årets 
dilettantforestilling var ”Karma 
Kamma”. Det var en vanskelig op-
gave for skuespillerne, men alt nåede 
dog at blive klart til premieren. 
 
IT-afdelingen (Bent Harsmann). 
Desværre havde aktiviteten i det for-
løbne år været så lav, at bestyrelsen 
havde besluttet at lukke afdelingen. 
Skulle forudsætningerne ændre sig, 
vil vi dog gerne starte afdelingen op 
igen.  
 
Dyrskue (Jørgen Sørensen). I mod-
sætning til de to foregående år var 
det almindeligt dansk sommervejr 
under dyrskuet i juni.  
 
Derfor kunne vi ikke opnå de fore-
gående års resultater, men et netto-
overskud på 57.000 kr. er alligevel 
tilfredsstillende. 
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Det var det sidste år på den 3-årige 
kontrakt, men vi har fået fornyet den 
for yderligere 3 år på uændrede be-
tingelser, hvad vi er meget tilfredse 
med. Til gengæld har vi så forpligtet 
os til de næste 3 år at stille med de 
nødvendige ca. 90 medhjælpere til at 
løse de mange opgaver på selve dyr-
skuet, men også opgaverne før og 
efter. 
 
I beretningerne takkede alle for-
mændene de mange frivillige hjælpe-
re, der får aktiviteterne til at fungere, 
samt de sponsorer, der på forskellig 
vis bidrager til, at de mange aktivite-
ter kan gennemføres. 
 
Kassereren Ena Skovbæk gennemgik 
herefter det omfattende regnskab, 
der var endt med et underskud på kr. 
66.000. Hovedårsagen hertil var 
bankospillet, som også havde mær-
ket den økonomiske krise. Forenin-
gens formue er ved årets slutning 2,6 
mio. kr., hvilket primært skyldes 
klubhuset. Lån i kreditforeningen er 
nu fuldt indfriet. Generalforsamlin-
gen viste forståelse for økonomiens 
udvikling i 2009, og regnskabet blev 
godkendt. 
 
Bent Harsmann blev genvalgt som 
formand, medens Jasper Møller Ni-
elsen, Torben Hansen og Dennis 
Grundtvig blev genvalgt til bestyrel-
sen. Heidi Jensen, der i forvejen er 
formand for foreningens store gym-
nastikafdeling, blev nyvalgt. Bestyrel-
sen består desuden af næstformand 
Inge Jensen, sekretær Berit Eeg samt 
Kenn Schrøder og Jette Fredkilde. 
Kasserer Ena Skovbæk er valgt som 

kasserer uden for bestyrelsen, men 
deltager i alle møder. 
 
Annette Hyltoft havde ønsket at ud-
træde af bestyrelsen, men lod sig i 
stedet vælge som suppleant. Desu-
den blev Nanny Christensen gen-
valgt som suppleant til bestyrelsen. 
 
Inge Jensen og Birte Andersen fort-
sætter som foreningens fanebærere. 
Steen Larsen blev genvalgt som revi-
sor, medens Jørgen Sørensen blev 
genvalgt som revisorsuppleant.    
 
Til sidst takkede formanden for 
samarbejdet i bestyrelsen og med 
udvalgene og gentog takken til de 
mange frivillige hjælpere, der får 
AUIF’s mange aktiviteter til at fun-
gere samt en tak til sponsorer, an-
noncører og andre, der støtter op 
omkring AUIF. 
 
Kugleskøre indslag 
af Karen Margrethe Christiansen 
 
Lørdag d. 9. jan.: Vores julefrokost 
blev som sædvanlig en succes hvor 
alle blev sat på forskellige prøver så 
som spise lækker mad, opvask, sjip-
ning og pindespisning. Alle gik mæt-
te og trætte hjem, de sidste kl. 1.30. 
Dagen derpå mødte 15-20 personer 
op. De kastede lidt kugler og deref-
ter spiste vi rester hyggelig dag. 
 
Lørdag d. 23. jan.: Afholdt Nordfal-
ster turnering i drivhuset (sådan et 
sted mangler vi) ca. 70 deltog, det 
var bragende koldt selv inden døre + 
snestorm ude. 
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Tirsdag d. 26. jan.: DGI tirsdags mix 
i Lillebrænde drivhuset. Nanny og 
Preben deltog. Aflysning af træning 
og ingen er jo i tvivl om at det har 
været snevejr og vinter. 
 
Mandag 1. feb. : Lars Hyltoft vores 
formand er blevet valgt til formand 
for DGI Storstrømmen petanque, så 
vi måtte sige farvel til Lars, man må 
ikke være formand begge steder. 
Vores nye formand hedder nu Bent 
Pedersen, så han har sat sig på Lars` 
plads, men Lars er stadig med i ud-
valget.  
 
SNE, SNE, SNE uge efter uge. 
 
Søndag d. 14. feb.: Fastelavn uden 
tøndeslagning men 8 spillere kastede 
kugler, andre 12 blev inde for at spil-
le spil og kort. Senere spisning af fa-
stelavnsboller, det var en hyggelig 
dag. 
 
Lørdag d. 20. feb.: Nordfalster Cup-
turnering i double m/ fast makker. 
Karen Margrethe og Svend blev kun 
nr. 4. i B. Desværre ingen præmie. 
Nanny og Preben var ikke mere hel-
dige. 
 
Onsdag d. 24. feb.: Generalforsam-
ling i A.U.I.F. Torben Hansen blev 
valgt ind i hovedbestyrelsen og Lars 
aflagde en fin beretning. Tilbage til 
sneen Karsten måtte ud med 
sneslyngen der lå over halv meter 
sne på banerne. 
 
Lørdag d. 27. feb. : Møde i Bakke-
dals ridehal vores stævne var i fare, 
frostsprængte vandrør og skøjtebane 

i stedet for savsmuld, men heldet var 
med os. Vi fik tøvejr i ugen op til 
stævnet 7. marts, og snerydning af 
SYK-rideklubben, tak til Alexandra 
for at du lod os gennem føre det og 
til SYK for godt samarbejde. Vore 
medlemmer knoklede halvdelen af 
lørdag og stævnedagen d. 7. marts 
fra kl. 8.00 til kl. 18.00. Alle 88 plad-
ser var solgt pr. tlf. på 7 dage. Det 
blev en succes igen for 4 år. Kære 
medlemmer. I er guld værd for vores 
afdeling. TAK. 
 
Søndag d. 28. mar.: Palmesøndag på 
vores baner. Påskespil m/ skiftende 
makker. 1 runde m/ sjove kast, der-
efter 2 runder alm. Spil. Som afslut-
ning serverede vi varm suppe, det 
var kærkomment og alle nød det. 
 
Torsdag d. 1. apr.: Skærtorsdag 
hjemme sidste torsdag formiddag nu 
er det sommertid på kalenderen i alle 
fald. Jubii. Stævne i Stokkemarke i 
double, 36 hold men ingen præmier 
til os fire fra Allerslev. Lidt solskin 
og meget blæsende i 5 timer. 
 
Allerede nu i uge 15 og 16 starter 
DGI turneringerne i kvartet og sek-
stet og hvem har trænet til det? IN-
GEN.  
 
Kom og prøve at kaste på vores go-
de baner. 
 
Vi træner tirsdag kl. 19.00, torsdag 
kl. 19.00 og søndag kl. 10.00. 
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Gymnastik  
af Heidi Holm Cort Jensen  
 
Lørdag den 27. marts afholdt vi 
gymnastikopvisning på Bosei. Ud-
valgsmedlemmer, instruktører, hjæl-
pere, forældre og nogle gymnaster 
mødtes på Bosei, Klosternakken og 
Abildhøjskolen for at gøre klar til 
den store dag. Klokken 14 gik vi så i 
gang, men to af vores hold kunne 
ikke stille op pga. manglede deltagel-
se. Men 7 af vores hold gik på gulvet 
samt 3 gæstehold som var linedance 
uv, Faksepigerne og after rep super 
flot opvisning. To af vores hold har 
også været til amtsopvisninger og 
gjorde det så flot, at det ene hold 
blev udtaget til galla i Maribo den. 
27. marts. De nåede lige akkurat at 
komme tilbage fra Maribo, inden de 
skulle på gulvet i Bosei. Godt klaret 
til jer gymnaster og ikke mindst til 
trænerne Henning, Mathias, Brian og 
Signe. Vores vandrepokal gik i år til 
Susanne Vinther-Nielsen. Da vi for 
nogle år siden, stod og manglede en 
hjælpetræner på Ropeskipping hol-
det. Her var der en mor der sagde, 
”det kan jeg da godt prøve” og sådan 
blev det. I dag knokler Susanne på 
hele to hold, og børnene er glade for 
hende. Hun er altid sød og frisk. Tak 
for det Susanne. 
 
Sommermotion i AUIF 
Linedance for øvede/let øvede 
mandag 17- 18.30 I Allerslev klub-
hus.  
 
Step - for alle (fra ca. 15 år) onsdag 
19 - 20.30 på Klosternakkeskolen. 

Begge hold kører indtil skolernes 
sommerferie. Pris pr. hold er 300 kr.  
 
Tak for lån af Jungshoved skole. Da 
vi ikke kunne komme på Abildhøj-
skolen pga. renovering var Ro-
peskipping begyndere ude søndag 
den 28. marts til en lille men meget 
hyggelig opvisning, 1000 tak for lån 
og mange tak fordi I var så søde til 
at hjælpe os da vi havde hårdt brug 
for det. Til sidst men ikke mindst vil 
jeg gerne sige tak for alt den flotte 
frugt som Brugsen i Ugledige har 
sponsoreret, den ene kage Bårse har 
sponsoreret og vognmanden i Allers-
lev, som har lagt lastbil til så alle vo-
res redskaber kunne komme frem til 
tiden. Tak for alle de flotte kager der 
var blevet bagt den dag, og Lene fra 
Danske Bank i Præstø for at printe 
og levere programmet til vores op-
visning og ikke mindst til Inge og 
Birte for de flotte blomster. Super 
god sommer og tak til jer alle sam-
men i Allerslev gymnastik afdeling 
for en super flot forårsopvisning. 
 
På gensyn til en ny sæson i uge 36 i 
september 2010.  
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Joachim B. Olsen 
af Ove Rye Jørgensen 
 
Nå… det er jo ham der vandt ’Vild 
med dans’, helt rigtig. En ganske hyg-
gelig ’bamse’ på omkring 125 kg, 
med en varm glad udstråling og ikke 
mindst ret veltalen. Alt dette var vi et 
halvt hundrede mennesker der ople-
vede en martsaften i AUIF’s klub-
hus. Her var Joachim inviteret for at 
fortælle os om sit spændende liv, 
trods hans kun 33 år, og han havde 
meget at fortælle. 
 
Jeg har altid været bidt af atletik og som 
han fortalte, trænede og trænede og 
når de andre gik hjem, fortsatte jeg, 
en træning helt uden styring, jeg troede 
bare at det gjaldt om at blive stærk.  
 

 
 
”Dansebamsen” er nu mest kendt i verden, 
som en af verdens bedste kuglestødere”. 

Da jeg så fik tilbudt at komme til 
USA på et universitet, University of 
Idaho, sprang jeg til. Her var facilite-
terne helt overvældene i top, med alt 
hvad der skulle til for at kunne træne 
optimalt. Her kom han under kyndig 
trænerhjælp og fik lagt et program. 
Jeg fik her gennemført en studenter-
eksamen, hvad der havde været helt 
utænkeligt for mig i Danmark, for 
her interesserede det mig overhove-
det ikke. Først efter det ophold kom 
der skub i Joachims karriere som 
kuglestøder. I 2008 var han med til 
OL i Beijing og fik den store ære at 
skulle bære den danske fane ind på 
stadion. Til den oplevelse hører hans 
helt egen version, for da de danske 
atleter stod klar til at gå ind, fløj den 
tanke igennem mit hoved, at jeg som 
’den stærke mand’ burde holde fanen 
i strakt arm. Så det gjorde jeg så, til 
stor jubel for publikum og ikke 
mindst de danske, men hvis jeg hav-
de vist hvor lang turen rundt på sta-
dion var, så havde jeg nok tænkt mig 
om endnu en gang, for den rute var 
lang og fanen blev ulidelig tung, men 
jeg gennemførte.  
 
Da han blev opfordret til at være 
med i ”Vild med dans”, var hans 
første tanke, at sige Nej. Men efter 
en vurdering, tænkte han at det måt-
te prøves. Marianne, hans instruktør 
og partner, havde næsten været græ-
defærdig da hun så ham. Men med 
enorm megen træning tromlede de 
alle de andre par ned og løb med sej-
ren, og en flot sejr.  
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Selv havde han ikke givet dansepro-
jektet mange chancer, for jeg kunne 
slet ikke danse.  
 
Den 22. juli 2009 meddelte Joachim, 
at han indstillede sin karriere pga. 
skader.  
 
Efter hans fortælling, var der en liv-
lig spørgelyst fra tilhørerne, hvor 
Bent Harsmann til sidst måtte lukke.  
Men en god og hyggelig aften.   
 
Arrangementet i AUIF’s regi var et 
nyt og spændende tiltag, som jeg 
personligt håber, vil blive gentaget 
med et andet spændende interessant 
foredrag.  
 

 
 
Marianne Eihilt og Joachim B Olsen 
vandt ”Vild Med Dans” på TV2. 
 

Tak for støtten 
af Bent Harsmann 
 
AUIF afholdt den 12. marts en god 
og spændende foredragsaften med 
Joachim B. Olsen. 
 
Vi takker nedenstående virksomhe-
der for økonomisk støtte til arran-
gementet: 
 

Flemmings Planteskole 
Salon Lissi 

Anemonehuset 
Tømrermester Preben Sindahl 

Malermestrene Jørgen og Birthe 
Ny Holmegaard Hundepension 
Allerslev Vognmandsforretning 

Handy Manden 
Nordea 

Oles’s El-service 
Ugledige Brugs 

Sportigan 
XL-byg 

Baarse Auto- og Pladeværksted 
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Beboerforenings arrangementer  
af Annelise Harsmann 
 
Sang-Café  
Sidste sang-café i denne sæson blev 
afholdt i Allerslev gl. Skole den 9. 
april, hvor godt 25 deltagere sang 
flot med til Kirsten Hansens ak-
kompagnement. Programmet var na-
turligvis præget af det forår, som en-
delig er kommet, men på grund af 
datoen var der også sange med til-
knytning til 2. verdenskrig.  
 
 
Jeg var ikke selv i stand til at deltage, 
så tak til dem, der tog over med ar 
rangementet. 
 
Tak til alle der har været med på de 
seks sangaftener og på gensyn den 
første fredag i oktober.  
 
Husk, at alle er velkomne.  
 

 

Rid Sommer i By 
Det hedder det altså stadig væk, og 
det vil i år på den 16. maj som sæd-
vanlig blive en god dag i Ugledige 
Grusgrav med fællesspisning og dans 
omkring majstangen.  
Det nye bliver, at hestene i år erstat-
tes af traktor med vogn, og turen 
rundt i sognet med børnene bliver 
bestemt ikke kedelig. Som i de fore-
gående år bliver der også plads til 
”jernheste” på turen.  
 
Køreturen starter ved den gamle 
skole kl. 10.00, medens aktiviteterne 
i Grusgraven starter kl. 12.00.
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Besøg på Oremandsgaard 
Vi kender alle Oremandsgaard, men 
den ligger jo lidt tilbagetrukken i 
sognet. Nu bliver der imidlertid mu-
lighed for at se nærmere på godset 
og høre om dens historie. Ejeren til 
Oremandsgaard Daniel Hage invite-
rer på besøg onsdag, den 2. juni, kl. 
19.00, hvor vi mødes ved Ore-
mandsgaard. Antallet af deltagere er 
begrænset til 30 personer, og tilmel-
ding er derfor nødvendig efter prin-
cippet ”først til mølle”.  
 
Deltagelse koster kr. 20,-. Tilmelding 
hos undertegnede på tlf. 5599 6014. 
 

 
Oremandsgaard Gods 

Sankthansaften i Allerslev 
Traditionen tro afholder Allerslev 
Beboerforening og Allerslev Ung-
doms- og Idrætsforening Sankthans-
aften den 23. juni på Enghavevej 2 
(AUIF’s klubhus og Den gl. Skole). 
 
Aftenen starter kl. 19.30, hvor der 
kan købes kaffe og æbleskiver samt 
øl og vand. For børnene vil der være 
motocross samt ”Plant et flag”. Bålet 
tændes kl. 21.30, men årets båltaler 
er i skrivende stund ikke på plads. 
Som i mange foregående år vil Tony 
Zinck spille trompet til bålsangene. 
 
Arrangementet er åbent for alle.  
 
Landsbytræf 
Igen i år vil der blive Landsbytræf i 
Allerslev, så reserver allerede nu 
søndag den 29. august. Programmet 
er ikke fastlagt endeligt endnu, men 
det bliver helt sikkert en dag med 
mange spændende aktiviteter. 
 
Publikum kunne se en tryllekunstner ved 
landsbytræffet i 2008.  
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Fastelavn – en hyggelig tradition 
af Stina Møllenbach 
 
Traditionen tro var der igen i år fa-
stelavn i Allerslev, hvor Beboerfor-
eningen havde arrangeret tøndeslag-
ning og fastelavnsfest for børn i alle 
aldre. 
 
Der var et flot fremmøde, både af 
børn og voksne, og børnene gik iv-
rigt til de to tønder. En stor 
for de store børn og en 
lidt mindre tønde til de 
mindste børn. Mariehø-
ner slog løs på tønden 
side om side med 
supermænd, sørøvere og 
prinsesser. De store 
børns tønde blev hurtigt 
slået ned, de mindre 
børn måtte kæmpe lidt 
længere. Men da det 
endelig lykkedes var 
begejstringen stor, for 
begge tønder var fyldt 
med lækkerier. 
 
Imens kunne de voksne 
hygge sig med lækre 
fastelavnsboller og en 
kop kaffe. Også børnene 
fik fastelavnsboller og 
sodavand – og så oven i 
købet gratis. 
 
For at få rystet nogle af 
de mange kalorier af 
kroppen blev der efter-
følgende danset boogie 
woogie og leget andre 
sjove sanglege –  

hvem husker ikke ”Bro bro brille” 
og alle de andre gode børnesange fra 
dengang man selv var barn. 
 
Alt i alt var det en rigtig hyggelig ef-
termiddag, og alle var enige om, at vi 
kommer igen næste år. 
 

tønde 
 
De glade kattekonger og -dronninger 

”Så tager vi venstre ben frem, og så ryster vi det lidt” 
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Generalforsamling i 
Allerslev Beboerfor-
ening 2010 
af Formand Annelise Harsmann 
 
Den 15. 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 
2009 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. 
70 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 journalist Britt 
Berglund som båltaler. Som sæd-
vanlig spillede Tony Zinck til fæl-
lessangene. 
 

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. 
 
Sang-Café er nu ved at afslutte sin 
3. sæson. 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 2009 var 
det igen rigtig flot. 
 
Allerslev Sogneblad udgives nu på 
3. år i samarbejde mellem sognets 
menighedsråd og Idrætsforeningen 
og får fortsat en meget positiv 
modtagelse.  

 
Til bestyrelsen genvalgtes Riber 
Moser Hansen som kasserer, me-
dens Johnny Petersen og Sandra 
Petersen blev nyvalgt. Herudover 
består bestyrelsen af formand An-
nelise Harsmann, næstformand 
Knud Skovbæk samt sekretær Rita 
Larsen og Inger Frederiksen. 
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Her står Toni og Berit Eeg med diplomet 
fra Allerslev Beboerforening 
 
Som afslutning på generalforsam-
lingen blev årets forskønnelsespris 
uddelt. Den tilfaldt i år Berit og 
Toni Eeg på Mønvej 116 i Allers-
lev, der har forvandlet et forfaldent 
hus til en meget smuk villa, og som 
gør det til en fornøjelse at køre 
igennem Allerslev. 

 
Mette Skov Rasmussen fra Bonderup 
 
Efter pausen holdt dyrlæge Mette 
Skov Rasmussen fra Bonderup 
Dyrlægepraksis et spændende og 
humørfyldt foredrag om, hvordan 
det er at blive dyrlæge, udfordrin-
gen ved at starte egen praksis, og 
hvordan dagligdagen former sig i 
en blandet landpraksis med både 

store og små 
dyr. Mette 
kunne også 
fortælle små 
historier om, 
hvordan man 
bliver modtaget 
som ung 
kvindelig 
dyrlæge i 
kvægbedrifter. 
 
 
Sådan ser huset ud 
på Mønvej 116 efter 
renovering.  
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Tak for nogle gode år i 
bestyrelsen 
af Mor, Præstekone og Uddannelsesleder 
Stina Møllenbach 
 
For to år siden var vi næsten lige 
flyttet til Allerslev, og jeg blev spurgt 
om jeg ville stille op til bestyrelsen i 
Allerslev Beboerforening. Jeg trak 
lidt på det, for vi har tre små børn, 
så tiden kan godt være knap. ”Men 
kommer du så ikke til generalfor-
samlingen, når der er valg?” var der 
én der spurgte. Det gik jeg med til, 
”for det er jo vigtigt at støtte de lo-
kale initiativer”, tænkte jeg. På vej 
derover besluttede jeg med mig selv, 
at jeg kunne melde mig som supple-
ant, hvis ingen andre ville, men så 
heller ikke mere, for det ville være 
svært at nå. 
 
To timer efter kom jeg hjem som 
fuldgyldigt medlem af Bestyrelsen. 
Jeg havde ellers prøvet alle de sæd-
vanlige tricks med at kigge ned i 
bordet, da der blev spurgt om hvem 
der ville stille op, undlade at svare 
osv. Men der manglede et fuldgyldigt 
medlem, og så måtte man undvære 
en suppleant. 
 
Spændende bestyrelsesarbejde 
Nu har jeg så været med i bestyrel-
sen i to år, og det har været to rigtig 
gode år. Jeg er fuld af beundring 
over det kæmpe stykke arbejde, som 
Beboerforeningen og andre frivillige 
laver for os alle sammen. Tænk f.eks. 
på dette blad, som du sidder med i 
hånden. Det laves af frivillige ildsjæle 
i et samarbejde mellem Beboerfor-

eningen, Idrætsforeningen, Menig-
hedsrådet m.fl. Beboerforeningen er 
også dem, der arrangerer ”Rid som-
mer i by” hvor vi i maj måned, når 
bøgen er sprunget ud, samles om-
kring majstangen og markerer for-
årets komme. For slet ikke at tale om 
det hyggelige landsbytræf i august 
måned, der arrangeres i samarbejde 
med Idrætsforeningen, hvor lands-
byens folk inviteres til Allerslev Gl. 
Skole, hvor der er tovtrækning, 
cross´ere for børnene, fiskedam, 
guldgravning og meget mere. Og så 
er der foredrag, sangcafe, Sct. Hans 
og andre spændende initiativer. Jeg 
har opdaget, hvor vigtigt det er for 
en landsby som vores, at der er en-
gagerede mennesker, der vil ofre fri-
tid og energi på at tilrettelægge for-
skellige arrangementer, så vi har mu-
lighed for at mødes.  
 
Tak for indsatsen 
Til alle jer vil jeg sige 1000 tak for je-
res store indsats. Og tak fordi jeg 
måtte være med i Beboerforeningens 
Bestyrelse. Det har været både sjovt, 
lærerigt og hyggeligt. Jeg har lært 
nogle utrolig rare og hjælpsomme 
mennesker at kende. Det var derfor 
med blødende hjerte, at jeg træf be-
slutningen om ikke at genopstille, da 
jeg i år var på valg.  
 
Vores børn er stadig små, og med to 
fuldtidsjobs har vi nok at se til. Jeg 
vil derfor gerne være mest muligt 
sammen med børnene her mens de 
er små, men i takt med at de bliver 
større, vil engagementet vokse ud ad 
til. Indtil da har jeg meldt mig ind i 
”Beboerforeningens venner” for at 
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give en hjælpende hånd med, når der 
er behov for det - men hvor jeg ikke 
er bundet af møder mv. - for de top-
engagerede frivillige, der sidder i be-
styrelser og foreninger, kan jo godt 
engang imellem have brug for en 
ekstra hjælpende hånd.  
 
Tak for nogle RIGTIG GODE og 
LÆRERIGE år – og 1000 tak til Be-
styrelsen og alle andre frivillige for 
utrolig godt samarbejde og for det 
store arbejde I gør for os alle sam-
men. 
 
Allerslev Kro’s historie  
i 1700 tallet 
af Ove Rye Jørgensen 
 
Teksten er lånt fra Præstø Lokalhistoriske 
Arkiv, oprindelig skrevet af tidligere Over-
lærer Rasmus Nielsen, Slagelse 
 
Overlærer Rasmus Nielsen, Slagelse 
har samlet en del af kroens historie, 
og han skriver, at Allerslev kroen af 
Præstø Amts ældste. Den nævnes 
første gang i 1711, idet Christen 
Brodersen der havde et lille krohold 
i Allerslev by og svarede 2rdl i an-
ledning af forordningen af 26.januar 
1711 om artillerihestes anskaffelse. 
Så omtales krohold i Allerslev ikke 
før 1734, da der var 2 mænd, Peder 
Olsen og Sven Knudsen Gram, som 
holdt kro i Allerslev uden at have 
noget privilegium. Så udkom der 
30.april 1734 en kongelig forordning 
om, at alle kromænd skulle erhverve 
kgl. privilegium, da kroen ellers ville 
blive nedlagt. 
 

Så sendte Svend Gram 20.september 
1734 følgende ansøgning til kongen: 
Stormægtige allernådigste arvekonge og her-
re. I allerdybeste underdanighed fordrister 
jeg mig, som i 10år til hest og nu de sidste 
6 år ved Deres majestæts grenaderkorps 
har stået i tjeneste, hvorfra jeg nu senest juli 
måned erholdte min afsked, at underkaste 
mig med denne min allerunderdanigste an-
søgning for Deres majestæts fødder, idet jeg 
bønfalder Deres kgl. Majestæt om, at jeg 
allernådigst måtte tillades at holde for rej-
sende dansk brændevin og øl til fals, hvilke 
de til trang kan behøve her i Allerslev 
Vordingborg amt, hvor der er alfarvej fra 
Kalvehave Færgegård og til København, 
idet der ej på 2mil omkring findes nogen 
priviligeret kro, som det kunne være til 
hinder eller allerringeste forklejnelse. 
Rentekammeret (finansministeriet) 
som havde krosager under sig, mod-
tog Svend Grams ansøgning og 
sendte den til stiftamtmanden, der 
atter sendte den til borgmester 
Nathanael Benter i Præstø, som han 
bad om at udtale sig. 
 
Borgmesteren svarede den 5. no-
vember 1734, at krohold i Allerslev 
ville være nødvendig for de rejsende 
mellem København og Kalvehave 
færge og Møn. Det ville være fordel-
agtigt for Præstø by, når drikkevare-
ne blev taget der som den nærmeste 
købstad, der ligger en ½ mils vej fra 
Allerslev. Denne kro kan ikke skade 
nogen, når Svend Gram tager sine 
drikkevarer i Præstø, og når han har 
hus, seng og staldrum til de rejsende, 
ved jeg ikke at erindre noget uden at 
han svarer 1 rdl. Årligt til kongens 
kasse, fordi der ikke vil komme så 
mange rejsende her.  
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Den privilegerede kro i Ugledige lig-
ger kun en fjerding vej herfra.  
 
Så spurgte amtmand Casper Martin 
Schøller over Vordingborg amt d. 
28.december 1734 Svend Gram, om 
han havde fået kgl. Privilegium på 
krohold i Allerslev. Han svarede 
31.december 1734, at hans til kon-
gen indsendte ansøgning var sendt til 
stiftamtmanden von Holstein, som 
havde lovet ham, at han skulle få 
dette privilegium, eftersom der mel-
lem Præstø og Kalvehave færgegård 
ingen privilegerede kroer er, hvilket 
byfogeden i Præstø har meddelt von 
Holstein, og han har også meddelt 
ham, hvad Gram skulle svare til 
kongens kasse. Han bad nu amt-
mand Schøller om at anbefale ham, 
så han kunne få privilegium på at 
drive krohold i Allerslev. 
Imidlertid havde Peder Olsen, Al-
lerslev den 4.december 1734 sendt 

følgende skrivelse til Schøller: Som 
altid ved min ejendom har der været 
bedested for rejsende fra Møn-
Kalvehave færge  til Tappernøje, 
som er over 2 mil fra færgestedet og 
over 1 mil til Tappernøje fra Allers-
lev til Præstø snart lige så langt, indtil 
nu sidst hans kgl. Majestæts allernå-
digste forordning ophævede uprivili-
gerede krohold på landet, fra hvilken 
tid jeg ikke har turdet aftappe noget, 
men en aftakket soldat Svend Gram 
har holdt kro og således draget han-
del fra min bolig, ihvorvel han ikke 
har for rejsende den lejlighed, som er 
ved mit hus og sted, så fordriste jeg 
herved underdanigst, at bede at si-
den det altid har ligget til mit hus at 
skænke for gæsterne og dem herber-
ge, det fremdeles mig måtte nådigst 
forundes. 
 
Jeg lover at holde huset forsvarligt 
ved lige, så ingen kunne klage over 
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mig. Jeg vil tage mine drikkevarer 
hos dem i Præstø jeg kan blive enige 
med derom. Endelig vil jeg betale 2 
rdl. årligt til rytterkassen, hvis jeg får 
privilegium og jeg vil betale 3 rdl. 
hvis jeg alene i Allerslev sogn får det. 
Peder Olsen sendte også en ansøg-
ning  til kongen om at få privilegium 
på krohold i Allerslev, men den blev 
ikke besvaret. Både Svend Grams og 
Peder Olsens ansøgninger blev af 
von Holstein sendt til Schøller, for at 
han skulle afgive erklæring over dem. 
Han svarede, at en kro i Allerslev var 
ved vintertid nødvendig for rejsende 
fra Kalvehave til København.  

Han mente, at den af ansøgerne som 
ville betale mest for kroholdet burde 
have privilegiet. Peder Olsen tilbød 
at betale 2 á 3 rigsdaler årlig, mens 
Svend Gram efter byfoged Benters 
forslag kun ville betale 1 rdl. Desu-
den har der altid forhen været kro i 
Peder Olsens hus.  
 
Han har sandsynligvis købt Chr. 
Brodersens hus. Stiftamtmand von 
Holstein tiltrådte Schøllers forslag og 
indstillede til rentekammeret, at Pe-
der Olsen fik privilegium på Kro-
hold i Allerslev.  
 
 

Efterskrift af Overlærer Ras-
mus Nielsen:  
Så er der et langt åremål hvor 
jeg ikke har nogen oplysnin-
ger, men på et eller andet tids-
punkt må den være kommet i 
Lilliendal eje, for en datter fra 
Lilliendal blev gift med kandi-
dat Hage og fik kroen i brude-
gave, men har aldrig selv dre-
vet den, men forpagtede den 
ud. Der er en mand ved navn 
Jacobsen der havde den indtil 
1887, men om han var ejer el-
ler forpagter vides ikke. I 1887 
forpagtede Jacob Gregersen 
kroen og drev den i mange år, 
men har nok senere købt den. 
Efter hans død blev den solgt 
til Chr. Lauritsen, som i 1946 
solgte den til Marie og Aage 
Geert Larsen, som drev den til 
1960. 
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Nyt fra  
Flemmings Planteskole 
af Lene Gammeljord 
 
Efter en temmelig drøj vinter er vi 
igen forårsklar på planteskolen i 
Ugledige. 
 
Den lange vinter har dog ikke været 
helt forgæves for os, idet vi har gået 
og tumlet med nogle nye idéer til 
planteskolen. Disse er nu realiseret 
til noget helt nyt inden for vores 
branche, nemlig en ’Kundeklub’. Og 
hvad er så det?? 
 
Som udgangspunkt er den delt op i 4 
punkter: 
 
1. Hver måned sender vi et nyheds-

brev ud pr. mail. Det kan handle 
om hvad der sker i haven netop nu 
og hvilke gøremål som er vigtige at 
få gjort. Brænder vi her på plante-
skolen inde med andre informati-
oner eller tilbud, vil disse også bli-
ve sendt ud. 

 
2. Vores tilbudskatalog vil være til-

gængeligt på nettet før det udsen-
des med posten. 

 
3. Dette punkt handler om arrange-

menter. Vi har planer om at arran-
gere ’Events’ i fremtiden. Det kan 
være alt muligt, f.eks. foredrag o.l. 
Vigtigst er, at man med sit med-
lemskort i hånden vil opnå fordele 
med hensyn til entré eller lignende. 

 

4. Sidst men ikke mindst, trækker vi 
lod om 12 gavekort á 500kr. om 
året, fordelt med 3 pr. kvartal. Ved 
indmeldelse, som kun kan ske på 
planteskolen, får man en lille vel-
komstgave og efter ca. en uge 
modtager man sit medlemskort, 
som man bør medbringe ved be-
søg på planteskolen. Fortvivl nu 
ikke, hvis du ikke har en mail, kan 
du godt blive medlem alligevel, for 
så modtager du nyhedsbrevet pr. 
post. 

 
Vi synes selv at det er et spændende 
koncept og en god måde at komme 
ud til folk på. Vi forventer os meget 
af klubben i fremtiden. Samtidig er 
det et projekt under stadig udvikling, 
så helt præcist hvad det vil ende med 
ved vi end ikke selv. 
 
 Vi glæder os til at se jer  

 
 

20



Erhvervslivet i sognet 
Salon Lissi 
af Bjarne Arvidsen 
 
Det er en kold dag i januar, da jeg 
går ind ad døren til Salon Lissi. Et 
stort smil møder mig, da jeg træder 
ind i den kun 12 m2 store salon. Lissi 
hilser mig velkommen og byder mig 
en god kop sort kaffe. I mens beun-
drer jeg den lille, men lyse og imø-
dekommende salon, hvor mange 
kunder har siddet og læst og snakket.  
 
Et høfligt blik på Lissis blide øjne, 
med en hånd på pennen og min blok 
solidt plantet i skødet, var mit første 
interview skudt i gang.  
 
Hvor kommer du fra? 
Jeg er født i Dyremarken ved Jungs-
hoved og Stavreby, hvor jeg også 
trådte min barnsben. Som ung flyt-
tede jeg til Mern. 
 
Hvordan faldt valget på frisør? 
Valgets stod mellem frisør eller sy-
geplejerske. Men da jeg gik ud af 
skolen allerede i 7. klasse manglede 
noget skolegang for at komme vide-
re som sygeplejerske. Det var ikke 
passende at man læste meget den 
gang. Man skulle finde sig arbejde og 
tjene nogle penge mente mine foræl-
dre, så jeg blev ung pige i huset hos 
Fru Damborg i Mern. Her flyttede 
jeg også ind. Om formiddagen var 
jeg huset, og om eftermiddagen var  
jeg i salonen, og efter noget tid, be-
gyndte jeg så i lære i salonen.  
 

Hvorfor blev det Allerslev?  
Det var nok lidt et tilfælde. I en alder 
af blot 20 år var jeg udlært og stod 
med en lille dreng. Jeg tror egentlig 
nok at Fru Damborgs ønske var, at 
jeg skulle overtage hendes forretning 
i Mern, men jeg følte ikke tiden var 
til det.  
 
Herefter flyttede min mand og jeg til 
Allerslev. Vi havde fået en lejlighed i 
huset, hvad der senere kom til at 
hedde Høeg Inventar på Mønvej.  
 
Vi havde udset os et dejligt hus i 
Stensved, men den endegyldige kau-
tionist manglede, og huset blev ikke 
til noget.  
 
Vi flyttede i stedet for til en lidt stør-
re lejlighed på Mønvej 85, Allerslev. 
 
I 1971 købte vi vores nuværende 
ejendom på Mønvej 114 A uden 
brug af kautionist, og den 30. no-
vember 1971 startede jeg salonen 
her. 

FAKTA OM LISSI 
 
Navn:  Lissi Linnebjerg 
Født:  18. marts 1946 
Civilstand: Gift med Leif og  

sammen har de  
sønnerne Heinz og  
Steven.  

Uddannelse: Frisørudlært i 1966  
hos Fru Damborg i 
Mern 
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Har du altid være alene i Salonen? 
Ja, jeg har ikke haft pladsen til at tage 
en elev. Den gang var der også regler 
for om din indtjening var høj nok til 
om du kunne få en elev. Jeg har da 
haft nogle praktikanter. 
 
Lytter man ikke til meget sladder som fri-
sør?  
Jeg er faktisk imod sladder. Mange 
emner bliver vendt. Om det er vej-
rets rasen eller om det er et jord-
skælv, så bliver alt da vendt. Flere hi-
storier, som der åbent bliver talt om, 
bliver da vendt i salonen, men jeg 
bryder mig personligt ikke om, ”nu 
skal du bare høre” mentaliteten.  
 
Hvad er din motivation for at drive forret-
ning i vores sogn? 
Vilje. Der skal selvfølgelig også være 
en god portion stædighed, men så 
sandelig også de mange gode kunde-
relationer.  
 
Jeg har opbygget et tillidsforhold til 
mange mennesker, og misbruger jeg 
den tillid, så mister jeg mine 
kunder. For mig er tillid og re-
spekt nøgleord.  
 
Jeg har oparbejdet en god kun-
dekreds, hvor jeg via mund-til-
mund har gjort mig bemærket 
blandt mine kunder. 
 
Det er dejligt at se at det er 3. 
og 4. generationer, der besøger 
min salon.  Jeg har f.eks. en 
bedstemor der har taget sit bar-
nebarn med ned til mig.  
 

Det har da også en betydning, at fle-
re af mine kunder, ikke lige kan gå så 
mange andre steder hen. Flere unge 
frisører har svært ved at lave en per-
manent, da det ikke længere er noget 
man gør så meget mere. 
 
Hvor ser du dig selv om 5 år? 
Det kommer an på mange ting. Kan 
jeg formå at holde mig frisk og rask 
som nu, og har jeg stadig lysten, er 
salonen her nok endnu, men jeg er 
nok stadig bosat i Allerslev.  
 
Min kaffekop er tom. Ordene er 
nedfældet med en læges håndskrift 
på min blok. Lissi bliver lidt forle-
gen, da jeg tager mit kamera op af 
lommen. ”Jeg bryder mig bestemt 
ikke om at få taget billeder”. Men 
det gik nu ganske smertefrit.  
 
Få minutter senere sidder jeg atter i 
min bil, hvor en masse ord begynder 
at tage form til dette interview. 
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Kirkens aktiviteter 
af Torben Møllenbach  
 
Friluftsgudstjeneste,  
22. aug. kl. 14.00 
Sidste år forsøgte vi os med at holde 
søndagens gudstjeneste i det fri. Det 
gik meget flot, vejret var med os, og 
fra kirkens side fornemmede vi stor 
interesse for arrangementet. En 
lignende gudstjeneste vil vi derfor 
også holde i år. I år bliver det i Al-
lerslev, i den forlængst nedlagte 
grusgrav overfor Ugledige Sø. Me-
nighedsrådet er vært og sørger for, at 
det praktiske i forbindelse med guds-
tjenesten. Man kan læse mere om 
arrangementet i dagspressen og lo-
kalbladene senere på sommeren. 
Man er som ved alle andre gudstje-
nester velkommen. 

Sct. Hans aften i Jungshoved ved 
slotsbanken, 23. Juni, kl. 20.00 

Traditionen tro fejrer vi også i år Sct. 
Hans Aften i Jungshoved Kirke og 
på den nærliggende slotsbanke. 
Gudstjenesten begynder kl. 20.00 og 
efter gudstjenesten er det muligt at 
købe kaffe eller the og kage i Rejse-
stalden, og til børnene kan man købe 
saftevand. Alt sammen til en meget 
billig penge. 

Kl. ca. 21.30 tændes bålet ved slots-
banken. Sædvanen tro synger delta-
gerne Midsommervisen og Jungsho-
vedvisen. 

Endvidere er der i lighed med de 
foregående år indsamling, som går 
ubeskåret til Yrsa Grünnings børne-
skolearbejde i Indien.  

Sogneudflugt: Koncerthuset/DR 

De to menighedsråd arbejder i øje-
blikket på en udflugt til efteråret, 
som skal gå til DR-Byen og Kon-
certhuset. Det ligger endnu ikke helt 
fast, hvordan programmet kommer 
til at se ud, men vi arbejder på en 
rundvisning med guide i TV-byen og 
en koncert i den meget flotte kon-
certsal. 

Mere om arrangementet senere. 

Sogneundersøgelse 
 
Vi har i menighedsrådene talt om, at 
vi, der arbejder i kirken, godt kunne 
tænke os, at vi lærte beboerne i de to 
sogne bedre at kende. Andre steder 
har man foretaget en slags ’sogneun-
dersøgelse’, og det kunne også have 
interesse for os. 

Vi vil gerne vide noget om alders-
sammensætning i Allerslev og 
Jungshoved, om hvor mange skole-
søgende børn, der bor her, om hvil-
ke forventninger folk har til kirken. 
Vi vil også gerne vide, om der er 
nogle der egl. godt kunne tænke sig 
et nærmere forhold til den lokale 
kirke og evt. deltage i det frivillige 
arbejde i og omkring kirken.  
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Måske har I allerede nu har haft 
besøg af en fra kirken med et spør-
geskema, og vi har tænkt os frem til 
efteråret dels at uddele disse skemaer 
til alle husstande og dels at lægge de 
samme spørgeskemaer frem i butik-
kerne og kirkerne. På skemaerne vil 
det være muligt både at besvare dem 
anonymt og med sit navn, hvis man 
ønsker, at vi fra kirken retter hen-
vendelse til interesserede.   

Tove Grundtvig, form. f. Allerslev 
menighedsråd 

Bente Wermuth, form. f. Jungsho-
ved menighesråd 

Praktiske oplysninger ang. fødsel, 
navngivning og navneændring. 

Vigtigt: Blanketter ang. fødsel, om-
sorgs- og ansvarserklæring, navngiv-
ning og navnændring kan man finde 
på: www.personregistrering.dk eller 
ved henvendelse til sognepræsten. 

Fødsel: En fødsel skal meddeles til 
sognepræsten i det sogn, hvor man 
bor. Det skal helst ske to hverdage 
efter fødslen. Er forældrene ikke gift, 
skal der desuden afleveres en ’om-
sorgs- og -ansvarserklæring’. Vejled-
ning kan man se på blanketten. 

Dåb: Et barn skal have et navn se-
nest 6 måneder efter fødslen. Det 
kan ske enten ved navngivning, hvor 
man sender en blanket til præsten 
eller ved dåb. Ønsker man sit barn 
døbt, aftaler man nærmere med præ-
sten dér, hvor dåben finder sted. 

Ved en dåb skal der være en gudmor 
eller gudfar og mindst to faddere 
mere. Både for en gudmor eller gud-
far og for fadderne gælder det, at de 
skal være konfirmeret. Forældrene 
kan godt være skrevet op som fadde-
re. En ’fadder’ er et vidne til dåbs-
handlingen og forpligter sig til at 
give barnet en kristen oplæring, hvis 
forældrene dør, før barnet bliver 
myndigt. 

Dåbsattest: En ny dåbsattest kan 
man få hos enhver sognepræst og på 
alle kordegnekontorer, uanset at det 
ikke er dér, at man er døbt. 

Vielse: Vielse og kirke aftales med 
præsten. Inden vielsen skal man 
henvende sig til den lokale borger-
service om bede om en prøvelsesat-
test. Her skal man have dåbsattest og 
evt. sine skilsmissepapirer med. Prø-
velsesattesten kan man tidligst bestil-
le 4 mdr. før vielsen og senest 14 
dage før. 

Dødsfald: Besked om dødsfald 
retter man selv eller gennem bede-
manden til sognepræsten. Bisættelse 
eller begravelse aftales nærmere med 
præsten. Desuden er der mulighed 
for at afdødes aske efter ansøgning 
til kirkeministeriet spredes over ha-
vet. 

Henvendelse i øvrigt til sognepræst  
Torben Møllenbach,  
Rekkendevej 39, Allerslev,  
4720 Præstø. 
Tlf: 55996017 eller  
e-mail: tom@km.dk 
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Næste sæsons konfirmander 
Selvom der er lang tid til konfirmati-
onerne i foråret 2011, 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 2011 
finder sted i Jungshoved Kirke d. 1. 
maj og i Allerslev Kirke d. 8. maj.  
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 
indkørslen til præstegården i Allers-
lev. 
 
Man er i øvrigt velkommen til at 
kontakte mig efter nærmere oplys-
ninger på tlf. 55996017. 
 

Ferie:  
Jeg holder ferie fra 5. – 25. juli, beg-
ge dage inkl. I min ferie henviser jeg 
til sognepræst Jesper Bo Blomgren, 
Tlf. 55981019.  Her kan man få atte-
ster, anmode om dåb, vielser, og her 
skal man også henvende sig ang. 
begravelser. 
 

Teatertur 
Vi har efterhånden fået skabt en 
tradition for teaterture til Køben-
havn. Vi har gennem årene set flere 
spændende forestillinger, og oplevet 
stor interesse for arrangementerne. 
Allerede nu vil vi derfor gøre op-
mærksom på, at vi til næste forår 
planlægger endnu en tur til Køben-
havn. Om det bliver en teater- eller 
operatur afhænger af, hvilke billetter 
det er muligt at få fat i. Interesserede 
får mere at vide i næste nummer af 
sognebladet til efteråret. 
 

Se mere på kirkernes hjemmesider: 
www.allerslevkirke.dk og 
www.jungshovedkirke.dk 

 
Her er de konfirmander, der gik til præst i Allerslev præstegård. Fire af dem blev 
konfirmeret d. 2. maj i Jungshoved Kirke. 
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Billedet, som pryder forsiden, af de flotte 
valmuer er taget af Ove Rye Jørgensen. 
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Aktivitetskalender 
Dato Begivenhed Tidspunkt Lokation 
16. maj. Rid sommer i by 1 10:00 Allerslev gl. skole 
17. maj. Fodbold Allerslev – Vestmøn 2 19:00 Allerslev Stadion 
31. maj. Fodbold Sv. Gønge - Allerslev 2 19:00 Sværdborg Skole 
2. jun. Besøg på Oremandsgaard 1 19:00 Oremandsgaard 
7. jun. Fodbold Allerslev – FK Sydsjælland 2 19:00 Allerslev Stadion 
14. jun. Fodbold Langebæk All – Allerslev 2 19:00 Stensved Stadion 
23. jun. Skt. Hans 1& 2 19:30 Allerslev gl. skole 
23. jun. Skt. Hans 3 20:00 Slotsbanken 23 
27. – 31. jul. Oremandsgaard Kammer Musik Fest 4 19:30 Kragevigvej 13 
22. aug.  Friluftsgudstjeneste 3 14:00 Ugledige Grusgrav 
29. aug.  Landsbytræf 1, 2 & 4 10:00 Allerslev gl. skole 
1. Beboerforeningen - 2. AUIF – 3. Allerslev Kirke - 4. Andre 

                                

Gudstjenester   
Dato Begivenhed Allerslev Jungshoved 
6. juni 1. s. e. trin. 10.30 14.00   Familiegudstjeneste 
13. juni 2. s. e. trin. Ingen JB: 9.00 
20. juni 3. s. e. trin.  9.00 10.30 
23. juni Sct. Hans Ingen 20.00   Sct. Hans gudstjeneste 
27. juni 4. s. e. trin. 10.30 Ingen 
4. juli 5. s. e. trin. 9.00 10.30 
11. juli 6. s. e. trin. Ingen JB: 9.00 
18. juli 7. s. e. trin JB: 10.30 Ingen 
25. juli 8. s. e. trin. Ingen JB: 9.00 
1. aug. 9. s. e. trin 10.30 Ingen 
8. aug. 10. s. e. trin. Ingen 9.00 
15. aug. 11. s. e. trin. 10.30 Ingen 
22. aug. 12. s. e. trin. 14.00 

NB: Friluftsgudstj. + 
medbragt madkurv 

10.30 

29. aug. 13. s. e. trin. Ingen JB: 9.00 
5. sept. 14. s. e. trin. 

 
9.00 10.30   Høstgudstjeneste 

d. 7. sept. Konf.indskrivning 19.00   Indskrivning, 
konfirmander 

 

12. sept.  15. s. e. trin. 
 

10.30 Høstgudstjeneste 9.00 

 JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev 
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