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Forord 
af Ove Rye Jørgensen 
 

Julen nærmer sig, det fremgår tyde-
ligt når man bladre igennem bladet. 
Men samtidig er det så også det sid-
ste blad i det første år hvor dette 
blad har eksisteret. Selv syntes vi i 
redaktionsgruppen, at det har været 
et spændende og ikke mindst sjovt 
og udfordrende projekt. Om bladet 
kan vi nok tillade os at sige, uden at 
blive for selvhøjtidelig,.. det er nok 
ikke så ringe endda!  
I dette nummer tager Ena Skovbæk 
os med på en historisk lang rejse på 
100år, hvor vi levende får fortalt den 
spændende historie om AUIF’s start 
i 1909 og helt frem til i dag, hvor 
fødselsdagen d.21.januar 2009 vil 
blive fejret. Ena har her været rigtig 
nede i de gamle sager og lavet en 
rigtig flot historie, krydret med mas-
ser af billeder. 
 

Med ”Kugleskøre indslag ” bringer 
Karen Margrethe os sikkert igennem 
alle de flotte arrangementer disse 
stovte mennesker har gennemført 
siden sidste blad. Man må til deres 
ros sige, at de ikke kommer sovende 
til deres gode resultater.. flot, flot.  
Og i ”De gamle drenge” (Oldboys) 
er der stadig saft og kraft, de fik sig 
sparket godt frem i turneringen, 
meget tæt på en 2.plads. Ja,- desvær-
re har jeg ikke selv tid, skønt man jo 
for mange år siden selv spille fod-
bold i Brøndby, men det er jo nu 
historie. Så dejligt er det igen at se de 
unge komme på banen, det fortæller 
Erik Arvidsen stolt om, med billede 
af holdet. 

Erindringerne fra barndommen i 
Allerslev, fortalt af Preben Vang 
Jensen, fortsætter i dette nummer, 
og vi forventer at den vil strække sig 
over de næste 2 numre. Den er inte-
ressant og godt skrevet, og vi har 
indtryk af, at mange af bladets læse-
re, med stor nysgerrighed og glæde 
læser den. Mange af de noget ældre 
læsere mindes nok selv deres barn-
dom, måske i Allerslev og måske 
sammen med Preben. 
 

Arrangementet ”Landsbytræf” den 
31.august som Allerslev Beboerfor-
ening og AUIF var arrangør af, for-
tæller Stina Møllenbach levende om, 
præsenteret med et flot foto-skud af 
tovtrækningskonkurrencen. Men 
dagen var også mange andre spæn-
dende ting, ikke mindst tryllekunst-
neren der også i år kunne begejstre, 
og ikke mindst børnene. 
Julen nærmer sig og Torben Møllen-
bach fortæller historien om salmen 
”Stille Nacht, Heilige Nacht” (Glade 
jul, dejlige jul), en salme som de 
fleste holder meget af. 
 

Og så skulle der have været afholdt 
menighedsrådsvalg den 11. novem-
ber, men det blev aflyst. Men hvor-
for nu det,- kan man det. Læs selv. 
Beboerforeningen havde i september 
en Kirkegårdsvandring på Allerslev 
kirkegård, kyndigt vejledt af Steffen 
Lyng Sørensen og senere suppleret 
af Torben Møllenbach. 
Så endnu en gang ønsker jeg dig god 
læsning, og fra hele redaktionen 
ønsker vi alle vores læsere en Glæde-
lig Jul og et rigtig godt Nytår.  
Vi ”høres ved” i 2009. 
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AUIFs historie igennem 100 år 
af Ena Skovbæk 
 
Den 21. januar 1909 blev Allerslev 
Gymnastikforening stiftet, og dens 
primære opgave var at animere ung-
dommen og borgerne i området til at 
dyrke gymnastik. 
 
Det første møde blev holdt på Allers-
lev Kro, hvor der blev valgt en besty-
relse og AGF blev navnet på forenin-
gen. 
 
I de første år var gymnastik den ene-
ste aktivitet, og der blev trænet på 
Allerslev Kro, det var den eneste mu-
lighed, der var på det tidspunkt. 
 
I oktober 1921 blev der oprettet en 
ungdomsforening i sognet. Det blev 
vedtaget, at de to foreninger skulle 
høre sammen, og en ny bestyrelse på 6 
medlemmer blev derfor valgt. Det var 
især på det økonomiske område sam-
arbejdet bestod. 
 
Men i 1925 gik de to afdelinger fra 
hinanden og de blev selvstændige med 
hver sin økonomi. 
 
I 1944 blev der holdt en fest i AGF, 
hvor der var mødt ca. 300 deltagere.  
Ved denne fest udtalte formanden et 
ønske om, at kommunens ledende 
mænd ville interessere sig lidt mere for 
sporten, idet sognet trængte til en 
sportsplads og en sal til gymnastik, så 
ledere/trænere havde bedre forhold at 
arbejde under. 

På det tidspunkt spillede man hånd-
bold på en mark ved Holmegård, men 
i 1946 flyttede man til Ammendrup, 
hvor der blev stillet et stykke jord til 
rådighed bag ved mejeriet. 
 
En anonym gårdejer i sognet havde 
hørt ønsket om en sportsplads, så i 
1946 skænkede han et stykke jord til 
dette formål. 
 
Man prøvede ved frivillig indsats at få 
pladsen færdig, men det gik ikke. Sog-
nerådet tog derfor affære og fik plad-
sen færdig til indvielse i 1948. Det 
blev fejret med et stort håndbold-
stævne. 
 
I 1950 startede foreningen fodbold 
for drenge. 
 
Årene gik i juli 1955 havde et udvalg 
møde med sognerådet om bygning af 
et klubhus Det blev vedtaget og ved et 
håndboldstævne d. 25. juli 1956 blev 
det nye klubhus indviet, (det underste 
af det nuværende), men først i 1957 
fik man installeret lys. Pengene fik 
man ved indsamling i sognet. 
 
Den 27. april 1960 blev det ved en 
ekstraordinær generalforsamling ved-
taget at lægge Idrætsforeningen og 
ungdomsforeningen sammen, navnet 
blev Allerslev Ungdoms & Idrætsfor-
ening.(A.U.I.F.) 
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Efter sammenlægningen blev bestyrel-
sen udvidet til 9 medlemmer og delt 
op i Kulturelt, Bold og Gymnastik. 
  
I 1962 blev fodbolden stillet i bero, 
pga.  trænermangel. Men samtidig steg 
medlemstallet for håndbolden, nu var 
der 10 hold og senere nåede man op 
på 14 hold i turneringen. Fra begyn-
delsen af 6oerne har mange hold gjort 
sig gældende ved Amts og Sjællands-
mesterskaberne og i 1976 blev et her-
rehold nr.4. i DM.  
 
I 1977 blev fodbolden taget op igen, 
man prøvede med et herrehold og et 
drengehold. Drengeholdet gik det ikke 
så godt med, så inden for et år sløjfe-
de man dette. 
 
I gymnastikafdelingen har man igen-
nem årene deltaget i mange opvisnin-
ger rundt omkring i landet, bl.a. i 1964 
havde man to store motionshold til 
opvisning i Mern og ligeledes i 1973 
deltog AUIF med et hold seniorgym-
naster i en fjernsynsudsendelse fra 
Kulsvigergården i Odsherred og et 
blandet juniorhold ved landsstævnet i 
Flensborg. 
 
Her i jubilæumsåret er gymnastikafde-
lingen stadig en stor og meget aktiv 
afdeling med ca. 200 aktive medlem-
mer. 
 
I 1962 og frem til 1977 blev de år 
hvor et nyt klubhus stod øverst på 
ønskeseddelen, mange forslag var 
fremme, selv et forslag om at købe 
kroen i Allerslev med sognets beboere 
som aktionærer har ikke manglet, der 

blev også drøftet en mini hal og et 
forsamlingshus. 
 
Alle disse forslag mundede ud i at 
bygge en hal på 15 gange 30 m. til en 
pris af 148.720. kr. Amtet og Miljøsty-
relsen sagde ja, men kommunen sagde 
nej. 
 
Der måtte derfor tænkes i andre ba-
ner, og endelig i 1978 stod et nyt 
klubhus på 350 kvadratmeter færdig. 
Dette blev bygget med meget frivillig 
arbejdskraft, og ved indvielse var der 
65 personer, der havde hjulpet til på 
en eller anden måde. 
 
Klubhuset var blevet et godt aktiv, 
men også en økonomisk belastning 
for foreningen, derfor begyndte man 
nu at spekulere mere i økonomi, end 
man hidtil havde været nødt til. 
 
Et forslag om at lave bankospil igen 
kom som en ide`, man havde prøvet i 
1968 at spille om ænder og køb-
mandskurve, så der var lidt erfaring. 
Ideen blev ført ud i livet og denne 
aktivitet har nu været fast i foreningen 
i 30 år. En gang hver uge spilles der 
stadigvæk. 
 
Bankospillet har også givet foreningen 
en økonomisk frihed, en frihed til 
også at sende børn og unge til div. 
stævner og på kurser rundt om i lan-
det igennem årene. 
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I 1981 blev vinterhåndbolden slået 
sammen med Præstø og Bårse, og 
foreningen kom til at hedde H.K.81 
men den skulle stadig have tilknytning 
til moderforeningerne, og der skulle 
være en repræsentant i bestyrelsen fra 
hver forening.  Sådan gik det i nogle 
år, men det var ikke tilfredsstillende 
for håndbolden, man ville være helt 
selvstændig og brød ud af moderfor-
eningerne. Foreningen kom nu til at 
hedde Præstø Håndboldklub, men i 
2007 ønskede håndboldklubben igen 
at blive en afdeling under AUIF både 
sommer og vinter, og det er den ble-
vet. 
 
Først i 80erne begyndte man at ”Ride 
Fastelavn”. Efter god gammel skik 
mødte hestefolket op ved klubhuset 
en dag i feb. Vogne, heste og deltagere 
var pyntet i forskellige fastelavns ud-
klædninger, og undervejs på turen 
rundt i sognet, blev der gjort holdt 
ved udsøgte steder, hvor der altid var 
lidt servering til rytterne og en godbid 
til hestene. I vognene sad der ”rasle-
re”, som ved dagens slutning kunne 
aflevere en pæn sum til AUIFs arbej-
de. 
 
Det var ved en af disse fastelavnsrid-
ninger at ”Bankopigerne” opstod 
under AUIF. En spillemand og 5 
piger (medhjælpere ved bankospillet) 
sad i en af vognene og sang og spille-
de og havde det rigtig sjovt. Så sjovt at 
der var en der foreslog, at man mød-
tes igen, og drøftede et forslag om at 
tage rundt og underholde på pleje-
hjem og andre steder, hvor man kun-
ne ønske sig musik og sang. 
  

Dette blev en realitet i nogle år, hvor 
”Bankopigerne” drog rundt i det syd-
sjællandske, og der er mange gode 
minder derfra. 
 
Fastelavnsridningen blev kun arrange-
ret nogle få år på grund af vejrliget i 
feb., hvor der tit var sne og frost, ikke 
det bedste føre for heste og vogne. 
 
Så allerede i 1985 blev dette arrange-
ment afløst af ”Rid sommer i by”, 
som foregår i maj måned, og som 
Allerslev Beboerforening nu står for.  
 
I 1984 blev der afholdt et stort sports-
stævne i AUIF. ca. 1300 deltog i bold-
spil og gymnastik. 
 
Det var også i 1984 at sommergymna-
stikken begyndte igen. Den havde 
ligget stille i nogle år. Der blev startet 
et hold for 7-12 årige og et for 13-18 
år. 
 
AUIFs dilettanter begyndte at opføre 
friluftspil i Ugledige Grusgraven i 
1984. bl.a. ”Røre i andedammen.” og 
op igennem årene, er mange spæn-
dende og sjove stykker, blevet opført 
der og i klubhuset. Det første stykke, 
der blev opført i klubhuset var i 1976 
og hed ”Væddemålet”. 
  
I 1988 blev der startet en børneteater-
gruppe, som opførte ”Folk og røvere i 
Kardemomme by.” og senere ”Bank-
røverne.” og ”Elverhøj” 
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Samtidig fik AUIF alkoholbevilling i 
klubhuset. Der var delte meninger om 
dette, ”der hører ikke øl til i en idræts-
forening”, mente en del. Men erfarin-
gen viste, hvis man ikke kan købe, 
tages det med hjemmefra. 
 
I 1985 begyndte AUIF at samle aviser 
og flasker ind i Allerslev gl. sogn en 
gang i kvartalet, dette for at styrke 
klubkassen. Indsamlingen skulle ind-
lede en ny tradition i AUIF, og det 
gjorde den, men den slutter her ved 
udgangen af 2008 på grund af opsigel-
se fra Vordingborg Kommune, der nu 
overtager avisindsamlingen. 
 
Også i 1985 begyndte AUIF at få 
penge ind fra OK’s benzinsalg i Ugle-
dige Brugs, mod at der skulle være et 
par unge AUIF medlemmer til stede 
på bestemte tidspunkter til at vaske 
bilruder og fylde sprinklervæske på. 
 
Beløbet for de første 3 mdr. blev til 
1050 kr. det var 5 øre pr. solgt liter. 
Pengene fik de to nystartede fodbold-
drengehold til en tur til kamp i KB. 
Samarbejdet med OK. og Ugledige 
Brugs er fortsat op igennem årene og 
her i jubilæumsåret kan man stadig se 
AUIFs medlemmer stå ved Brugsen 
flere gange om året. 
 
I 1986 begyndte AUIF også at afholde 
loppemarked, og har gjort det indtil 
2005, hvor arbejdet blev for arbejds-
krævende.  

I 1989 afholdt AUIF Modeopvisning 
med efterfølgende bal med Tanglop-
perne. arrangementet blev holdt i en 
bygning ved det gamle mejeri på 
Mønvej i Allerslev. 
 
I 1992 får AUIF endnu en indtægtsgi-
vende aktivitet, det er på dyrskuet i 
Roskilde, hvor AUIFs medlemmer har 
fået lov til at drive ”Den gamle kro” 
og en ”Tombola”. 
 
45 medlemmer tog til Roskilde det 
første år i tre dage og udførte disse 
job. 
 
AUIF. har været med til dyrskuet 
hvert år siden og aktiviteterne er ble-
vet udvidet med et æbleskivehus og 
indtjeningen på en motocrossbane, 
hvor AUIF har investeret i 8 små 
motocrosscykler og medhjælperantal-
let er blevet fordoblet. 
 
Disse personer i alderen fra 6 til 85 
arbejder gratis i disse tre dage, dyrsku-
et varer, men får til gengæld kost og 
en masse socialt samvær, som AUIF 
altid har sat stor pris på.  
  
I 1995 udvider AUIF sit Klubhus med 
et længe ønsket Kontor - Mødelokale 
og en større Kiosk. Pengene var tjent 
ind ved de nævnte aktiviteter. 
 
I 1998 opstod Petanque afdelingen, 
denne sport har udviklet sig igennem 
de 10 år, den har bestået, så det nu er 
en velfungerende afdeling med flere 
baner og udendørs lys, så de 40 med-
lemmer kan spille både nat og dag. 
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AUIF har også en Badmintonafdeling, 
med det antal medlemmer, AUIF får 
tildelt baner til i Præstø og Bårse hal-
len. 
 
I 1999 kom der en kortklub og spurg-
te, om den måtte være med under 
AUIF, det blev der sagt ja til, så den 
har til huse i klubhuset hver tirsdag 
aften hele året. 
 
AUIF har også prøvet at have Ameri-
kansk Fodbold som en aktivitet, men 
stoppede igen efter få år, mangel på 
trænere var vist grunden. 
 
Svømning – Folkedans – volleyball og 
Bordtennis har også været på AUIFs 
program i nogle år. 
 
I 2003, kom der endnu en afdeling og 
det var IT, denne afdeling fungerer 
stadig godt, der er weekend arrange-
menter hver 6 uge i klubhuset. 
 

I de senere år er der kommet Line-
dance med i gymnastikprogrammet, 
disse medlemmer danser både i klub-
huset og på en skole i Præstø. 
 
AUIF har i mange år udgivet et klub-
blad, som er blevet omdelt i Allerslev 
Gl. sogn samt til alle medlemmerne, 
men her fra 2008, har man indgået et 
samarbejde med Allerslev Beboerfor-
ening og Menighedsrådet om at udgi-
ve et fælles sogneblad. 
 
Med ovenstående udpluk fra scrapbø-
ger og egne oplevelser vil jeg ønske 
AUIF tillykke med de 100 år, og mit 
ønske skal være, at foreningen fortsat 
kan leve op til dens formålsparagraf 
”Gennem idræt og foreningsaktivite-
ter, at skabe en sund dansk ungdom.” 
 
 

 

 
Foto Bjarne Arvidsen – Allerslev Klubhus anno 2008 
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Kugleskøre indslag 
af Karen Margrethe Christiansen 
 
Søndag d. 17. aug. :D.G.I. inviterede 
til landsdelsmesterskab i single på 
Nordfalster (5 runder) med 26 delta-
gere, der var 40 i 2007. Birthe, Lone 
og Karen M deltog fra os.  
 
Vi fik ingen præmier med hjem, men 
til gengæld var vejret ualmindeligt 
varmt og med hundredvis af hvepse 
overalt. 
 
Tirsdag d. 26. aug.: D.G.I . afholdt 
tirsdagsmix på vore baner, med end-
nu et flot fremmøde (40 deltagere) 
over 3 runder. 
 
Onsdag d. 27. aug.: Vores 6 tété 
spiller sidste kamp i turneringen for i 
år. Vi var hos N.F.S. og vandt 7 – 4 
og endte dermed på 4. pladsen i 
vores pulje. Også Lars og Lones 
kvartetter er færdig spillet, så nu 
ruster vi os til næste sæson. 
 
Lørdag d. 30. aug.: Vort årlige klub-
mesterskab i double løb af stablen 
med (26 deltagere) over 5 runder. 
 
Kl. 9:30 begyndte vi med morgen-
mad. 
 
1. pl. Joel Sørensen/  Lars Hyltoft                   

Tak til alle der glædede os med ga-
ver, blomster eller rødvin. I Frankrig 
hører petanque og rødvin sammen. 
Hvor er det rart at denne ”sygdom” 
har bredt sig til Danmark 

2. pl. Margot & Jørgen C 
3. pl. Svend Larsen/  Karsten Jensen 
 
Solen var på himlen hele dagen og 
alle nød det 
 
Søndag d. 31. aug.: D.G.I. afholdt 
landsdelsmesterskab i triple på vores 
baner (42 deltagere). Vi er bevilget 

mange arrangementer af D.G.I. men 
vi søgte også allerede i nov. 2007. Vi 
har fået ros for dagens forløb og til 
vores folk, bl.a. har Joel trukket et 
kæmpe læs rent resultatmæssigt på 
Pc’en, Lars og Margot har også med-
virket og Lone er under oplæring. 
 
Lørdag d 6.sep.: Allerslev Petanque 
har 10 års fødselsdag og holder den, 
ja hele 2 dage i træk. Vi holdt lørdag 
natpetanque med velkomst og start 
kl. 18:00, indledende taler var 
D.G.I.’s næstformand Helge Niel-
sen, derefter en af klubbens stiftere 
Jørgen Sørensen der havde mange 
dejlige ord at sige, det blev sent. Kl. 
2:00 kørte de sidste hjem. 
 
Søndag d. 7. sep.: Spillestart kl. 
11:00, ny dag – nye spillere, dog kun 
3 runder, begge dage var der præmi-
en til de 10 bedste placerede. Vi har 
fået megen ros for denne fødselsdag, 
tidligere formand Peer Baagø kom-
menterede det således KANON 
godt arrangement. På begge dage 
deltog ca.120 personer. Vejret lørdag 
aften flot, søndag fuld sol 
 

 
Søndag d. 14.sep.: Vort klubmester-
skab i single, om end med forsinkel-
ser og fejltagelser (20 pers) over 5 
runder.  
 
1. pl. Egon Frederiksen 
2. pl. Margot Christoffersen 
3. pl. Lone Dam-Nielsen     
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Søndag d. 21. sep.: D.G.I. afholdt 
landsdelsfinale i kvartet. Vinderne 
fra 6 puljer deltog og toppen går 
videre til landsmesterskab, alle spil-
lede single, double og triple. Lars og 
Joel havde styr på resultaterne. Også 
denne dag viste vejret sig fra den 
pæne side 

Hej Allerslev petanque klub! 
Mange tak for en dejlig 10 års fød-
selsdags weekend. Det var  et suve-
ræn weekend, ikke mindst natpetan-
que var en God idé, som vi synes i 
meget gerne må bruge igen. Det er 
lang tid siden vi har hygget os så 
meget til petanque. Dejlige glade 
mennesker alle sammen. En særlig 
tak til alle dem som stod for alt det 
hårde slid, det gjorde I rigtigt godt  
Kram fra Bjørn& Sanne 

 
Torsdag d. 25. sep.: Evalueringsmø-
de i DGI i Kirkeskoven, nye tiltag, 
ændringer, og diskussion om alt 
inden aktivitetsmødet i nov. Hvad 
skal der ske fremover? 

Møn’s petanque klub 
 

 Kære Allerslev petanque! 
Tirsdag d. 30. sep.: Tirsdagsmiks i 
Tappernøje håber det kan gennem-
føres, da det bliver tidligt mørkt. Det 
er jo ikke alle klubber der har så 
perfekt et lysanlæg som os. TAK til 
Joel for det og til alle hjælperne. 

Så er det blevet hverdag igen. Vi vil 
gerne sige tak for en dejlig weekend 
d. 6-7/9. 08. Da vi fik indbydelsen til 
natpetanque ja så blev vores nysger-
righed pirret, det måtte vi være med 
til, og sikke en fødselsdagsfest vi 
ankom i godt humør ved 18 tiden Vi 
fik et glas vin i den ene hånd og en 
sandwich i den anden og så gik 
snakken ellers med alle de andre 
gæster indtil det blev spilletid. I en 
pause fik vi kaffe og lagkage som sig 
hør og bør og så spillede vi et par 
runder igen og så fik vi suppe ja og 
de heldige fik også præmier det blev 
en lang og god aften/nat. Næste 
formiddag var vi så heldig at vi måtte 
komme igen og være med til at fejre 
jer igen en pragtfuld dag hvor der 
blev spillet petanque og vi fik tarte-
letter med høns i asparges og kaffe 
og lagkage vi vil sige rigtig mange tak 
og endnu engang et stort tillykke fra 
os. Valde & Jessie. Næstved firma 
sport. PS. I bliver da også 11-12-13 
år osv. Skriv bare os på vi kommer 

 
Fødselsdagkort 

Vi har i petanqueafdelingen modta-
get de 2 kort til højre som vi gerne 
vil dele med jer. 
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  Natpetanque blev en rigtig stor succes. 
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Oldboys 
af Erik Arvidsen 
 
Oldboys er færdige med deres turne-
ring. 
 
De har haft Ken Jensen som deres 
holdleder. Det er første gang vi har 
spillet i den gode pulje 1. Det blev til 
en flot 4 plads kun 2 point fra en 2. 
plads. Det er rigtigt flot klaret. Tillyk-
ke med det. 

Klaus Jakobsen blev topscorer med 16 
mål foran Niels-Henrik Kure og  
Kenneth Basland. 
  
Jakob ”Knogle” Kristensen blev årets 
spiller.  
 
Tillykke til dem begge.  
 
 
 
 

 
Foto: Jette Arvidsen - Her er kridtholdet anno 2008 
Fra Venstre: Poul-Erik ”Pølle” Petersen, Jesper Wagenr, Erik Arvidsen og  
Kim Arvidsen 

16



Børnefodbold 
tekst af Erik Arvidsen - foto af Dennis Grundtvig 
 
Så er der kommet børnefodbold til 
Allerslev igen. Vi blev ringet op om vi 
kunne tænke os og starte op af en 
træner der hedder Konstantin. Det 
sagde vi selvfølgelig ja til. 
Vi har trænet 2 gange om ugen i ca 2 
måneder udendørs, og skal spille in-
dendørs turnering. 
 
De har været ca. 10 spillere hver 
gang.  Vores spilletøj har vi fået spon-
soreret af Ove fra Sportigan Præstø og 
det siger vi mange tak for. 
Er der flere børn mellem 7 og 8 år der 
gerne vil spille bold så kontakt følgen-
de. 

Fodbold formand 
Erik Arvidsen: 22379373. 
eller en af nedenstående trænere 
 
Træner  
Konstantin: 25251741 
 
Træner  
Sofie: 22274369 
 
PS: Der er plads til alle.  
 

 

Det er dejligt at se børn der spille

 

r fodbold i Allerslev igen. 
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AUIF - 100 år 
af Bent Harsmann 
 
Reception og fest 
Andetsteds i Sognebladet kan I læse 
om AUIF´s 100-årige historie. 
 
Jubilæet skal naturligvis fejres og på 
selve dagen, onsdag den 21. januar 
2009 vil der være reception i klubhu-
set fra kl. 16.00 – 18.00. 
 
Fredag, den 23. januar 2009 er der 
jubilæumsmiddag i klubhuset med 
middag, underholdning og dans for 
medlemmer og andre med nær til-
knytning til vores forening. 

 
Nybegynderholdet anno 2008 

 
Der er plads til 100 deltagere og til 
en 100 års fest er prisen naturligvis 
kr. 100 (ekskl. drikkevarer) for delta-
gelse. 
 
Reservation kan ske allerede nu, men 
senest den 11. januar til sekretær  
Berit Eeg på tlf. 22768654 eller  
e-mail berit.eeg@gmail.com. 

Linedance 
af Jette Arvidsen 
 
Så er den nye linedance sæson startet 
op igen. Vi er godt og vel 40 dansere 
på 3 hold. Jeg nyder mine danse 
aftener selvom jeg godt kan kludre 
lidt en gang imellem. Tak for jeres 
søde måde at være på. Man kan ikke 
ønske mig bedre elever end dem jeg 
har på mine 3 hold. Jeg vil meget 
gerne have lov til og ønske mine 
dansere en god Jul og et godt og 
velsignet Nytår.  

 

AUIF´s b
est

yrel
se 

    

Gymnastikuvalget

Petanqueudvalget     

Håndboldudvalget

Fodboldudvalget 

Bankoudvalget

    Udvalg for aviser og flasker 

Dyrskueudvalget   

Kulturelt udvalg

Badmintonudvalget

Bladudvalget 

IT-udvalget            

Klubhusudvalget 

siger tak for opbakning og støtte i det forløbne år og
ønsker alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår

Ungdoms- og Idrætsforening
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Mine Erindringer om barndommen i Allerslev 
Del 2 
af Preben Vang Jensen 
 
Især under krigen var det vigtigt at 
føde en gris op, så var der mad fra den 
til det meste af året. Grisen blev købt 
hos en af Allerslevs bønder, eller den 
var måske en del af fars løn, når far 
havde hjulpet til med høst eller tærsk-
ning. Grisen blev dels fodret med 
madrester som kartofler eller lignende 
samt fintmalet byg blandet op med 
skummetmælk og vand. Når høsten 
på gårdene var så langt, at kornet var 
kørt hjem fra marken, kunne vi, det vil 
sige mor og far samt os børn få lov til 
at tage ud på deres marker og samle 
aks, som vi derefter fik tærsket hos en 
af bønderne, hvorefter det blev malet 
til skrå til vores “julegris”.  
 
Den gang blev kornet først mejet og 
bundtet i neg af en hestetrukket selv-
binder, hvorefter negene blev stillet 
op til tørring i hobe, inden det blev 
kørt hjem i laden eller i stakke hjem-
me ved gårdene. På et tidspunkt hav-
de vi fået lov til at samle aks på en 
mark tilhørende Oremandsgård. Her 
viste det sig, at der var så meget løst 
korn, at vi gik over hos en bonde, der 
boede i nærheden og lånte en hesteri-
ve samt en hest, hvorefter vi gik i gang 
med at samle korn på denne måde, og 
det blev til noget mere, end det vi 
normalt kunne samle i en sæk. Vi 
samlede faktisk et helt vognlæs, der 
blev kørt hjem til min farmor og far-
far, der havde et lille husmandsbrug i 
Enghave. Her blev kornet så tærsket 

sammen med deres egen høst, og vi 
havde masser af dejlig billigt foder til 
grisen dette år. 
 
Det var ikke almindeligt med frysere i 
hjemmene på denne tid, så grisen 
skulle helst være slagteklar lige før jul, 
når kulden satte ind. Når slagtedagen 
oprandt, kom der en slagter, der stod 
for selve aflivningen af grisen, det 
skete ved at den blev stukket i halsen, 
så blodet kunne løbe af, det var nor-
malt mor, der tog imod blodet i en 
spand under omrøring, ellers klumpe-
de blodet, det skulle jo bruges til at 
lave blodpølse af. Når grisen var død, 
blev den skoldet i et stort trækar med 
vand, der i forvejen var varmet op i 
gruekedlen. Skoldningen skete for at 
man med nogle skrabejern kunne 
skrabe hårene af grisen. Efter skold-
ning og skrabning, blev grisen hængt 
op i bagbenene i et af de øverste trin 
af en stige, hvorefter slagteren fjerne-
de indmaden. Tarmene og maven 
kom for sig selv ned i en zinkbalje for 
senere at blive renset for indhold og 
skyllet grundigt. Maven og en del af 
tarmene skulle bruges til blodpølse. 
De andre indvolde og fedtflommen 
blev ligeledes taget ud og renset. 
 
Nu var det tiden, hvor blodpølsen 
skulle laves. Tarmene, der skulle bru-
ges hertil, blev efter en grundig rengø-
ring, stoppet med en blanding af blod, 
byggryn samt små fedtklumper og 
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rosiner, hvis vi havde sådan nogle, 
hvorefter der igen var varmet op i 
gruekedlen, som blev anvendt til kog-
ning af blodpølserne under overvåg-
ning af os børn.  
 
Når blodpølsen var færdig, var det 
normalt tid til det store festmåltid 
bestående af blodpøse med sukker og 
sirup. Foruden blodpølse skulle der 
også af hensyn til holdbarheden helst 
samme dag laves finker af en del af de 
øvrige indvolde. Hen under aften var 
grisen blevet kold, så den kunne blive 
parteret i passende stykker, det meste 
blev saltet i et stort kar for senere at 
blive sendt til rygning hos byens ka-
retmager, det var den eneste måde, 
flæsket kunne holde sig, så når der 
fremover blev serveret noget med 
flæsk, var det altid saltet og røget. Når 
flæsket kom hjem fra rygning, blev det 
hængt op ved skorstenen på loftet, 
hvor der blev skåret et stykke af ad 
gangen i løbet af det kommende år. 
Engang imellem havde vi lidt kaniner i 
nogle bure bag ved udhuset, i starten 
var det vist mine, men efterhånden, 
som jeg mistede interessen for dem, 
blev de overtaget af mor og far. Meget 

af min udendørs leg foregik på terræ-
net nede ved jernbanen, hvor der var 
nogle gamle hule piletræer, som kunne 
udgøre huler og alverdens mystiske 
legeredskaber.  
 
Når jeg legede inde i eller lige uden for 
huset om sommeren var meget af min 
leg koncentreret omkring heste og 
landbrugsredskaber, der for det meste 
var hjemmelavede ting. 
 
Vi boede ikke så langt fra Mern, hvor 
der var en saftstation, det vil sige en 
behandlingsvirksomhed for sukkerro-
er, hvor saften blev presset ud af ro-
erne, og via rørledninger blev ført til 
en sukkerfabrik i Stege. Om efteråret 
kørte omegnens bønder deres roer 
med hestetrukne vogne til saftstatio-
nen i Mern og passerede her vores hus 
i Allerslev, og på vejen tabte de af og 
til nogle roer, eller de kastede et par 
stykker til os børn, der samlede dem 
op og tog dem med hjem til vores 
kaniner eller hvad vi nu havde, der 
kunne lide roer.  
 

 

   
Rita og mig, jul 1933       Rita og mig jul 1934               Rita og mig jul 1936 
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De forskellige kuske var hos os regi-
streret efter, hvor flinke de var til at 
kaste et par roer til os. 
 
Mor syede det meste af mit tøj, jeg gik 
i korte bukser året rundt, men om 
vinteren havde jeg så lange hjemme-
strikkede strømper, der blev holdt 
oppe af strømpeelastik fastgjort til 
livstykket med 2 lærredsknapper, ud 
over livstykket havde jeg så en bluse 
og yderst en hjemmestrikket sweater. 
 
Det mest almindelige fodtøj var et par 
brune gummistøvler, og inden døre et 
par sutsko med cykeldæk som sål, 
skoene var ikke hjemmelavet men 
købt enten i kroens forretning eller i 
Tatol. 
 
I Allerslev var der den mange forskel-
lige købmandsforretninger, længst væk 
i retning mod Præstø var der en stor 
købmandsforretning i det vi kaldte det 
gamle mejeri, her handlede vi ikke så 
meget, i forbindelse med kroen var 
der en lille købmandsforretning, som 
jeg havde indtryk havde en del for-
skellige krydderier og klipfisk, men det 
var begrænset, hvor meget vi handlede 
der. Tæt ved kroen lå Tatol, der var en 
slags sæbehus, der handlede med 
kosmetik og lidt beklædning til børn. 
   
Mor og far handlede dog mest hos 
købmand Madsen, hvis forretning lå 
tæt ved mormor og morfars hus, her 
handlede vi så på bog, det vil sige, 
hver gang vi købte noget ugen igen-
nem, blev det skrevet i “kontrabo-
gen”, og een gang om ugen nemlig 
lørdag, var far oppe og afregne for 
den forløbne uge, så fik han en cigar, 

og hvis Rita og jeg var med, fik vi en 
slikpind eller karamel, det var ugens 
højdepunkt for os alle, hverken cigarer 
eller slik var almindeligt i vores hjem, 
jeg mindes ikke, at vi på noget tids-
punkt i vores tidlige barndom har haft 
en slikskål stående, det var kun noget, 
der blev delt ud ved særlige lejligheder 
som fødselsdage, jul og påske eller på 
et fastelavnsris, og pengene som jeg 
tjente hos morfar gik alle til spare-
mærker. 
 
Foruden de nævnte købmandsforret-
ninger var der en bager, som også 
handlede med ugeblade, og jeg har en 
lille erindring om, at søster Rita en-
gang var sendt til bageren for at købe 
Hjemmet, som var det blad mor og 
far af og til købte, jeg havde ikke fået 
lov til at gå med, men fulgte til Ritas 
store forbitrelse med, og jeg ved ikke 
om Rita skubbede til mig eller jeg bare 
faldt fordi jeg ikke kunne følge med 
Rita, men i hvert tilfælde slog jeg mit 
højre knæ på en skarp sten, som jeg 
den dag i dag har et ar af. Rita blev 
senere skældt ud af mor, fordi hun 
ikke havde passet ordentlig på mig, jeg 
har nok på det tidspunkt været om-
kring 3 til 4 år. 
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I Allerslev var der desuden en slagter, 
det var mors faster, der var gift med 
slagter Elsholm, de havde også byens 
iskiosk, hvor min barndoms første 
kærlighed var datter af dem, der pas-
sede iskiosken. Desuden var der en 
skomager forretning, en snedkerfor-
retning, der ud over at sælge møbler 
også lavede kister og fungerede som 
bedemand og endelig var der en bød-
ker, der også fungerede som byens 
røgeri. 
 
Mælkeprodukter kunne man enten 
købe i udsalget på det nye mejeri, der 
lå i udkanten af Allerslev, men der 
kom daglig en mælkemand kørende 
og solgte mælk fra junger på en heste-
vogn, og endelig kom der en gang om 
ugen en brødvogn fra Præstø brødba-
geri med rugbrød, jeg tror mor nor-
malt købte ½ lyst rugbrød ad gangen. 
Derudover kom der ligeledes en gang 
om ugen en sildemand, som vi kaldte 
”Sildemarius” og solgte, sild, torsk og 
flyndere, samt røgede sild for 25 øre 
pr. stk. og 3 for 1 krone. Der kom 
også en slagter fra Skibinge, som mor 
handlede med, da hun ikke brød sig 
om faster Elsholm.  

….fortsættes i næste nummer 
 

Sang-Café  
af Annelise Harsmann 
 
Beboerforeningen har den 3. oktober 
taget fat på sin anden sæson med 
sang-café, hvor vi lagde ud med fæl-
lessang til akkompagnement af 4 dyg-
tige musikere fra Præstø Harmonika-
forening. 
 
Der var ca. 30 gæster, hvilket vi synes 
er fint på en fredag aften, og der var 
både høj stemning og sang. 
 
I november er der Sang-Café den 7., 
hvor Bodil Agerbo spiller til efterårs-
sange, og den 5. december leverer Lis 
Kristiansen musikken. Denne aften 
bliver der nok lagt vægt på julens san-
ge, og der bliver serveret gløgg og 
æbleskiver. Entre kr. 30,- 
 
Forårets sang-caféer bliver fredagene, 
den 6. februar, den 6. marts og den 3. 
april.  
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Landsbytræf  i Allerslev et stort tilløbsstykke 
af Stina Møllenbach 
 
Solen skinnede og der var fulde hu-
se, da Allerslev Beboerforening og 
AUIF søndag d. 31.august holdt 
Landsbytræf i Allerslev Gl. Skole. 
 
Alle de fremmødte kunne nyde det 
gode solskinsvejr, da der søndag d. 
31. august var Landsbytræf for både 
store og små i vores hyggelige lille 
landsby. Arrangementet blev holdt i 
Allerslev Gamle skole, hvor der var 
både tryllekunstner, fiskedam, sno-
brødsbagning, guldgravning for bør-
nene og meget andet spændende, 
man kunne prøve. Derudover var 
der – sædvanen tro – de fantastiske 
hjemmelavede æbleskiver, harmoni-
kaspil og som noget nyt i år også salg 
af pølser, sandwich, is og kolde øl og 
vand. Salget gik godt, og flere gange i 

løbet af eftermiddagen måtte vi op 
til Ugledige Brugs for at hente ekstra 
’forstærkning’ af både øl og vand. 
En stor tak skal lyde til Brugsen og 
OK for også at have sponsoreret 
flotte gaver til fiskedammen – et 
stort tilløbsstykke for børnene. 
 
Tovtrækning  
Også for de voksne var der meget at 
hygge sig med. Bl.a. var der tovtræk-
ning mellem Ugledige, Ammendrup, 
Rekkende, Lillemark og Allerslev. 
Det blev Lillemark, der løb af med 
sejren og vandt en flot guldmedalje. 
Mændene fra Allerslev måtte se sig 
slået, og fik i trøstepræmie hver et 
brev spinatfrø.  
 

 
Der blevet gået til den ved tovtrækning 
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Falck slukkede ildebrand 
Som noget nyt fik landsbytræffet i år 
besøg af en Falck brandbil, der i 
undervisningsøjemed demonstrere-
de, hvordan man slukker en ilde-
brand – hvis der skulle være en så-
dan. Alle store og små fik lov til at 
holde brandsprøjten, og brandman-
den lukkede op for vandet, så alle 
kunne få lov at sprøjte med slangen. 
Sjovt og spændende – for hvornår 
prøver man at holde en sådan brand-
sprøjte?  
 
Tilfreds formand 
Annelise Harsmann er formand for 
Allerslev Beboerforening, og hun var 
meget tilfreds med dagen. ”Det har 
været en stor succes og et rigtigt 
tilløbsstykke, så det er vi meget glade 
for” siger Annelise Harsmann. Hun 
fortsætter: ”Allerslev Beboerforening 
samler landsbyens borgere og det er 
hyggeligt at ses på denne måde” 
slutter Annelise, alt imens hun er ved 
at pakke smykkeværkstedet ned og 
rydde op efter en god dags landsby-
træf.  
 

Næste års landsbytræf 
Allerede få dage efter det veloverstå-
ede landsbytræf mødtes Beboerfor-
eningens bestyrelse. Her blev arran-
gementet evalueret, og man var enige 
om, at alle de gode initiativer fra i år 
skal bevares ved næste års landsby-
træf. Samtidig er bestyrelsen åbne 
over for nye ideer, så går du rundt 
med en god ide til en aktivitet 
el.lign., så sig den videre til et af 
bestyrelsesmedlemmerne eller kon-
takt formand Annelise Harsmann – 
så næste års landsbytræf kan blive 
lige så godt, som det vi oplevede i år! 
 

Roskilde Dyrskue 
af Dennis Grundtvig 
 
Jeg vil give en stor tak for hjælpen til 
alle dem som deltog på beg-
ge motocross holden på Roskilde 
dyrskue 2008. Jeg ved, at hvis I ikke 
hjælp til, ville der ikke være nogen 
motocrossmaskiner på Roskilde som 
AUIF står for. 
 
Håber vi ses igen til næste år. 
TAK FOR HJÆLPEN.  
ønsker alle en rigtig glædelig jul 
samt et godt og lykkeligt nytår.

Vi ses til arrangementerne i det nye år.

Allerslev 
Allerslev gl. Sogns Beboerforening
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Stille Nacht, Heilige Nacht 
af Torben Møllenbach 
 
Eller ’Glade jul, dejlige jul’, som vi 
kender den på dansk. Salmen er en af 
vores allermest ’danske’ julesalmer, 
der emmer af dansk hygge, af glade 
børn og voksne, der hygger sig sam-
men en dejlig juleaften. Alligevel er 
salmen opr. slet ikke dansk, men 
stammer fra Østrig, og hedder her 
’Stille Nacht, heilige Nacht’.  
 
Tiden omkring 1815 
 
’Stille Nacht’ er skrevet i 1816, og 
dermed i en helt anden tid og sam-
menhæng, end den vi kender fra In-
gemanns gendigtning, som er fra åre-
ne 1850-52, altså godt og vel 36 år ef-
ter den østrigske salme.  
 

’Stille Nacht’ er 
skrevet som et 
juledigt af Joseph 
Mohr, efter at 
han i 1816 var 
blevet hjælpe-
præst i Obern-
dorf nær Salz-
burg. Det var i 
en tid, hvor 
Europa søgte at 

legeret kirkeligt fyrstendømme, men 
fra nu af dels blev en del af Østrig, og 
dels mistede noget af sit opland til 
Bayern.  
 
I sin storhedstid havde byen tjent godt 
på handlen med salt – deraf byens 
navn - fragtet på floden Salzbach, der 
løb gennem byen. Men Napoleonskri-
gene ødelagde handlen, og de følgen-
de år medførte økonomisk tilbage-
gang, arbejdsløshed og en usikker 
fremtid.    
 
Det betød nye tider, og længslen efter 
ro og fred og fordragelighed folkene 
og landene imellem fornemmes tyde-
ligt i Mohrs digt.  
 
I et af versene mindes han denne ’stil-
le nat, hellige nat’, hvor kraften fra 
Faderens kærlighed netop denne dag 
strømmede ud, og som en broder om-
favnede Jesus alle folk på jorden fuld 
af nåde. Eller med Joseph Mohrs egne 
ord: ’Stille Nacht! Heilige Nacht!/ Wo 
sich heut alle Macht/ Väterliche Liebe 
ergoss/ Und als Bruder huldvoll 
umsloss/ Jesus die Völker der Welt/ 
Jesus die Völker der Welt’. 
 
Joseph Mohr, ma-
let i 1955 
komme til hægt-
erne efter Napoleonskrigene, som 
havde hærget hele Europa og ikke 
mindst Østrig. Med Wienerkongres-
sen i 1815 havde Europas stridende 
parter forhandlet sig frem til en fred, 
der betød nye landegrænser, og for 
byen Saltzburg betød det, at området 
ikke længere som hidindtil var et privi-
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Salmen bliver til  

 
Franz Xaver Gruber, 
malet i 1855. 

Mohr havde 
om for-
middagen d. 
24. dec. 1818 
vist sit to år 
gamle jule-
digt til orga-
nisten Franz 
Xaver Gru-
ber og 
spurgt, om 
ikke han til 
aftnens jule-

messe kunne sætte melodi til.  
 
Det gjorde han, og om aftnen sang 
præst og organist ’Stille Nacht’ til gui-
tarakkompagnement for menigheden. 
 
Tekst og melodi blev hurtigt lokalt 
kendt, og den fandtes snart i en del 
afskrevne kopier, men navnene på 
tekstforfatter og komponist blev de 
kommende år glemt, og det er først i 
1854 på initiativ af det Kgl. Hofkapel i 
Berlin, at man finder ud af hvem, der 
stod bag. Det er da Gruber, der hen-
vender sig, og som i et brev skriver 
historien bag salmen. J. Mohr var død 
i 1848 pga. lungebetændelse, 55 år 
gammel. 
 
Salmen på dansk 
 
På dansk er salmen først og fremmest 
kendt i Ingemanns gendigtning. Sal-
men er meget afholdt også på trods af, 
at kritikere ofte har peget på svaghe-
derne i Ingemann gendigtning.  

Det er pænt og artigt alt sammen, har 
man peget på, og det gør ikke så me-
get, om man kommer til at bytte om 
på ordene, for de betyder ikke det sto-
re. De egner sig bedre til at ’nynnes af 
mor, mens hun bager juleklejner, end 
til at synges i kirken’, som en teolog 
engang har skrevet. 
 
Men som et stemningsskabende digt, 
og det er det intet galt i, og som poeti-
ske ord, der giver forventning om en 
glædelig jul med drømmen om Guds 
fred i verden i behold, så hører salmen 
til de mest afholdte blandt julesalmer-
ne. Også i år vil den derfor blive sun-
get ved julegudstjenesterne rundt om-
kring i kirkerne. Også I Allerslev og 
Jungshoved Kirker. 
Glædelig jul. 
 
For interesserede kan man på inter-
nettet læse mere om ’Stille Nacht’ på 
www.stillenacht.at 
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Drømmen om succes 
af Torben Møllenbach 
 
Foredragsaften, Allerslev præstegård, 
28. jan. 2009, 19.30. 
 
Det er i vor del af verden en meget 
udbredt tanke, at det frem for alt gæl-
der om at ’blive til noget i verden’, 
dvs. om at få succes. Men hvad er 
succes? Er det til at måle i pen-
ge/indtjening, i antallet af kongeligt 
tildelte ordner på reversen? Eller er 
drømmen om succes slet og ret en 
falsk drøm? 
 
Hvad siger Det nye Testamente? 
Aftnens foredrag tager spørgsmålene 
op til debat? 
 
Desuden er aftnens tema en optakt til 
teaterturen i februar til Folketeatrets 
opførelse af ’En sælgers død’. 
 
Hvem der bliver aftnens foredrags-
holder, er i skrivende stund endnu ik-
ke afklaret, men det bliver offentlig-
gjort så snart som muligt 
 
Se i øvrigt vores hjemmeside: 
www.allerslevkirke.dk og 
www.jungshovedkirke.dk 

Menighedsrådsvalget  
d. 11. nov. 2008. 
af Ingolf Kvitting 
 
Pr. 30. sept. 2008 var der kommet 
valgbestyrelsen en gyldig liste i hænde 
til menighedsrådsvalget. Derfor afly-
ses valghandlingen. 
 
Det nye menighedsråds valgte med-
lemmer er efter 1. søndag i advent, d. 
30. nov. 2008 følgende: 
 

- Bent Harsmann 
- Bodil Agerbo Bennetzen 
- Bodil Hansen 
- Tove Grundtvig 
- Knud Skovbæk 
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Kirkegårdsvandring i Allerslev og besøg i kirken 
af Annelise Harsmann 
 
På en god efterårsaften samledes ca. 
30 mennesker på Allerslev Kirkegaard. 
De var kommet for at gå en tur på 
kirkegården under kyndig vejledning 
af Steffen Lyng Sørensen, som ud fra 
gravstenen kunne fortælle meget inte-
ressante historier om nogle af de fami-
lier, der har markeret sig i Allerslev 
sogn for mange år siden.  
 
Vi sluttede som planlagt, da mørket 
faldt på, hvorefter vi gik inden for i 
kirken, hvor sognepræst Torben Møl-
lenbach fortalte om kirkens historie 
og vi hørte historierne bag alter, præ-
dikestol, orgel m.v. 
 

Beboerforeningen stod bag arrange-
mentet, der sluttede med kaffe og ka-
ge i Tårncafeen. 
 
Tak til Steffen og Torben for en rigtig 
god aften. 

 
 

 
Steffen Lyng Sørensen kunne fortælle meget interessante historier 
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Sognebladets data 
Ansvarshavende:  
Ove Rye Jørgensen 
 
DTP arbejde:  
Bjarne Arvidsen 
bjarne@arvids1.dk eller   
bjarne@tele2adsl.dk 
 
Kasserer:  
Birgit Frederiksen 
 
Oplagstal: 
Allerslev gl. sogn: 425 
Løsblade: 175 
Samlet oplag: 600 
 
Udkommer i feb. maj. sep. nov.  

Produktion 

Sats og Tryk: Nordfalsters Bogtryk 
 
Deadline: 
10. januar 2009 
 
Typografi: 
Overskrifter: Garamond 16 pkt. fed 
Brødtekst: Garamond 11 pkt. 
 
Kopiering eller affotografering af 
annoncer eller andet af bladets ind-
hold, må kun ske med kildehenvis-
ning.  
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Forsidefoto 

 
Lissi ”Salon Lissi” Larsen sidder i trillebø-
ren, men Stella Sloth Pedersen er chauffør.  
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Aktivitetskalender 
Dato Begivenhed Tidspunkt Lokation 
11. jan. 09 Sidste frist for tilmelding til jubilæumsmiddag 2

21. jan. 09 Reception: AUIF 100 års 2 16 – 18 Allerslev Klubhus 
23. jan. 09 Jubilæumsmiddag 2 afventer Allerslev Klubhus 
28. jan. 09 Foredrag: Drømmen om succes3  19:30 Præstegården 
6. feb. 09 Sang Cafe 1 19 – 21:30 Allerslev gl. skole 
1. Beboerforeningen - 2. AUIF – 3. Allerslev Kirke - 4. Andre 

                                
Gudstjenester   
Dato Begivenhed Allerslev Jungshoved 
7. dec. 2. s. i advent 10.30 19.00 Musikgudstjeneste 
14. dec. 3. s. i advent 9.00 10.30 Børnegudstjeneste 
21. dec. 4. s. i advent 10.30 Ingen 
24. dec. Juleaften 16.00 14.30 
25. dec. Juledag 10.00 11.30 
26. dec. 2. juledag 9.00 – JB Ingen 
28. dec. Julesøndag 10.30 Ingen 
1. jan 09 Nytårsdag 11.30 10.00 
4. jan 09 Helligtrekongersdag 10.30 9.00 
11. jan.09 1. s. e. helligtrekonger 9.00 10.30 
18. jan.09 2. s. e. helligtrekonger 10.30 9.00 
25. jan.09 3. s. e. helligtrekonger Ingen 10.30 
1. feb.09 Sidste s. e. helligtrekonger Ingen 10.30 
2. feb.09 Kyndelmisse 19.00 Ingen 
8. feb.09 Septuagesima 10.30 Ingen 
15. feb.09 Sexagesima Ingen 9.00 – JB 
22. feb.09 Fastelavn 10.30 9.00 
1. mar.09 1. s. i fasten 9.00 10.30 
8. mar.09 2. s. i fasten 10.30 9.00 
15.mar.09 3. s. i fasten 9.00 10.30 
19.mar.09 Aftensgudstjeneste  19.00 
22.mar.09 Midfaste 10.30 Ingen 
 JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev 
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