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Forord 
af Ove Rye Jørgensen 
 
En ny forside, og hvorfor nu det!!  
Forsiden er det første læseren ser når 
bladet modtages, og ser det indby-
dende og spændende ud, ja så skal 
det gerne være sådan, at man lige må 
kigge i det. Løbende prøver vi at 
forny bladet og dets indhold og den-
ne gang var det forsidens tur. Vi op-
fordrer stadig vores læsere til at 
komme med forslag og færdige artik-
ler. Det er nu 4.sæson vi går ind i, og 
alle os der arbejder og lægger timer i 
bladet, glæder os hver gang vi ser det 
færdige blad, klar til at blive sendt ud 
i postkasserne.  

Første blad i et nyt år er altid fyldt 
med indlæg om foreningernes gene-
ralforsamlinger og arrangementer 
der skal foregå i løbet af foråret, så 
dem vil jeg ikke omtale nærmere. 

Men ud over det, indeholder bladet 
denne gang første del af en byvand-
ring i Allerslev som Steffen Lyng Sø-
rensen, tidligere gårdmand i Allers-
lev, men nu pensionist og bosidden-
de i Præstø, har skrevet. Lokalhisto-
risk Arkiv i Præstø opbevarer origi-
nalmaterialet af denne byvandring, 
og Steffen Lyng er orienteret og har 
givet sit samtykke til at den kan brin-
ger her i bladet. Det er så meningen 
at vi vil bringe den som en føljeton i 
løbet af 2011. Den er historisk 
spændene, for Steffen Lyng har vir-
kelig været i arkiverne og lavet et rig-
tig godt stykke arbejde. Så glæd dig 
til en tur op ad Rekkendevej. 

Beboerforeningen vil i april måned 
holde en officiel indvielse af de nye 
legeredskaber der er opstillet på plæ-
nen bag den gl. skole. I den anled-
ning syntes vi, at historien om ’Lege-
stuen’ der har haft til huse i Allerslev 
gl. skole skulle fortælles, så den brin-
ges her, fortalt af Birthe Andersen, 
Tvingbro. 

Holger Jensen, Ugledige har øje for 
naturen og som en meget dygtig og 
ivrig amatørornitolog, fortæller han 
her om en lille naturoplevelse han 
havde for nogle år siden.  

Hunden er menneskets bedste ven, 
det er der ihvertilfælde mange der vil 
kunne skrive under på. Men når der 
kommer noget ind skal der jo også 
noget ud, så her er der et lille indlæg 
fra en utilfreds beboer i Allerslev, 
der her lufter sin irritation over den 
gene hundeefterladenskaber giver. 

Allerslev-Skibinge Lokalråd har et lil-
le indlæg om møde med kommu-
nens Dialogudvalg i marts måned. 
Her opfordres borgerne til at kom-
me med spørgsmål eller forslag til 
det møde. 

Rigtig god læsning. 
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Kugleskøre indslag 
af Karen Margrethe Christiansen 
 
Tirsdag d. 30. okt. D.G.I. afholdt 
årets sidste tirsdags mix i Nordfal-
ster´s drivhus. 
 
Søndag d. 14. nov. Møn petanque 
afholdt det årlige vildt-turnering vi 
var omkring 50 deltagere. Gevin-
sterne var rødvin, harer og vildænder 
i en vrimmel. Så nogen kom hjem 
med fjer på. Fra Allerslev deltog kun 
4 pers., men ingen præmier i år. 
Vinderne af stævnet´s 5 runder blev 
Irene og Finn Larsen fra Stensved. 
 
Søndag d. 12. dec. Afholdt Allerslev 
petanque julespil over 3 runder. Da-
gen inden måtte Karsten ud med 
sneslyngen for at rydde banerne. Joel 
sad ved computeren. Men man spil-
lede på må og få, fordi banerne var 
frosne og isede, kastede man til ven-
stre havnede kuglerne til højre. Men 
pyt vi havde nogle hyggelige spil. Ef-
ter endt stævne gik vi ind for at spise 
frokost. ”Formand Bent” havde 
hekset og broderet lun ribbensteg og 
medister god mad Bent. Det får du 
sikkert lov til en anden gang. 
På en første plads: Lars Hyltoft. 
På en anden plads: Birgit Frederik-
sen. 
På en tredje plads: Jens Erik Nielsen. 
 
Tirsdag d. 14. dec. Så er det sidste 
aften inden juleferien. Vi mødtes kl. 
19.00 spillede 1 spil og så ind til 
varm gløgg og æbleskiver og jule-
hygge. (der deltog 22 per.) 
 

Onsdag 4 juledag. Nordfalster pe-
tanque i Lillebrænde her spilles i et 
drivhus. Ak ja, hvor er de heldige. 
Vejret tillod ikke alle vore spillere at 
deltage, kun 4 fra Allerslev petanque 
deltog og Joel fik en julegave med 
hjem. ( 44 delt. 4 runder men rart at 
kaste kugler efter al den julemad.). 
 
Lørdag d. 8. jan. Afholdt vi vores år-
lige julefrokost med Lise Lotte`s 
lækre mad. (33 deltog) for første 
gang på 12 år blev det afholdt om-
dagen. Så det var en ny fornemmel-
se. Margot havde lavet en tipskupon 
(13 rigtige). Dagen startede med 1 
glad mousserende vin, så ind til fro-
kost og det traditionelle pakke spil, 
som er en succes. Senere på efter-
middagen selskabslege. Alle havde 
snakketøjet i orden, mange havde ik-
ke set hinanden længe på grund af 
den voldsomme sne. 
 
Nu glæder vi os til at træne hårdt for 
allerede i uge 15 -16 starter D.G.I. 
turnering. 
 
Næste store dag for Allerslev petan-
que bliver ridehal – stævne som bli-
ver i marts. 
 
Endnu en gang et lyst og godt nytår 
til alle jer. 
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Beboerforenings arrangementer  
af Annelise Harsmann 
 
Ønskekoncert i Sang-Café  
Sang-cafeen den 4. marts bliver en 
nyskabelse, idet deltagerne i forvejen 
bestemmer indholdet. Det bliver 
derfor en slags ”Giro 413”, hvor øn-
skerne dog er gratis. 
 
Send jeres ønsker til: 
annelise.harsmann@privat.dk eller 
ring på 55 99 60 14, så vil aftenens 
pianist Bodil Agerbo og jeg sætte et 
spændende program sammen. 
 
Som altid foregår det i Allerslev gl. 
Skole på Enghavevej 2 og starter kl. 
19.00. Halvvejs i programmet drik-
kes der kaffe/te med kage, og heref-
ter synger vi videre indtil omkring kl. 
21.30. 
 
Alle er velkomne, og deltagelse ko-
ster 30 kr., som også dækker serve-
ring i pausen. 
 
Forårets sidste sang-café finder sted 

den 1. april, hvor der især vil være 
forårssange på programmet, medens 
Lennart Lindegaard passer klaveret. 
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Fastelavn 
Traditionen tro vil Beboerforeningen 
og AUIF arrangere Fastelavn, og det 
er i år søndag den 6. marts i AUIF’s 
klubhus på Enghavevej 2 fra kl. 
14.00 – 16.00. 
 
Vi slår katten af tønden, og vi vil le-
ge og danse. 
 
Der vil være sodavand og boller til 
børnene, medens de voksne kan kø-
be kaffe mv. i klubhusets kiosk. 
 
Entré: Voksne kr. 30,-, medens det 
er gratis for børnene. 
 
ALLE ER VELKOMNE! 
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Generalforsamling i  
Beboerforeningen 
 
Mandag, den 14. marts 2011 holder 
Beboerforeningen for Allerslev gl. 
Sogn generalforsamling kl. 19.00 i 
Den gamle Skole på Enghavevej 2. 
 
Dagsorden er iflg. vedtægterne. 
Eventuelle forslag skal være forman-
den i hænde senest 6. marts.  
 
Skulle du eventuelt have lyst til at 
deltage i bestyrelsesarbejdet eller an-
dre aktiviteter, er du meget velkom-
men til at kontakte formanden.  
 
Til mødet vil der blive serveret kaffe 
og brød. 
 
Indvielse af legepladsen 
ved Allerslev gamle Skole på Engha-
vevej 2 sker lørdag den 9. april kl. 
14.00.  
  
Alle får lov til at lege, og der vil blive 
serveret kaffe og æbleskiver samt 
sodavand til børnene. 

Rid sommer i by 
I år afvikles denne traditionsrige be-
givenhed den 21. maj. 
 
Programmet er jo næsten fast med 
en køretur gennem sognet kl. 10.00 
med hestevogn eller måske som sid-
ste år med en traktor spændt for 
vognen.  
 
Derefter er der fælles frokost i Ugle-
dige grusgrav kl. 12.00 med efterføl-
gende dans og sang om majstangen. 
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Kommunalpolitikerne besøger  
Allerslev - Skibinge Lokalråd 
af Annelise Harsmann 
 
Kommunalbestyrelsen i Vording-
borg Kommune vedtog i november 
2009 et sæt vedtægter for nærdemo-
kratiet i kommunen, Nærdemokra-
timodel 2010 for samarbejdet mel-
lem kommunen og lokalrådene. 
Kommunalbestyrelsens medlemmer 
har dannet 5 udvalg, der alle har re-
præsentanter fra de stående udvalg. 
Udvalgene kaldes dialogudvalg.  
 

Hvert lokalråd får i henhold til Nær-
demokratimodel 2010 tilknyttet et 
dialogudvalg, og det ligger fast, at di-
alogudvalget skal mødes med lokal-
rådet én gang om året samt efter 
eventuelt behov. 
 

Den årlige møderække mellem dia-
logudvalg og lokalråd ligger i 2011 i 
perioden fra d. 21. februar til 7. april. 
 

På de årlige møder orienterer politi-
kerne og lokalrådene gensidigt hin-
anden om de emner/problemer, der 
kan berøre lokalområdet, og som 
kan give anledning til diskussi-
on/behandling i de politiske udvalg 
eller i lokalrådene. 
 

Allerslev - Skibinge Lokalråd får 
besøg af deres dialogudvalg (dialog-
udvalg 3) d. 9. marts 2011, i Kirke-
huset ved Skibinge Kirke kl. 19, hvor 
vi skal drøfte mulige emner af almen 
karakter i lokalområdet. Da bestyrel-
sen i lokalrådet skal forberede de 
emner, som skal drøftes med dialog-
udvalget og informere dialogudvalget 

om emnerne inden mødet, har besty-
relsen for lokalrådet i en annonce i 
Ugebladet i dag bedt borgere fra lo-
kalområdet om at melde tilbage til 
bestyrelsen, såfremt der er emner af 
almen karakter, som man bør disku-
tere med kommunalpolitikerne på 
mødet d. 9. marts 2011.  
 

Kontakten kan ske på allerslev-
skibingelokalraad@mail.dk eller til 
Annelise Harsmann. på  
tlf. 55 99 60 14.  
 
 

Generalforsamling 
 

 
 
 
 
 
 

Allerslev Ungdoms- & Idrætsfor-
ening afholder generalforsamling  

 
Tirsdag d. 22. februar 2011 

kl. 19.00 i Allerslev Klubhus. 
 

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

d. 15. februar 2011 
 

På bestyrelsens vegne 
Formand Bent Harsmann 
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Byvandring i Allerslev 
af Steffen Lyng Sørensen, 2004 
Indledning og foto af Ove Rye Jørgensen 
 
1.del 
Indledning 

 
Steffen Lyng Sørensen her i spidsen for by-
vandringen i 2006  
 
Steffen Lyng Sørensen har adskillige 
gange gået en tur igennem Allerslev 
med en ’hale’ af interesserede bys-
børn og historiske interesserede fra 
resten af kommunen efter sig og le-
vende fortalt om Allerslevs historie. 
Så for dem der senere er flyttet her 
til området eller ikke har haft mulig-
hed for at være med på en af disse 
ture, eller ikke kan huske de ’guld-
korn’ som Steffen strøede om sig 
med, bringer vi her i efterfølgende 
blade i 2011 uddrag fra denne by-
vandring. Steffen Lyng er tidligere 

landmand og ejede sammen med sin 
kone Ella i flere år slægtsgården ’Pi-
legård’ på Rekkendevej 8, men har 
som en af sine hobbyer beskæftiget 
sig med det lokalhistoriske her i om-
rådet, og har igennem årene opar-
bejdet en meget stor viden om dette 
og er en skattet fortæller om denne. 
Så ordet er nu Steffen Lyng Søren-
sens hvor han indleder med et vers 
af Johs. V. Jensen. 
 

Alvorlig taler ved alfarvej 
Med grønsvær tækket de gamles grave 

Henfarne slægter – forglem dem ej 
I arv de gav dig en ædel gave 

Henfarne slægter 
I landets marv 
Sig ej fornægter 
Bevar din arv 

Allerslev 
Vi befinder os i et fra istiden typisk 
morænelandskab. 
Mod N-V, det høje område, Rones 
Banke og mod S-V det store mo-
sedrag Enghaven, som langt tilbage 
sikkert har været et søområde. Mod 
Ø den gode lerjord. Fra tidligste tid 
har her været gode fiske og jagtmu-
ligheder, derfor et sted vores tidligste 
forfædre har sat bo, hvilket også kan 
ses af de mange flinteredskaber som 
er fundet ved de nu udtørrede mo-
ser. 
Stendysser og gravkamre i det nære 
område vidner også om tidlig bosæt-
ning. Stednavneforskningen siger os 
noget om vores første egentlige 
landsbyer, for de landsbyer med en-
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delserne lev, um, ing og drup, er opdyr-
kede steder fra før vikingetiden. Alt-
så er Allerslev et meget gammelt 
landsbysamfund, hvis oprindelse for-
taber sig i det uvisse. 
Kirken blev påbegyndt bygget i 1200 
tallet, altså har der på dette tidspunkt 
boet en del mennesker her. 
Den gamle bebyggelse i Allerslev lå 
øst og delvis nord for kirken. Alle 
gårde og huse var fæsteejendomme 
under Oremandsgård. Lidt usædvan-
ligt blev ejendommene først endeligt 
købt til ejendom (selveje) efter len-
safløsningen i 1919. Ved udskiftnin-
gen år 1800 blev de fleste gårde lig-
gende i byen. Man valgte den såkald-
te stjerneudskiftning, hvilket ses ty-
deligt på matrikelkortene, for få flyt-
tede ud, så gårde og huse i den del af 
byen ligger tæt 
 
I 1912 blev Næstved-Præstø-Mern 
banen ført igennem til Mern, med 
station og 
pakhus i Al-
lerslev. Det 
gav byen liv 
og vækst. 
Bebyggelsen 
ved 
’landeve-
jen’/Mønvej 
blev påbe-
gyndt i åre-
ne efter ba-
nens åbning. 
Det var en 
velfunge-
rende 
landsby, 
som i det 
daglige hvi-

lede i sig selv. Måske har jeg lidt til-
fældigt valgt året 1950, det var jo før 
verden gik af lave, for at se på hvilke 
eksistensmuligheder Allerslev havde 
den gang. Så nedenstående liste taler 
sit tydelige sprog, at der var… 
14 landbrugsejendomme (familiedrifter), 5 
købmænd, hvor den ene havde benzintank., 
1 viktualiehandel, 1 bager med udsalg, 1 
kro (velfungerende), 1 gartneri, 2 skomage-
re hvor den ene havde butik, 1 skrædder-
mester med butik, 2 tømremester, 2 sned-
kere, den ene med fabrik, 1 karetmager og 
røgmand, 2 smede, 1 barber, 2 damefrisø-
rer, 1 jernbanestation med passagerer, 
godsbefordring og posthus, 1 to-sporet skole, 
1 missionshus og naturligvis kirken. 
Når vi nu ser på hvad der er tilbage af 
denne velfungerende landsby år 2004, er 
dette så en udvikling eller afvikling der er 
sket, enhver må selv dømme. 
 
Men turen starter på Rekkendevej.  

 
Historisk kort’ 1842-1899 
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Rekkendevej nr. 1 
 

 
 
Et smukt og meget velholdt hus med 
to nye kviste. Huset står som jeg hu-
sker det. Der var tidligere to lejlighe-
der. Huset var fæstet til husmand Pe-
ter Andersen, men omkring 1920 
købte han det til ejendom. Peter An-
dersen var vægter på Oremandsgård. 
Hans kone, madam Andersen var en 
uofficiel forskolelæreinde. Når bør-
nene var 5-6år kom de til madam 
Andersen som lærte dem A-B-C’en 
og at tælle til 100. Det blev fortalt, at 
børnene fik rød saftevand. 
 
De havde to ugifte døtre Thora og 
Hanne som senere overtog huset ef-
ter deres forældre. I hele deres ung-
dom havde de været ansat på Ore-
mandsgårds hovedbygning. Thora 
blev senere garnhandlerske og havde 
en lille butik i huset. Hun fulgte med 
i tiden, for hun erhvervede på et 
tidspunkt en aktie i Næstved Tiden-
de, aktie nr. 1, som i dag ejes af vo-
res familie (Lyng Sørensen). 
 
Jeg husker Thora og Hanne når de 
var til eftermiddagskaffe hos min 
farmoder, for de lignede ’tante 
Møghe’ fra TV-serien ’Matador’.  

Senere har huset haft skiftede ejere 
og lejere, bl.a. Ingeborg og Niels Pe-
tersen. I dag ejes huset af et barne-
barn der har sat huset i nuværende 
fine stand. 
 
Rekkendevej nr. 2  
 

 
 
Et lille smukt og velholdt gammelt 
hus. Det blev tidligere kaldt ’Madam 
Skals hus’ og skal ifølge overlevering 
have været enkebolig for degnenker. 
Jeg husker det som maskinsmedie 
med værkstedsbygninger. Her arbej-
dede maskinsmed Jens, (med tryk på 
maskin..). Han var igennem mange 
år også leder af gymnastikholdene i 
Allerslev. 
 
Efter Jensen kom Nich og Leo An-
dersen. Han var flymekaniker og Kø-
benhavner (med stort K) og store 
armbevægelser. Af og til var Allers-
lev for lille til Leo Andersen’s for-
mat, men det hændte at han kom 
ned på jorden igen, når nogen stille-
de ham spørgsmålet Du Andersen, er 
det rigtigt at siden du forlod Kastrup, er der 
ikke styrtet nogen fly ned? 

10



Leo Andersen oparbejdede igennem 
årene en god lille virksomhed. Han 
havde 3-4 ansatte der reparerede 
pumper for firmaet BP og en lille 
servicestation med salg af olie og 
benzin. Nuværende ejere er familien 
Hales. 
 
Rekkendevej nr. 3  
 

 
 
Den gamle skole-
skrædderforretning-posthus.  
Denne ejendom har haft mange for-
skellige funktioner. En følge af ti-
dens udvikling gennem 300 år. ’Det 
egentlige skolehus med bolig til lære-
ren og stald og hus til hans lille land-
brug, er efter gammel beretning byg-
get i 1722. Der findes beretninger 
om skolen og degnene tilbage i 1700 
tallet.I Indbertningerne ses det, at 
mange af degnene var rent ud sagt 
fordrukne. End ikke ved deres tjene-
ste i kirken var de ædru. 
 
I 1790 bliver der oprettet et ekstra 
skoledistrikt i Rekkende. I Allerslev 
skole var der i 1806 indskrevet 82 
børn, men 35 af dem så man aldrig. 
Skolen fortsatte til 1897, hvor den 
nye skole blev opført ved landevejen 
(Mønvej nr. 120) Degnens skolelod 

på 8 tdr. land blev overtaget af Ore-
mandsgård, som forpagtede jorden 
ud og i 1970’erne blev det solgt til 
Peter Johansen. 
 
1898 bliver den gamle skolebygning 
købt af skræddermester N.G.Jensen 
der indrettede bolig og værksted i 
huset. Det gamle og forsømte hus 
blev bygget fuldstændig om. Efter-
følgende var der de næste 65 år en 
stor og velanset skrædderforretning, 
som også havde mange elever. Igen-
nem alle årene var forretningen i fa-
miliens eje. Skræddermester N. P. 
Jensen var i mange år en markant le-
der af den indremissionske kreds her 
i sognet. På hans initiativ blev missi-
onshuset (Mønvej 93) opført, til 
brug for møder og søndagsskole. 
Den 3. februar 1930 blev det lille 
samfund virkelig rystet, da 
N.P.Jensen’s to børn, Jenny Marie på 
26år og hendes broder Ejgild på 20år 
bliver dræbt i jernbaneoverskæringen 
ved Tubæk. Der var skrædderforret-
ning her til 1965, hvor den sidste 
skrædder var et familiemedlem, Johs. 
Jensen som også ejede ’Lovgården’. 
Huset blev i 1970’erne solgt til Vita 
og Jens Anker Madsen. Postvæsenet 
lejede værkstederne til posthus og 
Vita Madsen bestyrede posthuset. 
Hun var i periode medlem af Præstø 
byråd, valgt af de Radikale. Huset 
blev senere solgt og der blev indret-
tet tre lejligheder. Senere har huset 
skiftet ejer nogle gange, 
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Rekkendevej nr. 4 
 

 
 
’Spens’s hus’ er bygget i 1940’erne. 
Familien Spens kom til Allerslev fra 
Jylland. De søgte fast arbejde ved 
sukkerroerne. I 1930’erne boede de 
til leje længere oppe på Rekkendevej. 
Huset blev overtaget af søn og svi-
gerdatter, Grete og Margon Spens. 
Han var i nogle år ringer og graver 
ved kirken. Huset er senere handlet 
og ejes i dag af Poul og Jytte Nielsen. 
 
Rekkendevej nr. 5 
 
’Banggård’ har sit navn efter en fo-
ged på Oremandsgård, Rasmus Bang 
der fik gården i fæste. Den var en af 
de første gårde i Allerslev, som fra 
arvefæste blev købt til ejendom af en 
Jens Pedersen, men det blev ikke 
lykken for ham. 
I 1897 gik gården på tvangsauktion. 
På auktionen blev den købt af Stef-
fen Jensen. Han gik straks i gang 
med at bygge nyt stuehus. Mens 
byggeriet stod på, boede familien i 
gårdens hus på Rekkendevej 7. Ef-
terfølgeren var sønnen Jørgen Jen-
sen. Hans broder der var dommer i 
Maribo, var gift med en Lander, hvor 
hendes broder var balletmester Ha-

rald Lander på Det Kongelige Te-
ster. Broderen kom ofte med sin fa-
milie på besøg på gården, hvor det 
kunne ske en sommeraften, hvor og-
så datidens oprettehelt Hans Kurt 
var på besøg, med sang ude i ’Bang-
gårds have’, til stor glæde for den 
gamle bydel. I de sidste besættelsesår 
1944-45 var Harald Lander ’gået un-
der jorden’ i Kragevig, hvor Jørgen 
Jensen havde fundet en lille lejlighed 
til ham. 
 

 
 
I 1960 bliver ’Banggården’ købt af 
Ruth og Niels Dammegård. På det 
tidspunkt var skellene til naboen ikke 
så godt afmærket. Så da handelen 
skulle foregå og Jørgen Jensen var en 
praktisk mand, tog han Dammegård 
ved hånden, og førte ham rundt 
langs skellene, mens han sagde efter 
min overbevisning går skellet her, passer det 
ikke, vil jeg ikke senere høre noget for det. 
Senere mente Niels Dammegård at 
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der var nogen tvivl om et mindre 
stykke jord ved en nabo, og ville 
godt have dette bragt i orden. 
Dammegård fik det målt op og et 
skøde skulle skrives Men da Dam-
megård også var en kreativ og lyrisk 
person, blev skødet udfærdiget på 
vers, for hvorfor skal et officielt dokument 
være så stift. Skødet blev godkendt af 
såvel advokat som dommerkontor. 
Udlængerne til gården brændte i vin-
teren 1963, men blev genopført. 
Andre bygninger er efterhånden 
kommet til. 
 
Familiegården i Stensby ’Damme-
gården’ bliver nu samdrevet med 
’Banggården’ af sønnen Chr. Dam-
megård 
 
Rekkendevej nr. 6 
 

 
 
’Lovgård’, nu nedlagt landbrug. 
Gården var i flere generationer i 
samme families eje (navn ukendt). 
Men i begyndelsen af 1900’tallet var 
ejeren H. P. Larsen. Han var også 
sognefoged og kirkeværge og ikke 
mindst kendt som en noget hidsig 
herre. Det blev fortalt, at ringeren 
ved kirken skulle slå 100 slag med 
klokken, når solen skulle ringes ned. 

Så en aften stod H. P. Larsen og tal-
te slagene. Desværre havde ringeren 
det uheld kun at slå 99 slag. Straks 
medførte dette en overhaling af de 
grove. Men H. P. Larsen var ikke al-
tid lige nøjeregnende med sit eget. 
For en dag gik naboen, min farfar 
Peter Sørensen, ind til H.P. Larsen 
med otte komplette kotøjr og afleve-
rede disse med den besked at nu ka 
du vel holde dit kreatur hos dæ sæl. Trods 
det, at de to familier var lidt i familie, 
var luften lidt kold imellem dem. 
Gården blev senere overtaget af 
sønnen Ejner F. Larsen og svigerdat-
teren Astrid der kom fra gården 
’Tvingbro’ ved Ronesbanke. Ejner 
kasserede sit efternavn ’Larsen’ og 
tog navneforandring til ’Aunstrøm’. 
Så naturligvis blev der i byen talt om 
dette navneskifte, at nu havde Ejner 
fået strøm i enden, måske nok i et 
mere kontant sprogbrug!!. Ejner var 
en noget utraditionel bonde, for han 
byggede omkring 1940 et nyt stue-
hus, men det blev i bungalow-stil. 
Som stuehus til en gård var dette ik-
ke set før. Men i 1940’erne forpagte-
de han gården ud til skræddermester 
Johs. Jensen og flyttede selv til Kø-
benhavn, hvor han købte en mindre 
vin- og tobaksforretning. I 1951 
brændte gårdens udlænger. Johs. 
Jensen købte gården som brandtomt 
og drev den videre frem til 1965. 
Her blev den købt af Dagny og Mi-
chael Hansen, som i 1985 solgte den 
til Søren Lyng Sørensen, der lagde 
jorden til ’Pilegården’ (nabogården) 
og solgte bygningerne til SAS-
kaptajn Henning Mussegård, der 
igen solgte den til nuværende ejere 
familien Harsmann. 
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Gadekæret 
 

 
 
Mellem nr. 6 (Lovgård) og nr. 8 (Pi-
legård) ligger byens gamle gadekær 
og branddam. Pladsen omkring ga-
dekæret har formentlig været byens 
by-stævneplads for 200-300 år siden. 
Det var her byens fæstebønder, un-
der ledelse af en valgt oldermand 
samledes til byting og tog bestem-
melser om stort og småt vedrørende 
fæstejordens drift og videre. 
Efter bytinget er de så sikkert gået 
over vejen til den daværende kro, og 
der, over et glas øl og en dram, fået 
udjævnet stridigheder og andre 
uoverensstemmelser som kunne væ-
re opstået ved bytinget. Det gamle 
byhorn hvormed oldermanden kald-
te til byting, har sidst været på går-
den ’Pilevang’, men er ved arv 
kommet væk fra byen. 
Gadekæret var indtil 1944-45 byens 
losseplads. Selvsåede træer og gam-
melt skrammel fyldte hele pladsen. 
I den østlige side af gadekæret var 
den gamle bybrønd med en kasselig-
nende overbygning af træ, og en 
brøndvippe med et stykke reb og en 
krog. Brønden fik sit vand fra en kil-
de af megen fin kvalitet. Selv efter at 
de fleste huse havde fået installeret 
vandværksvand, blev der hentet 

vand ved brønden, især når det fine 
tøj skulle skylles. I 1944-45, slutnin-
gen af krigen, iværksatte kommunen 
et såkaldt nødhjælpsarbejde for de 
mange arbejdsløse på det tidspunkt. 
Så Rekkendevej blev reguleret, vej-
træerne og vejgrøfterne blev sløjfet, 
gadekæret renset og fra den op mod 
vejen blev der bygget en stenmur. 
Pladsen blev planeret og tilsået med 
græs, så alt blev nydeligt og pænt. 
Efter at bybrønden var sløjfet sendte 
kilden stadig frisk vand ud i gadekæ-
ret, så det altid var rent og klart. Ved 
en senere kloakering af byen blev 
kilden desværre lagt i kloak, så gade-
kæret efterfølgende blev et mudder-
hul. Men i 2003 blev gadekæret ren-
set op og en stensætning blev lagt på 
kanten hele vejen rundt, og det pyntede. 
 
Jeg syntes det ville være en rigtig god 
idé, at flytte Genforeningsstenen fra 
sin nuværende plads ved Mønvej og 
her til den gamle bystævneplads. For 
få midler kunne her etableres et par 
borde og bænke og så vil her kunne 
blive en 
helt fin 
lille 
plads. 
Det ville 
give Al-
lerslev et 
tiltrængt 
løft. 

 
 

 
Genforeningsstenen 
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Bag gadekæret lå indtil 1910 et 
gammelt hus hvor sidste ejer/fæster 
var Peter Petersen. Huset var med 
ler/stengulv og alkover. Ejendom-
men blev senere købt af H.P.Larsen 
’Lovgård’ og huset revet ned. Grun-
den blev derefter tillagt gårdens ha-
ve. 
Bag på pladsen, inde blandt nogen 
træbevoksning, ses endnu resterne af 
byens vandværk, opført i 1951 som 
afløsning af byens gamle vandtårns-
vandværk øst for byen.  
 
Rekkendevej nr. 7 
 

 
 
Denne adresse er omtalt i vores blad 
over flere nr., (nr. 2 - 2008) som ’I 
min mormor og morfars hus’, skre-
vet af Preben Vang Jensen. 
 
Rekkendevej nr. 8,  
Steffen Lyng Sørensen gård 
 
Da min farfader i 1884 overtog går-
den, lå stuehuset parallelt med vejen. 
Mellem stuehuset og vejen var der 
byjord og det ville de nye beboere 
gerne have til have. Farfar fik så 
denne byjord tillagt gården, men 
som betaling, måtte han holde et 3-
dages indgangsgilde for bymændene. 

 
 
Min farfader begyndte straks en for-
bedring af gården, en forbedring 
som for datidens beboere sikkert har 
vakt stor forundring, for møddings-
pladsen blev brolagt, der blev lavet 
en ajlebeholder og sat en kam-
pestensmur op om pladsen. Det har 
været vild ødselhed har de sikkert 
syntes. 

 
Gården før 1947 
 
Min farfar døde i 1927. Han var 
kendt som en dygtig landmand. Han 
købte avlsdyr fra Fyn og fik oparbej-
det en fin kvægbesætning.  Men 
hvad der rørte sig uden for hans 
markskel, interesserede ham ikke, 
hvorimod min farmor ’Stine Pe Sø-
rensen’, var en helt anden type. Hun 
var meget lidt klassebevidst, sagde du 
til alle og hvad der i Præstø’s forret-
ninger var ret ukendt, men denne til-
tale havde dog sine grænser, for 
kammerherren, præsten og enkelte 
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andre blev tiltalt i 3.person. Min far-
mor havde som 20 årig været elev på 
Hindholm højskole, og det ophold 
glemte hun aldrig, så de fem børn de 
fik, kom alle på enten højskole eller 
husholdnings- og landbrugsskole. 
Jeg husker også farmors efterårsgil-
der i 1930’erne. Der var mange gæ-
ster, både med og uden hartkorn (ik-
ke gårdejer).  
 
Der blev stillet to lange borde op i 
storstuen, hvor mændene sad, ved 
det ene bord og altid med lærer El-
gård ved den øverste bordende og 
farmors yndlingssvigersøn ved siden 
af. Her kunne så mændene i fred og 
ro drøfte det som lige nu var aktuel i 
tiden, kommunal- og landspolitik, 
ikke at forglemme landbrug m.m. 
Mændene fik øl og snaps til maden. 
Ved det andet bord sad alle damer-
ne. De kunne så her, uden indblan-
ding snakke om mad, tøj og børn. 
Damerne fik gul sodavand til maden. 
Menuen var altid det samme, suppe 
og alt fra grisen. Desserten var 
franskbrød, ost og masser af syltetøj. 
Bagefter spillede mændene kort til 
langt ud på de små timer. Men de 
sidste år begyndte damerne at røre 
på sig, for de ville også spille kort. 
Det passede ikke min farmor, det var 
en uorden i et ellers vel forberedt 
gilde. 
 
Det var også børnenes tidsalder, for 
vi børn, fætre og kusiner m.v. spiste 
naturligvis først når der blev tid til 
det, og det foregik sammen med 
damerne i køkkenet og gårdens kar-
le, men så var vi også sultne. 

Efter min farfars død i 1927, besty-
rede min ugifte farbror Steffen går-
den og overtog den nogle år senere. 
Min farmor døde i 1943, 81 år gam-
mel og mæt af dage. Så fra en lille 
hvide sky i himlen, har hun kunnet 
se ned på en kæmpebegravelse. 
Min farbror var meget udadvendt. 
Kom hurtigt med i mange offentlige 
hverv, var i flere perioder sognerå-
dets kasserer. Han burde nok have 
gået en anden vej end landbruget, 
f.eks. i en bank eller sparekasse, for 
han var et regnegeni. Som sogne-
rådskasserer oplevede han et røveri-
forsøg i 1945 af kommunens kasse, 
men som han fik afværget (avisartikel 
fra 20. jan.1945). 
 
En af mine meget gode kilder har 
været Edith Rasmussen på Rekken-
devej, nu 90 år. Hun har været 
’huskone’ på gården i 3 generationer. 
Den 24. januar 1947 brænder gården 
total ned, årsagen var en elektrisk 
kortslutning. Stalde og lade blev i 
sommeren 47 genopført af lokale 
håndværkere, efter tegning af den 
kendte landbrugsbygningsarkitekt B. 
Bagne Kruse fra Næstved. For går-
den skulle være moderne indrettet, 
så den var fremtidssikret. Jeg havde 
mine tvivl og ganske rigtig, 25 år ef-
ter var bygningerne håbløst forældet, 
de kunne ikke anvendes til moderne 
husdyrproduktion. Nu er bygninger-
ne indrette til kornlager og tørreri. I 
1962 overtog min kone Ella og jeg 
gården. Min ugifte bror Steffen boe-
de hos os indtil han døde i 1978. Så i 
1983 overtog 7. generation gården, 
Aase og Søren Lyng Sørensen. 

....fortsættes i næste nr. 
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Kirkens aktiviteter 
tekst af Torben Møllenbach 
 
Optakt til Teaterturen,  
’Misantropen’ 
Allerslev præstegård,  
d. 2. marts, kl. 19.30. 
 
Vi har fået tidl. lektor ved Vording-
borg Seminarium, Jørgen Kurth til at 
komme og fortælle os om Moliére 
og hans tid og teater. Han vil i fore-
draget komme ind på tankerne bag 
Moliéres skuespil, og give os sit bud 
på, hvorfor skuespillet er blevet en 
klassiker. Har det noget at gøre med 
det, vi i dag kalder ’kanon-lister’. Er 
’klassiker’ og ’kanon’ det samme? 
I sit foredrag vil Jørgen Kurth for-
tælle om Moliéres samtid, barokkens 
Europa, herunder Danmark, og han 
vil ved eksempler indenfor billed-
kunsten, arkitekturen og musikken 
illustrere barokkens tid og verden. 
Alle er velkomne, også selvom man 
ikke har meldt sig til teaterturen. 
 

 
Jean-Baptiste Poquelin Molière,  
15. januar 1622 - 17. februar 1673

Familiegudstjeneste i Allerslev 
Kirke, søn. d. 20. marts  
Overskriften i dag er: ’ 
Hvad er påske?’.   
 
De børn (5-10 år), der vil være med, 
begynder i Allerslev kirke kl. 15.00. 
Her tager Bodil, kirkens sanger, og 
Torben, kirkens præst, imod. Børne-
ne skal nu sammen med Bodil og 
Torben bladre ugeblade, aviser, re-
klamer igennem og klippe alt ud, 
hvad der har med påske at gøre. 
Inden gudstjenesten vil Torben vise 
børnene kirkens tårn. 
 
Gudstjenesten begynder kl. 16.30. 
Gudstjenesten varer ca. en ½ time. 
Vi afslutter med fællesspisning, og vi 
beder alle deltagere om at tage lidt 
mad med, som stilles frem til en fæl-
lesbuffet.  
 
Af hensyn til det praktiske beder vi 
om, at man tilmelder sig og sit barn 
til gudstjenesten og fællesspisningen.  
Øl og vand giver menighedsrådet. 
 
Nærmere besked og tilmelding til 
Bodil, e-mail:  
bodilbennetzen@hotmail.com  
eller Torben på tlf. 55 99 60 17.  
 
I anledning af vores kobberbryllup d. 
15. feb. holder vi åbent hus med 
morgenbord, kaffe, thè og kage 
 i Allerslev præstegård på dagen fra 
kl. 8.30-11.00. 
 
med venlig hilsen 
Stina og Torben Møllenbach 
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Moderne litteratur –  
og hvad siger den ’mig’? 
Foredrag i Rejsestalden ved 
Jungshoved kirke,  
ons. d. 23. marts, kl. 19.30  
 
Der læses romaner som aldrig før. 
Krimier, kvindelitteratur, romaner 
om den fortabte barndom, romaner 
om en selv eller om alle de andre. 
Noget af det er godt og andet glem-
mes hurtigt. 
 
Ved dette foredrag vil aftnens fore-
dragsholder, Anna Sofie Hansen, 
tidl. lærer i dansk på Herlufsholm 
gymnasium, fortælle om tendenser i 
den nyere danske/nordiske litteratur. 
Hvad er det, der bliver lagt frem til 
den læser, der ønsker sig 'en god 
bog'? Hvad er det, danskerne læser? 
Hvorfor er krimien og biografien i så 
høj kurs - og hvad siger det om os?  
I foredraget vil Anna Sofie Hansen 
også fortælle om, hvad der for hende 
er 'en god bog'. 
Alle er velkomne og deltagelse er 
gratis. 

Koncert med Præstøkoret,  
Jungshoved kirke,   
tirs. d. 29. marts, kl. 19.00 
 
Præstøkoret blev dannet i 1978 og i 
dag mødes mere end 50 sangglade 
mennesker ca. en gang om ugen. 
Koret ledes af Præstø kirkes organist 
Charlotte Dagnæs-Hansen. 
 
Koret arbejder med mange musikal-
ske genrer. Hovedvægten er lagt på 
det klassiske kor-repertoire. Alene og 
sammen med andre kor fra egnen 
har koret opført store værker som 
Mozarts Requiem, Carl Orffs Car-
mina Burana, Haydns Nicolaimesse 
og mange andre. Koret har også haft 
gospel på repertoiret og har afholdt 
mange koncerter i egnens kirker. 
Den nyere og mere rytmiske musik 
har koret også arbejdet med, for ek-
sempel Josefs drømme af John Høy-
bye og Duke Ellingtons Sacred 
Concert.  
 
Aftnens koncert er tilrettelagt af 
Charlotte Dagnæs-Hansen. 
 

 
Anna Sofie Hansen  
Foto: ukendt 

Alle er velkommen. Efter koncerten 
byder menighedsrådet på en for-
friskning i Rejsestalden ved siden af 
kirken. 
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Præstøkoret blev dannet i 1978 og i dag mødes mere end 50 sangglade mennesker ca. en gang om 
ugen. 
 
Børnene forbereder sig til eftermiddagens gudstjeneste i Allerslev Kirke 
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Ungdomsgudstjeneste,  
Jungshoved Kirke,  
søn. d. 3. april, kl. 14.00 
Gudstjenesten ligger midt i fasteti-
den og sammen med årets konfir-
mander er gudstjenesten tilrettelagt 
med ’mad’ som tema – den mad 
kroppen har brug for og den ’åndeli-
ge’ føde.  
Ved denne gudstjeneste vil vi læse en 
del tekster fra Bibelen og høre for-
skelligt musik, der har at gøre med 
dagens tema.  
Under gudstjenesten er der mulighed 
for at gå til alters. 
Gudstjenesten er for konfirmander-
ne og deres familier, tidligere kon-
firmander og i øvrigt alle andre inte-
resserede. 
Efter gudstjenesten er menighedsrå-
det vært ved et mindre traktement. 
 
Koncert med Trioen Rikelin, 
Jungshoved Kirke,  
ons. d. 11. maj, kl. 19.30. 
Trioen Rikelin har i flere år spillet 
sammen på fløjte, fagot og klaver og 
har til denne aften sammensat et 
program med nordisk musik. Alle tre 
musikere er medlem af Foreningen 
Norden. 
 
Hvad der denne aften bliver samlet 
ind ved koncerten går ubeskåret til et 
projekt for udsatte børn i Grønland. 
Efter koncerten er Menighedsrådet 
vært ved en forfriskning i Rejsestal-
den.  

Udpluk fra min  
scrapbog 
af Holger E. Jensen 
 
En aften i sommeren 1996, sad jeg 
ude i mit lysthus og nød udsigten 
ned mod egeskoven. Jorden var lagt 
brak for 2 – 3 år siden, og der var en 
rigt fugleleben af f.eks. foragerende 
hulduer, musende tårnfalke, afsø-
gende rørhøg, foruden en del små-
fulge som gulspruv, stillitis, tornirisk, 
grønirisk, hvid vipstjert, stær, skov-
spurv, engpiper og lærke. Men denne 
aften var der noget nyt, nemlig et par 
skovhornugler, som afsøgte brakjor-
den, samt de 8 tønder land, med raj-
græs, som lå på den anden side af ve-
jen. Rajgræsset var lagt ned af reg-
nen, så det var et godt jagtterræn for 
uglerne, som efterfølgende kom 
stort set hver aften ret præcist kl. 
19.15, de næste 3-4 uger. Man kunne 
høre ungerne med deres lange pi-
bende kalden på mad, de opholdt sig 
i rajgræsset, men var ikke til at få øje 
på. En aften sad der en unge i et af 
rønnetræerne i indkørslen, så jeg sat-
te mig afventende på trappen til træ-
skogangen. Så kom den gamle ugle 
flyvende med en mus lige mod mig, 
og kun én meter fra mig drejede den 
fra. Lidt efter fløj ungen væk fra træ-
et og satte sig i vejkanten udenfor 
haven. Her så jeg så 2 unger mere, 
som sad inde i rajgræsset. I samme 
periode så jeg 4 natugleunger ned 
ved kulsoens hus, og så også her den 
gamle natugle komme med en mus 
til dem. Skovhornuglerne så jeg 
jævnligt de 3-4 mdr. henne i Lek-
kendeskoven.  
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’Legestuen’ i Allerslev gl. skole 
af Ove Rye Jørgensen 
 

 
 
”Det startede faktisk med en avisan-
nonce, som jeg læste i 1985”, fortæl-
ler Birthe Andersen.  
Jeg er på besøg på gården Tvingbro ved 
Ugledige, hvor Birthe har lovet mig, at for-
tælle historien om ’Legestuen’ i den gamle 
skole i Allerslev. 
Det var en dame fra Faksinge, der 
via avisen annoncerede efter andre 
mødre, der kunne være interesseret i 
at være med til at oprette en legestue, 
hvor deres børn kunne lege sammen. 
Så da vi på det tidspunkt havde vo-
res datter Mette på 9 måneder, sva-
rede jeg på annoncen, fortæller Bir-
the. 
Vi var omkring 7-8 mødre der kom 
til det opstartende møde, hvor vi 
hurtig faldt i snak. Vi havde jo en 
fælles interesse omkring vores børn, 
så vi fandt også hurtigt ud af, hvor-
dan vi ville starte. Vi havde tilsam-
men omkring 15-20 børn, og det var 
jo ganske flot, at kunne starte med så 
mange børn. Det første stykke tid fik 
vi lov til at bruge Præstø hallens ca-
feteria, men senere blev det folke-
danserlokalet, hvor vi så oven i kø-
bet også fik et skab til legetøj, jo- det 
gik fremad. Men ret hurtigt var der 

flere af mødrene der følte rummet 
for trangt og indelukket. Der var jo 
heller ikke nogen udendørsfaciliteter 
for børnene, så de kunne lege ude. 
Det store spørgsmål var derfor, hvad 
gør vi for at komme videre.  
I Allerslev stod den ’gamle skole’ 
ubrugt i dagtimerne, men i fuld brug 
om aftenen. Var den ikke en mulighed, 
var der pludselig en af pigerne der en 
dag foreslog. Skolen er fra 1979, så 
navnet ’den gamle skole’ er ret misvi-
sende, men navnet har hængt ved, 
fordi den oprindelige gamle skole fra 
1897 der lå på Mønvej 120, brændte. 
Da den så skulle genopføres, blev 

 
Birthe Andersen, Tvingbro 
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den flyttet til Enghavevej 2. Så her 
var en mulighed, fortsætter Birthe. 
Vi kontaktede kommunen, og den-
gang var det jo Præstø kommune. 
De var positive over for idéen og 
gav deres tilladelse til, at vi måtte 
bruge den. Det var rigtig godt, for 
bygningen havde lige de faciliteter vi 
havde brug for,  god plads inden-
dørs, fine toiletforhold, et godt køk-
ken med komfur og køleskab og et 
stort ’plus’, den var gratis at bruge, vi 
skulle bare sørge for at rydde op ef-
ter os, der kom jo andre efter os. 
Det var helt fantastisk fortalte Bir-
the, for bag huset var der jo en stor 
plæne med legeredskaber, gynger, 
sandkasse og legehus, her kunne un-
gerne boltre sig. I de første par år vi 
brugte skolen, fik vi fra kommunen 
et mindre beløb pr. barn til hjælp til 
en årlig bustur, men desværre som 
tiden gik, faldt det væk.  
Legetøjet anskaffede vi selv, ud over 
de legeredskaber som kommunen 
havde opstillet på græsplænen. 
Tilslutningen til  ’Legestuen’ var 
overvældende, for de kom ikke kun 
fra lokalområdet, men også fra 
Mern, Bårse, Hastrup, Lundby og 
Vordingborg. Mund- til mund me-
toden var nok til at holde en jævn 
tilgang som erstatning til den natur-
lige afgang der var, når børnene 
blev for store og skulle videre i 
børnehave eller skole. Ja, vores 
Mette, fortsatte Birthe, startede di-
rekte i skole fra Legestuen, og det 
gjorde vores 3 andre også. 
 
De første år havde vi kun 1 dag om 
ugen, hvor vi var i Legestuen, nor-
malt tirsdag fra kl.9 til 12,30. Men 

på et tidspunkt var der flere der syn-
tes, vi skulle udvide til 2 dage om 
ugen, så det gjorde vi, men ændrede 
det ret hurtigt til, at vi mødtes privat. 
På den måde lærte børnene også 
hinanden bedre at kende, og vi piger 
kom også tættere på hinanden. 
 
Det var en fast regel, at vi altid star-
tede med en sang, når vi alle sam-
men var samlet og inden dagens ak-
tiviteter kom i gang. Mange gange 
brugte vi også AUIF’s klubhus, for 
her kunne vi lave idræt med børne-
ne. En gang om måneden, det var en 
fast tradition igennem alle årene, 
havde vi altid en udetur. Vi tog så ud 
og besøgte et eller andet sted, så 
børnene kunne få en oplevelse og 
prøve noget nyt, for det skulle jo ik-
ke kun være i skolen at alt skulle fo-
regå. Den slags aktiviteter er normalt 
i almindelige kommunale børneha-
ver, men her sat i system af mødrene 
selv. Vores ture gik mange gange til 
Ugledige skoven eller ruinterrænet i 
Vordingborg. Når varmen trykkede, 
tog vi til stranden, f.eks. ved Ro-
neklint. Turene foregik altid i egne 
biler. Men et meget populært sted 

 
På strandtur ved Roneklint 
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var, når vi kunne besøge gården 
Bakkedal i Ugledige, for der var he-
ste, som børnene kunne se og måske 
røre ved, og hvis de turde og havde 
lyst, kunne de også få en ridetur, 
men - med mor ved siden. 
Igennem alle årene planlagde vi altid 
aktiviteterne for et helt år af gangen. 
Vi mødtes så privat en aften og lagde 
hovederne i blød, og det kom der 
mange spændende forslag og ture ud 
af. Disse møder udviklede sig til et så 
tæt sammenhold imellem os piger, at 
efterhånden som vi stoppede i Lege-
stuen, fortsatte vi med at komme 
sammen. I dag, over 25 år efter, 
kommer 8 af os stadig sammen som 
veninder, hvor vi en gang om måne-
den mødes privat til en middag og 
snak, men kun for kvinder, mænde-
ne er dømt ude. På et tidspunkt var 
der en der foreslog, om vi ikke kun-
ne hjælpe hinanden ved fester, altså 
med det praktiske som servering og 
oprydning og da vi jo alle vidste at vi 
skulle have en eller flere konfirmati-
oner på et tidspunkt, var det en rigtig 
god ide og kærkommen hjælp. Her 
på gården havde vi jo 4 børn der 
skulle konfirmeres, så det ville være 
en stor hjælp. Så igennem årene har 
vi alle hjulpet hinanden, jo- jeg har 
serveret til mange fester, fortæller 
Birthe. 
Da vi startede Legestuen og børnene 
skulle møde hinanden første gang, 
fandt de rimelig hurtig hinanden, og 
vores Mette fandt hurtigt sammen 
med Louise, en pige fra Bårse, hvis 
forældre var kommet fra Køben-
havn. I dag, over 25 år siden holder 
pigerne stadig sammen, som de bed-
ste veninder.  

I 1995 holdt vi 10års jubilæum i Le-
gestuen med masser af gæster. Alle 
os piger skulle hver komme med en 
lagkage. Og der kom mange gæster 
og Peter Madsen, vores borgester 
kom også. Til lejligheden havde vi 
også fået en journalist til at komme, 
så det kom der en flot artikel ud af. 
 
Jeg stoppede i 1998, fortæller Birthe, 
for da skulle den sidste af mine børn 
starte i skole. Fra på det tidspunkt 
var der en af de andre mødre, Nina 
Karstensen fra Ammendrup der tog 
over og var kontaktperson i grup-
pen. Nina var med indtil omkring 
2005 hvor hun kom i samme situati-
on, hvor hendes sidste barn skulle 
videre i skole. Men hele tiden har der 
været en af mødrene der har taget 
det ekstra lille job, at være kontakt-
person i gruppen. Så efter Nina tog 
Pernille Rolsted fra Rekkende over. 
Desværre var det allerede på det  

 
Skab fyldt med legetøj der stadig står i 
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På Bakkedal 1992. Birthe Andersen yderst til venstre sidder med datteren Mie på skødet. 
Mette er pigen på bagerst række yderste til venstre, med røde gummistøvler. Lise sidder som på 
bagerst række nr. 2 fra højre. 
 

 
Besøg hos Lisa. Årstallet er ukendt. Mette sidder øverste til venstre med sin søster lige under med 
en bold.  
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tidspunkt begyndt at tynde ud med 
antallet af børn i Legestuen. Så da 
Pernille i 2007 også skulle stoppe, 
måtte hun desværre kaste håndklæ-
det i ringen og ’lukke og slukke’ Lege-
stuen, da der ikke var nogen til at ta-
ge over. Så en Legestue der nåede at 
fungerer i over 20 år på helt frivilligt 
basis kan man vist godt tillade sig at 
kalde en succes, for børnene og ikke 
mindst de voksne. Ikke at forglem-
me kommunen, der altid har været 
opmærksom om dens eksistens og 
altid har været positiv over for ar-
rangementet. Naturligvis var det ær-
gerligt, at den ikke kunne fortsætte, 
for huset står der og legetøjet er der 
stadig fra de sidste børn. I efteråret 
2010 udskiftede kommunen alle de 
gamle legeredskaber på plænen, med 
helt nye solide redskaber. De vil bli-
ve indviet lørdag d. 9. april kl.14 (se 
omtalen andet sted i bladet). Så det ville 
være dejligt, hvis der igen kunne 
startes en tilsvarende eller anden 
børneaktivitet i den gamle skole. I de 
fleste dagtimer står lokalerne ledige, 
for det er kun om aftenen, der er 
fuldt optaget med aktiviteter for 
voksne. Det daglige ansvar har Al-
lerslev Beboerforening, hvor Else 
Karlshøj er kontaktperson. 
 

Kære naboer og med-
hundeejere i Allerslev 
af Dorte Jansen, Rekkendevej 7, Allerslev 
 
På mine daglige lufteture med hun-
den, er jeg ved at drukne i hundelor-
te, som er efterladt af uansvarlige 
hundeejere, der lufter deres hund i 
og omkring på vejene i Allerslev. 
 
Jeg har talt ikke mindre end 24 hun-
delorte på en rundtur i Allerslev, 
som kun varer ca. 20 min. Altså en 
lort for mere end hvert minut. 
 
Det er forståeligt, at der ikke samles 
op, hvis hunden sætter sig på en 
mark eller langt inde i under en busk 
- som vel og mærket ikke befinder 
sig på privat grund – hvor det kan 
være svært at komme til. 
 
Men det er komplet og aldeles ufor-
ståeligt, når der ligger hundelorte på 
fortove og gangstier, hvor vi alle skal 
kunne færdes uden at få Fido`s efter-
ladenskaber med hjem under skoen. 
 
Endnu mere uforståeligt bliver det, 
når jeg kommer hjem og skal ind i 
egen indkørsel. Gud hjælpe mig om 
der ikke ligger en hundelort lige så 
flot på kanten af forbedret. 
 
I skrivende stund ligger den der end-
nu – ejeren kan afhente den ganske 
gratis. 

Allerslev Gl. skole. 

 
Derfor kære naboer – bed hundeeje-
ren om at fjerne sin lort, når I ser at 
han/hun ignorere lorten. 
 
Og kære medhundeejere – opfør jer 
ansvarlig og fjern lorten. 
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Aktivitetskalender 
Dato Begivenhed Tidspunkt Lokation 
22. feb. Generalforsamling AUIF 2 19:00 Allerslev Klubhus 
2. mar. Optakt til Teaterturen 3 14 – 16:00 Allerslev Klubhus 
4. mar.  Sang Cafe 1 19 – 21:30 Allerslev gl. skole 
9. mar. Kommunalpolitikerne besøger  

Allerslev – Skibinge Lokalråd 1
19:00 Kirkehuset v/Skibinge 

14. mar. Generalforsamling Beboerforeningen 1 19:00 Allerslev gl. skole 
23. mar. Foredrag - Moderne litteratur3 19:30 Rejsestalden 
29. mar. Koncert med Præstøkoret 3 19:00 Jungshoved Kirke 
9. apr. Indvielse af legepladsen 1 14:00 Allerslev gl. skole 
11. maj. Koncert med Rikelin 3 19.30 Jungshoved Kirke 
21. maj.  Rid sommer i by 1 2 10:00 Allerslev gl. skole 
1. Beboerforeningen - 2. AUIF – 3. Allerslev Kirke - 4. Andre 

                                

Gudstjenester   
Dato Begivenhed Allerslev Jungshoved 
1. feb. Kyndelmisse 19.00 Ingen 
6. feb. 5. s. e. helligtrek. Ingen 10.30 
13. feb. Sidste s. e. helligtrek. 10.30 Ingen 
20. feb.  Septuagesima Ingen JB: 9.00 
27. feb. Sexagesima 9.00 10.30 
6. marts Fastelavn 10.30 9.00 
13. marts 1. s. i fasten Ingen 10.30 
20. marts 2. s. i fasten Familiegudstjeneste 

NB: 16.30 
10.30 

27. marts 3. s. i fasten 10.30 9.00 
3. april Midfaste 10.30 14.00 Ungdomsgudstjeneste 
10. april Mariæ Bebudelse JBB: 9.00 Ingen 
17. april Palmesøndag 9.00 10.30 
21. april Skærtorsdag 10.30 9.00 
22. april Langfredag 9.00 10.30 
24. april Påskedag 10.30 9.00 
25. april 2. påskedag 9.00 10.30 
1. maj 1. s. e. påske Ingen 9.15 Konfirmation 
8. maj 2. s. e. påske 10.30 Konfirmation Ingen 
10. maj  Ingen 19.00  Aftengudstjeneste 
15. maj 3. s. e. påske 10.30 Ingen 
20. maj Bededag 9.00 10.30 
22. maj 4. s. e. påske 10.30 9.00 
29. maj 5. s. e. påske Ingen JBB: 9.00 
 JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev 
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