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Forord 

af Ove Rye Jørgensen 
 
Alle har vi sukket efter foråret, for 
også denne vinter var en lang om-
gang, ikke mindst fordi den allerede 
startede inden jul med sne og frost. 
Men så kom foråret alligevel, for 
fuld musik her midt i april. Lige nu 
kan jeg se et par træer over i skoven 
på den anden side af søen i Ugledige, 
som er helt grønne.  

Foråret er tidspunktet for General-
forsamlinger, men også tidspunktet 
for afslutning på mange af vinterens 
fritidsbeskæftigelser. For eksempel 
den årlige gymnastikopvisning som 
AUIF afholdt i Præstø hallen, hvor 
også andre gymnastikhold udefra var 
inviteret. Et stort og flot arrange-
ment, med mange gymnaster, store 
som små og mange tilskuere. Igen i 
år blev der uddelt en Vandrepokal, 
men den historie og hvem den gik til 
må du selv læse.. 

Allerslev byvandring som Steffen 
Lyng Sørensen har skrevet og som 
selv flere gange har vandret igennem 
Allerslev med en hale af tilhørere ef-
ter sig, fortsætter ud ad Rekkendevej. 
Der er så meget stof, så først næste 
gang bliver vi færdige med Rekken-
devej. Der er kommet mange reakti-
oner på denne byvandring, ikke 
mindst fra folk der selv har trådt de-
res barnesko i Allerslev. Så jeg er 
opmærksom på, at vi må lave en op-
følgning, om ting som Steffen ikke 
har været bekendt med, og det gør jo 
kun historien mere interessant, ikke 
mindst når folk selv giver bolden op, 

så tak for alle henvendelserne og jeg 
vil vende tilbage. 

Lokalrådet har meldt sig på banen 
med en vigtig meddelelse, at den of-
fentlige kloak i Allerslev og Am-
mendrup skal laves om, det bliver et 
større projekt. 

Vores føljeton om besøg på en af 
virksomhederne i vores lokalområde, 
er nu nået til M.J. Ovn-Byg A/S i 
Allerslev, som Bent Harsmann har 
besøgt og fået en rigtig god historie 
ud af 

I Allerslev gl. skole er der holdt ind-
vielse af de nye legeredskaber, men 
samtidig er det sidste gulv også ble-
vet udskiftet i skolen. Det har varet 
et par år, men nu er de alle skiftet. 
Rigtig dejligt. 

Beboerforeningens forskønnelses-
pris blev også i år uddelt på forenin-
gens generalforsamling, men desvær-
re uden billede af overrækkelsen, da 
modtagerne var forhindret i at 
komme på dagen, men huset står der 
og lyser op på grunden. 

Vores præstepar Stina og Torben 
Møllenbach havde i sidste blad ind-
budt til morgenkaffe på deres kob-
berbryllupsdag, og det var jo modigt 
gjort, for hvor mange ville så kom-
me. Der kom mange, men der var 
kaffe og brød nok til alle og med 
dette ønsker jeg dig en god sommer 
og god læsning. 
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Gymnastikopvisningen i 

Præstø hallen 
tekst af Heidi Holm Cort Jensen,  
foto af Ove Rye Jørgensen. 
 
Vi har her den 26. marts holdt gym-
nastik opvisning i Præstø hallen med 
ca. 200 besøgene. Det var en super 
dejlig dag hvor alt gik som det skulle, 
med 2 gæstehold hvor det ene, som 
hedder Capoeira er med, når vi igen 
starter sæsonen i uge 36. Man kan 
læse mere på vores hjemmeside 
www.allerslevgym.dk  
 

Vi har i foreningen en vandrepokal, 
som i sin tid blev skænket af Else og 
Jørgen Karlshøj. Den skal gives til en 
Gymnast eller leder som igennem 
året har gjort en særlig indsats for sit 
hold og udvist interesse for forenin-
gens arbejde. 
 

Pokalen er en vandre pokal som bli-
ver ens ejendom hvis den erhverves 
3 år i træk eller 5 gange i alt. 
 

Årets modtager 2011 har ikke blot i 
år, men igennem mange år - ja rigtige 
mange år, sat sit præg på gymnastik-
afdelingen og hundredvis af gymna-
ster i gennem 67 år! Normalt er pen-
sionsalderen 67 år, men for Else er 
det blevet 67 år som aktiv. 
 

Du har i mange år truet med at gå på 
pension, men nu skal det være, og vi 
kan med glæde meddele at vi har 
fundet en ny træner - som hedder 
Lykke – og som glæder sig til at byde 
både dine gamle motionsdamer og 
nye mænd og damer velkommen i 
den nye sæson. 

Men Else vi vil gerne sige dig en 
kæmpe stor tak for din indsats igen-
nem alle årene,  
 

STORT TILLYKKE, ELSE 
 

Sommergymnastik: 
• Step Lene onsdag fra 19-20.30 på 

klosternakken (pris 300,-) 
 

Og personligt vil jeg gerne sige 1000 
tak til Min mand Peter og mine børn 
Jonas, Simon, Patrick og Katrine 
fordi de er så tålmodige når jeg skal 
til møde eller min telefon ringer osv.  
For det er ikke altid nemt at ha’ en 
“formand” i huset. 
 

Til sidst men ikke mindst vil vi gerne 
sige tak for alt den flotte frugt som 
Super Best i Præstø har sponsoreret. 
Og de flotte blomster som er spon-
soreret af Søren og Lene fra Flem-
mings Plante skole og som Inge har 
lavet til opvisningen og ikke mindst 
Lene for at printe vores programmer 
til selve dagen. 
 

1000 tak for hjælpen til alle dem som 
har været med til at få denne flotte 
opvisning på benene. Super god 
sommer til jer alle sammen, vi ses i 
uge 36. 
 

Hjertestarter i Allerslev 
af Bent Harsmann 
 
AUIF har fået doneret en hjertestar-
ter af Trygfonden, og den vil være 
installeret i klubhuset på Enghavevej 
omkring 1. maj på en måde, så alle 
nemt kan få fat i den, hvis behovet 
skulle opstå. Mere herom i næste 
nummer. 
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Else Karlshøj (th.) var meget rørt over at mod-
tage vandrepokalen. 

Gymnastikopvisningen 2011, sluttes traditio-
nelt af med fælles udmarch. 

 
Her er det gymnastiklinien fra Haslev Idrætsefterskole der er i fuld gang. 
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Sang-Café  
af Annelise Harsmann 
 
Den sidste Sang-café i foråret blev 
afholdt den 1. april. Temaet var me-
get naturligt forårssange og Lennart 
Lindegaard førte os glimrende igen-
nem aftenens program, og det lød til, 
at de mere end 30 deltagere havde en 
virkelig god aften med fin stemning.   
 
Sang-caféen fortsætter, men nu som 
selvstændig forening under navnet 
Allerslev Sang-café. 
 
Der er nu sommerpause, men sang-
caféen vender tilbage den 1. fredag i 
oktober, dvs. den 7. oktober, hvor vi 
glæder os til at se jer igen. 

 
En Vandrepokal,  
og hvad er så det 
af Ove Rye Jørgensen 
 
Ved Idrætsforeningens årlige gymna-
stikopvisning i Præstø hallen den. 
26.marts var vi mange der overvære-
de overrækkelsen af foreningens 
Vandrepokal der i år gik til Else 
Karlshøj. 
 

Men hvorfor nu det og hvorfor bliver den 
uddelt og til hvem. Vi skal rigtig mange 
år tilbage for at fange begyndelsen til 
historien om denne vandrepokal. 
Året er 1952 hvor det nygifte ægte-
par Else og Jørgen Karlshøj flyttede 
ind på gården ’Bakkedal’ i Ugledige.  

Begge havde altid været meget aktive 
i gymnastik på Stevns, hvor de begge 
kom fra, og meget hurtigt blev de 
derfor også en del af den lokale 
gymnastikafdeling.  
 
Else som leder af pigerne og Jørgen 
som leder af ’karleholdet’. Igennem 
årene var Else og Jørgen mange 
gange dem, der tog initiativ til nye 
aktiviteter, ikke kun omkring gymna-
stik og idræt, men også omkring 
ridning, opførelsen af AUIF’s klub-
hus, bygning af ’Allerslev gl. skole’ 
efter branden i 1979, reetablering af 
Ugledige gl. grusgrav til rekreativt 
område og mange flere som jeg ikke 
kender. Men en familie, for det blev 
det jo efterhånden også, med børne-
ne Anne-Lise, Hans Erik og Hen-
ning, som alle igennem årene har sat 
deres tydelige ’fingeraftryk’ på vores 
lokalsamfund. 
 
I 1988, ved Klubhusets 10 års jubi-
læum, tog de så igen et initiativ, hvor 
Else og Jørgen forærede Allerslev 
Idrætsforening en vandrepokal der 
skulle uddeles til en aktiv leder eller 
gymnast.  
 
 

Else har selv fået pokalen tildelt, 
første gang i 1998 og nu igen 2011. 
Talen i forbindelse med overrækkel-
sen her i 2011 kan læses i artiklen fra 
Gymnastikafdelingen., holdt af Heidi 
Holm Cort Jensen 
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Else og Jørgen forærede Al-
lerslev Idrætsforening vandre-
pokalen i 1988. 
Foto: Ove Rye Jørgensen 
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Pokalen gives til en leder eller
gymnast i Gymnastikafdelingen.
Vedkommende skal igennem
dygtig ledergerning og godt kamme-
ratskab udvise interesse for for-
eningens arbejde. Gymnasten skal
ligeledes udvise godt kammerat-
skab på sit hold samt interesse for
foreningens arbejde. 
 
Pokalen er en vandrepokal som
bliver til ejendom hvis den erhver-
ves 3år i træk eller 5 år i alt.  
 
Venlig hilsen  
Else og Jørgens Karlshøj 
 
Foto: Ove Rye Jørgensen 

 



Generalforsamling i  

Allerslev Ungdoms- & 
Idrætsforening 
af Bent Harsmann 
 

Allerslev Ungdoms- og Idrætsfor-
ening (AUIF) har afholdt sin ordi-
nære generalforsamling. I sin beret-
ning kunne formanden Bent 
Harsmann konstatere, at det havde 
været et godt og aktivt år for for-
eningen, der har ca. 300 aktive med-
lemmer samt et stort antal frivillige 
hjælpere på mange områder. Den 
lange periode uden sportshal i 
Præstø samt renoveringen i 2009 af 
gymnastiksalen på Abildhøjskolen i 
Præstø har dog betydet, at vi endnu 
ikke er oppe på vores tidligere med-
lemstal inden for gymnastik og 
håndbold. 
 

Heldigvis har det dog også været 
muligt at anvende klubhuset i Allers-
lev, hvor der har været både Line-
dance, Zumba samt ”Movement of 
dance”, som er en blanding af hip-
hop og breakdance for større børn 
og unge. 
 

De fleste arrangementer afvikles i de 
enkelte afdelinger, medens andre 
begivenheder som Fastelavn og Skt. 
Hans afholdes i samarbejde med 
Allerslev Beboerforening.   
 

Udvalgsformændene afløste for-
manden på talerstolen og gav hver 
sin beretning om det forløbne år. På 
den sportslige side er det gymnastik, 
håndbold, fodbold, petanque og 
badminton. Der er også en kulturel 
afdeling, der har ansvaret for øvrige 
arrangementer. 

 
Lige så vigtige er de aktiviteter, der 
sikrer det økonomiske grundlag i 
foreningen. De største områder er 
det ugentlige bankospil, der hver uge 
samler omkring 150 deltagere, samt 
dyrskuet i Roskilde, hvor 85 med-
hjælpere over 3 dage skaffer mange 
penge til foreningen.  
 

Kassereren Ena Skovbæk gennemgik 
herefter det omfattende regnskab, 
der var endt med et underskud på kr. 
28.000. Hovedårsagen er betydelige 
udgifter til vedligeholdelse af klub-
huset samt mindre kommunale til-
skud og kontingentindtægter. Det er 
dog bestyrelsens opfattelse, at der vil 
være balance i regnskabet igen i 
2011. Desuden har AUIF grundlæg-
gende en sund økonomi. 
 

Tre bestyrelsesmedlemmer, nemlig 
Inge Jensen, Berit Eeg og Jette 
Fredkilde blev genvalgt, Medens 
Susanne Tjørneskov Jensen blev 
nyvalgt. Bestyrelsen består desuden 
af formanden Bent Harsmann, Den-
nis Grundtvig, Heidi Jensen og Tor-
ben Hansen. Ved konstitueringen 
blev Inge Jensen og Berit Eeg gen-
valgt som henh. Næstformand og 
sekretær. Kassererposten varetages 
fortsat af Ena Skovbæk. 
 

Til sidst takkede formanden for 
samarbejdet i bestyrelsen og takkede 
alle udvalg og de mange frivillige 
hjælpere, der får AUIF’s mange 
aktiviteter til at fungere, og der lød 
naturligvis også en tak til sponsorer, 
annoncører og andre, der støtter op 
omkring AUIF. 
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Vigtig oplysning 

Den offentlige kloak i Allerslev og 
Ammendrup skal laves om. 
af Ole Gunnar Petersen,  
Allerslev-Skibinge Lokalråd 
 

I Allerslev og Ammendrup afledes 
spildevandet fra husholdningerne og 
regnvandet fra tage og pladser i øje-
blikket til en fællesledning, der nor-
malt ligger ude i vejen. 
 

Dette skal ændres, så spildevandet 
ledes væk i en ledning og regnvandet 
i en anden ledning. Projekteringen 
for denne ændring er allerede i gang 
ved Vordingborg Forsynings rådgi-
ver.  
 
Generelt vil Vordingborg Forsyning 
anvende den eksisterende kloakled-
ning i vejen som fremtidig regn-
vandsledning, og lægge en ny kloak-
ledning som ny spildevandsledning. 
Nogle ejendomme på vestsiden af 
Mønvej har også afledning af regn-
vand til en kloakledning vest for dis-
se ejendomme. Vordingborg Forsy-
ning laver i forbindelse med kloak-
arbejdet stikledninger - en for spil-
devand og en for regnvand - der fø-
res 1 meter ind på de enkelte ejen-
domme. 
 

På den enkelte ejendom skal ejeren 
så adskille regnvandet fra spildevan-
det, så det føres ud til hvert sit klo-
akstik. Kloakarbejdet inde på den 
enkelte ejendom skal forestås af en 
autoriseret kloakmester og betales af 
ejeren af ejendommen. 

Kloakarbejdet på egen grund forven-
tes at skulle være udført ca. 1 år ef-
ter, at kloakken i vejen er færdig. 
 

Beboerne i Allerslev og Ammendrup 
må allerede nu starte overvejelserne 
over, hvordan man vil ændre kloak-
ledningerne på egen ejendom, idet 
Vordingborg Forsyning skal have 
indarbejdet placeringen af de kom-
mende kloakstik til ejendommen i 
kloakprojektet inden opstarten af 
kloakarbejdet.  
Endelig skal beboerne sikre sig, at 
økonomien for kloakarbejdet på 
egen grund er til stede, når arbejdet 
skal udføres. 
 

Dybden af kloakledningerne på 
grunden kan være en væsentlig fak-
tor for prisen på det udførte kloak-
arbejde. Kloakledningernes dybde i 
jorden er afhængig af, hvor dybt de 
nederste afløb ligger på grunden. Et 
hus uden kælder vil normalt ikke 
kræve så dybe ledninger, som et hus 
med kælder.  
Det er derfor vigtigt, at man får lavet 
en plan over den kommende kloak 
på grunden så tidligt, at man kan 
drage fordel af at få lagt de kom-
mende stik, så de passer bedst muligt 
til den billigste løsning for den enkel-
te ejendom. 
 

Det må forventes at mange skal bru-
ge hjælp fra kloakmester eller inge-
niør til at få planlagt den bedste klo-
ak på egen grund, og beboere, der 
ikke selv kan planlægge den nye klo-
ak på egen grund, bør derfor allerede 
nu søge kontakt med en kloakmester 
eller en ingeniør. Vordingborg For-
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syning må og kan ikke rådgive om-
kring kloak inde på de enkelte ejen-
domme. 
Det bør eventuelt undersøges, om 
det vil være en fordel at lade regn-
vand, der skal afvandes fra ejen-
dommen sive ned på egen grund i 
”Faskiner” i stedet for at lade det lø-
be til den offentlige regnvandskloak. 
Regnvandsafløb til faskiner kan kun 
ske efter tilladelse fra Vordingborg 
Kommunes Afløbskontor. 
Den udførte kloak på egen grund 
skal efter udførelsen færdigmeldes 
til Vordingborg Kommunes Afløbs-
kontor af en autoriseret kloakmester. 
 

Vordingborg Forsyning vil afholde 
et Beboermøde, hvor man vil infor-
mere og besvare spørgsmål fra be-
boerne i Allerslev og Ammendrup. 
Mødet kan eventuelt afholdes som et 
Åbent Hus møde, hvor beboerne 
kan møde op med oplysninger om, 
hvor de kommende kloakstik til 
ejendommen tænkes placeret, så det 
kan indgå i kloakprojektet for den 
offentlige kloak. 
 

Terminer: 
Beboermøde eller eventuelt Åbent 
Hus møde tænkes afholdt septem-
ber/oktober 2011. Hvis I ønsker 
Beboermødet ændret til Åbent Hus 
møde, skal I meddele det til Lokal-
rådet eller Beboerforeningen inden 
1. september, så vi kan tage det op 
med Vordingborg Forsyning. 
 
Kloakarbejdet med den offentlige 
kloak forventes påbegyndt i foråret 
2012 og vil vare ca. 1½ år. 
 

Beboerforening  
Forskønnelsespris 
tekst af Knud Skovbæk,  
foto af Riber Moser Hansen 
 

Beboerforeningen har igennem nog-
le år uddelt noget vi kalder en for-
skønnelsespris. 
 

Vi vil så gerne have, at sognet her er 
et attraktivt sted at bo i og også at 
flytte til. Det er derfor vigtigt, at eg-
nen præsenterer sig godt. Lige her 
ved siden af skolen, har vi noget der 
ikke ser godt ud, men på den anden 
side af vejen Enghavevej 9, kan vi se, 
at noget, der for få år siden så meget 
trist ud, nu er blevet en fryd for øjet. 
Først blev der fjernet beplantning, så 
man kunne se et nyt hus, det blev 
udbygget, og der kom en garagebyg-
ning til. Der blev lagt en masse sten 
ud og nu sidst er et gammelt forfal-
dent udhus blevet til en moderne 
kontorbygning. 
 

Det er sådan noget, der gør en glad, 
når man kører forbi. Dette kan må-
ske også inspirere andre til at sige, 
her på egnen er vist et godt sted at bo. 
 

Vi ønsker Kent og hans kone Moni-
ca tillykke med det flotte resultat 
 

Da hverken Kent eller hans kone var 
hjemme da vi afholdt generalforsam-
lingen, har de senere fået et billede af 
kontorbygningen som bevis på på-
skønnelsen. 
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Beboerforeningens  
generalforsamling 
tekst af Knud Skovbæk og  
foto af Riber Moser Hansen 

 
Den 14. marts afholdt Allerslevs 
sogns Beboerforening deres årlige 
generalforsamling. Formanden An-
nelise Hartmann kunne berette om 
et år med mange vellykkede arran-
gementer, lige fra Skt. Hans fest og 
besøg på Oremandsgård i vidunder-
ligt vejr til en tur til Ugledige grus-
grav i regnvejr. 
 

150 års dagen for Balle Larses hen-
rettelse blev mindet med en indfø-
ring i tiden for 150 år siden. Sangca-
feen har kørt med 25 til 30 deltagere 
pr aften. 
 

Kassereren kunne meddele, at kas-
sebeholdningen var gået ned med 
1000kr, men det skyldes køb af et 
klaver. 
 

Der blev ændret lidt på vedtægterne. 
Hidtil har foreningen heddet Bebo-
erforeningen for Allerslev gl Sogn.  
 

Det besluttedes at slette ,,gl” fra nav-
net. Så blev der rettet til ny kommu-
ne struktur og så kan indkaldelse til 
generalforsamling også ske i Allers-
lev Sogneblad.  
 

A
å
 
H
b
S
a
 

Efter generalforsamlingen holdt 
Olav Foged Olsen Røstofte et 
spændene Lysbilledforedrag om levn 
fra vore forfædre som han igennem 
årene havde fundet på sine marker. 
Foredraget fortalte noget om, hvad 
man kan finde, og den respekt ja næ-
sten pligt man har til at værne om 
levn fra jordens tidlige faser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annel . år 
i besty
 
 

Nyt en 
af Ove
 
Den alle-
rede s stra 
billed kti-
on’. D algt 
suppleant i Beboerforeningens be-
styrelse. Vi er glade for at der kom-
mer ny inspiration ind i gruppen, og 
ser alle frem til et godt samarbejde 
med Peter. Et stort velkommen til 
ham 
 

nnelise Hartmann ønskede efter 9 
r i bestyrelsen ikke at fortsætte.  

ans Erik Johansen, Rekkendevej 
lev nyvalgt til bestyrelsen og Peter 
torm, Pilehøjvej som første supple-
nt.  
11
ise Harsmann takkede af efter 9
relsen. 

 medlem i redaktion
 Rye Jørgensen 

opmærksomme læser har 
et, at der er kommet et ek
e i rubrikken ’Bladets reda
et blev Peter Storm, nyv



  

Beboerforeningens tak til 
Annelise. 
af Knud Skovbæk 
 
Du har været med i bestyrelsen i 9 år 
og i de sidste, vist 4 år som en sær-
deles energisk formand. Du har haft 
en masse initiativer, og hvad der 
skulle gøres, det skulle være 100 % 
perfekt. 
 
Jeg har engang lært at det er langt 
lettere at hjælpe end at skulle bede 
om hjælp. Og for en som dig, der 
plejer at have kræfter til det hele, må 
det sidste år have været svært. 
 
Af din indsats for foreningen vil jeg 
især fremhæve sangcafeen. Den må 
betegnes som en stor succes, og for-
eningens mest besøgte arrangement., 
og som jeg håber vi finder en løsning 
på, så den kan fortsætte i samme go-
de spor. 
 
Et andet arrangement du har lagt 
mange kræfter i er Landsbytræf. 
Uden dig som ildsjæl sidste sommer 
blev det slet ikke til noget. 
Tak for en god indsats. 
 

Allerslev gl. Skole 
tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 
 
I 2007 blev der lagt nyt gulv i det lo-
kal der vender mod Enghavevej. Da 
det var færdigt, investerede Beboer-
foreningen nye stole til lokalet. En 
fryd for øjet og behagelighed for 
brugerne af lokalet. Efterfølgende 
blev gulvet i gangen fornyet i 2009 
og i skrivende stund bliver der lagt 
sidste hånd på lægning af nyt gulv i 
lokalet der vender mod Petanqueba-
nerne og i køkkenet.  
 
Da Else Karlshøj fortalte mig det, 
opførte hun nærmest en veritabel 
’krigsdans’ af glæde over at alle gul-
vene nu igen vil være pæne og præ-
sentable. Else har til daglig ansvaret 
for skolen og sammen med Birgit 
Frederiksen sørger hun for rengø-
ringen af skolen, så ikke mindst for 
dem i det arbejde, er det en fornøjel-
se. Og igen investerede Beboerfor-
eningen 20 stk. nye stole og 2 borde 
til lokalet. Så et stort tillykke med det 
og en stor tak til kommunens Kultur 
og Fritidsafdeling der har betalt gul-
vet. En god investering i et dejligt 
hus der er til stor glæde for mange af 
beboerne. 
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Kugleskøre indslag 

af Karen Margrethe Christiansen 
 
Ons. 19. Jan. Afholdt D.G.I. idræts-
konference i Hollænderhaven i Vor-
dingborg. Vi deltog med 3 personer. 
Lars jo er formand for D.G.I. Stor-
strømmen og Joel er kommet ind 
som nyt udvalgsmedlem. 
 
Tirs. 25. Jan. Afholdt D.G.I. tirs-
dagsmix i Lillebrænde, Nordfalster. 
Her deltog 6 pers. fra vores klub (i 
alt 26 pers.) ingen præmier med 
hjem. 
 
Lør. 5. Feb. Nordfalster Pet. afholdt 
double stævne med fine præmier. 
Egon og Karen Margrethe (i alt 60 
pers.) Desværre blev vi kun nr. 7. der 
deltog mange dygtige spillere, også 
divisionsspillere. 
 
Tirs. 8. Feb. Afholdt vi spillermøde i 
klubhuset 23 medlemmer. Afdelin-
gen var vært ved kaffe og brød. Der 
blev drøftet hold til D.G.I. turnerin-
gerne dels i 4 mands (kvartet) og 6 
mands hold (6- tete), som starter i 
uge 15. Vi håber snart vinteren for-
lader os, vi har trænet alt for lidt på 
grund af sne og kulde. N.B. 1 års 
kontingent fra 1/1 til 31/12: 
 
Seniorer 240 kr. 
Junior 120 kr. 
Det er bare billigt. 
 
Tirs. 22. Feb. Månedens tirsdagsmix 
indendørs i Lillebrænde, Nordfal-
ster`s drivhus. 
 

Søn. 6. Feb. Afholdt vi fastelavns – 
spil med tøndeslagning (3 runder) 
det er ikke det letteste i verden, når 
man kaster med kugler. I år deltog 
24 personer Afdelingen serverede 
kaffe og nybagte fastelavnsboller. 
Der var præmier til katte kon-
ge/dronning. Det blev Ellen, det var 
første gang i hendes liv, hun deltog i 
tøndeslagning og damen er over 70 
år. Tillykke Ellen. Se bare det er 
aldrig for sent at prøve, men jeg tror,  
Tom havde lavet et godt kast forud. 
 
Søn. 13. Mar. Afholdt Allerslev Pe-
tanque vores årlige Ridehal – stævne 
i Alexandra`s flotte Ridehal på Bak-
kedal Ugledige. I år en uge senere så 
sneen var totalt væk, det er 5. år på 
stribe og det vil vi gerne takke Ale-
xandra for endnu en gang. I år gik 
tilmeldingen lyn hurtigt 88 pladser 
blev revet væk på 4 ½ dag, hvor det 
normalt varer en uge. Deltagere fra 
Frederikssund, Holbæk og Stokke-
marke. 
 
Tirs. 29. Marts. D.G.I. tirsdagsmix i 
Nyk. F. fra os deltog Lars og Annet-
te, Preben og Nanny. En 6. plads og 
præmie blev der til Lars og Annette. 
Godt gået. 
 
Lør. 2. April. Der blev afholdt forårs 
– stævne i Nordfalster Lillebrænde 
udendørs i strålende sol 18 – 20 
grader. Det var double turnering 
over 5 runder og med ny makker i 
hver runde. Fra os deltog 6 pers. vi 
havde Jytte med, som er en af vore 
nye, hun havde en dejlig og fornøje-
lig dag. Men der var ikke præmier 
med hjem til Allerslev. 
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Nu slutter vi med ønsket om en god 
sommer til alle. Vi kommer igen til 
August forhåbentlig mange kugle-
skøre point rigere. I år har vi 4 kvar-
tetter og 1 seks-tete. I alt 22 pers. + 
reserver. I alt 37 – 38 medlemmer. 
 

Indvielsen af legepladsen 
tekst og billede af Ove Rye Jørgensen 
 
Som man ’hør og bør’, så blev de 
nye legeredskaber ved Allerslev gl. 
skole indviet lørdag d. 9.april. Det 
var en rigtig hyggelig dag, hvor alle 
sejl var sat til for at byde børn og 
voksne velkommen. De nye legered-
skaber blev installeret i efteråret-
2010 af Kultur og Fritid, Vording-
borg kommune og erstattede de 
gamle redskaber som igennem årene 
havde fornøjet mange børn. Dagen 
bød på æbleskiver til alle, sodavand 
til børnene og kaffe til forældrene og 
bedsteforældre. Vejret var med os, så 
det blev en dejlig dag for de frem-
mødte. Tak til alle. 
 

Dans sommer i by 
tekst af Knud Skovbæk  
foto af Riber Moser Hansen 
 
Beboerforeningen fortsætter den 
gamle skik med at byde foråret og 
den lysegrønne skov velkommen 
med lidt sang og musik om den pyn-
tede Majstang i Ugledige grusgrav 
lørdag d. 21. maj. Vi plejer at kalde 
det ’Rid sommer i by’, men uden 
heste kalder vi det i år ‘Dans som-
mer i by’. Vi mødes kl. 12 i grusgra-
ven med picnic kurv eller madpakke 
og får en munter snak med andre fra 
området og nyder den flotte natur, 
inden vi danser om majstangen. 
Kom og vær med og få nogle glade 
timer. Til de første 30 er der borde 
og bænke  
  

Sct. Hans aften  
tekst af Knud Skovbæk 
foto af Ove Rye Jørgensen 
 
Vi holder som sædvanligt Sct. Hans 
aften på pladsen bag den gamle skole 
i Allerslev, Enghavevej 2 kl. 19.30 og 
bålet tændes kl. 21:30. I år med tidli-
gere Købmand m.m. Niels Fog som 
båltaler. Der vil som sædvanligt være 
kaffe og æbleskiver i timerne inden 
bålet. Arrangementet er fælles med 
AUIF og Beboerforeningen. Mindre 
grene og ris (tørt) må i begrænset 
omfang lægges på det kommende 
bål. Ikke stød, murbrokker, plastik 
og ståltråd. 
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Som sidste år, danses der igen i år om Majstangen.  

Tony Zinck spillede sædvanen tro bl.a. Midsommervisen til Skt. Hans sidste år 
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M.J. Ovn-Byg har til huse i bygningerne det 
gamle ”Allerslev Ny Andelsmejeri”. 

Erhvervslivet i sognet  
M.J. Ovn-Byg A/S,  
Allerslev 
tekst og foto af Bent Harsmann 
 
Når man kører ind i Allerslev fra 
Præstø mod Mern, er den første 
bygning man møder Allerslev Ny 
Andelsmejeri. Man fornemmer let 
det pulserende liv, der for år tilbage 
har været på dette sted, men som i 
næsten alle andre byer anvendes 
bygningerne i dag til helt andre for-
mål.  

Siden lukningen som mejeri i 
1960’erne har bygningerne i nogle år 
haft en omskiftelig tilværelse, men 
der kom ro på i 1996, hvor M. J. 
Ovn-Byg A/S rykkede ind i de store 
bygninger.  
 

Virksomheden blev stiftet i 1988 af 
Mogens Jensen. Mogens var ansat på 
Bøgesø Maskinfabrik ved Mogen-
strup, der havde specialiseret sig i 
bygning af store ovne i stål og ildfa-
ste sten. Fabrikken gik imidlertid 
konkurs, og derfor tog Mogens Jen-

sen springet og startede sin egen 
virksomhed med fokus på ildfaste 
ovne, der var et af de produkter, 
som han på sin gamle arbejdsplads 
have opnået stor viden om.  
Den nye virksomhed startede i Sne-
sere, men da den voksede og fik 
brug for mere plads, flyttede man for 
15 år siden til Allerslev. 
 

M.J. Ovn-Byg har hele tiden været et 
håndværkerfirma med speciale i ny-
byg, renovering og service på alle ty-
per ovne. Hovedvægten af opgaver 
ligger dog på ildfaste ovne, som an-
vendes til forbrænding, der kræver 
temperaturer op til 800 grader. Det 
leder tanken hen på kremering, som 
vi nok ikke kender så meget til, selv 
om det indgår i de fleste familiers 
overvejelser i forbindelse med døds-
fald.  M.J. Ovn-Byg har nu gennem 
mere end 20 år gjort bygning af 
krematorieovne til sit kerneområde, 
og virksomheden er blevet lands-

FAKTA OM  
M.J. OVN-BYG A/S 
 

Mønvej 112A, Allerslev 
4720 Præstø 

www.mjovnbyg.dk 
 
Stiftet 1988 af Mogens Jensen 
 
Overtaget i 2009 af   
Kim Holm Aabroe 
 
De har 4 medarbejdere 
 
Speciale: Bygning af ildfaste ovne 
til høje temperaturer.  
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kendt for ovne, der lever op til de 
høje krav om både funktion og etik. 
 

Denne ekspertise anvendes naturlig-
vis også til andre typer ovne, hvor 
der tilsvarende er behov for meget 
høje temperaturer. 
 

Det administrative arbejde klarer 
Kim selv i samarbejde med sin hu-
stru. Kim bor privat i Mogenstrup, 
men har dog en del rødder i Allers-
lev, hvor bedsteforældrene Karla og 
Kristoffer Petersen drev et landbrug 
på Mønvej syd for Allerslev. 
 

Nogen gange er der lidt stille i virk-
somheden, hvilket skyldes, at meget 
af arbejdet ved opbygning af ildfaste 
ovne må foregå på stedet, hvor ov-
nen skal anvendes.  M.J. Ovn-Byg 
har haft opgaver fra Island i nord til 
Kuwait i syd.  Senest var M.J. været 
engageret til en spændende opgave i 
Belgien med opførelsen af et for-
brændingsanlæg til lavradioaktivt af-
fald. Arbejdet forberedes dog godt 
hjemmefra, og ofte må specielle sten 
m.v. støbes og brændes i Allerslev. 
 

Virksomheden kan dog meget andet, 
selv om man ikke hidtil har gjort så 
meget for at fortælle det. F.eks. tager 
man gerne imod forskellige smede-
 
M.J. Ovn-Byg har nu gennem mere end 20 
år gjort bygning af krematorieovne til sit 
kerneområde 
I 2009 ønskede Mogens Jensen at 
trække sig tilbage, og virksomheden 
blev overtaget af Kim Holm Aabroe, 
der i dag er 41 år. Kim har en bag-
grund som både klejnsmed og ma-
skinteknikker og havde i forvejen 
over et par gange været ansat i virk-
somheden gennem i alt 7 år, så det 
var en kvalificeret mand, der tog 
over. 
 

For det meste er der 4 medarbejdere, 
men undertiden må der skaffes eks-
tra arbejdskraft, når arbejdet presser 
på. 
 

opgaver, og er der behov for en 
smuk havelåge, en port eller et ge-
lænder i smedejern, så er ekspertisen 
til rådighed. 
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Kim Holm Aabroe er i gang med for-
retningerne 

 

 



Byvandring i Allerslev 
af Steffen Lyng Sørensen, 2004 
foto af Ove Rye Jørgensen 
 
2.del 
 

Rekkendevej  nr. 9, ’Krogården’ 

 
 
Her i haven lå den oprindelige gamle 
Allerslev kro, en af Bårse Herreds 
ældste og det er jo rimeligt nok. Kirken er 
fra 1200 tallet og hvor der blev bygget 
en kirke, blev der også oprettet en 
kro. I 1711 var en Kristen Brodersen 
kroholder på stedet. I 1734 blev det 
forordnet, at der skulle Kgl. privile-
gium til for at drive krohold. Der 
blev gjort indsigelse fra kroen i 
Ugledige. De to kroer lå for tæt på 
hinanden. Kroholderne i 1734 var 
Svend Gram og Peder Olesen. De 
sendte en ansøgning, om lov til at ud-
skænke dansk øl og brændevin. Som 
grundlag for dette ønske skrev de, at 
der fra Allerslev til Kalvehave, ikke på 
alfarvej var noget krohold.  Peder 
Olesen fik privilegium, han var den 
mest ædruelige af de to mænd. 

Han skulle i afgift betale 1 rigsdaler 
årligt, men på betingelse af, at øl og 
brændevin blev indkøbt i Præstø. 

Der er et langt åremål, hvor der ikke 
er oplysninger om kroen. Omkring 
det tidspunkt hvor vejen syd om byen 
bliver anlagt, vel omkring 1870, bliver 
kroen flyttet til dens nuværende plads 
på Mønvej. Der har altid været land-
brug til kroen, der var rejsestald i 
en af længerne. 
 
Rekkendevej nr. 10 

 
 
Det er et enligt hus ved den gamle vej. Det 
fortælles, at det blev bygget som et arbej-
derhus for gårdene "Lovgård og "Hol-
megård". Gennem mange år boede der 
en familie, hvor manden aldrig blev 
kaldt andet end "tromleføren". 
Siden skiftende huset ejere. Jeg husker 
en maler og siden Peter Larsen. En dat-
ter og svigersøn, Else og Laurits Jacob-
sen overtog senere huset. Laurits Jacob-
sen havde nogle meget yderliggående 
venstreorienterede meninger, hvor vi 
ofte tog os en kraftig diskussion, men han 
var en flink og hjælpsom nabo. Huset ejes 
nu af sønnen Flemming Jacobsen og 
svigerdatteren. Huset er delvis renove-
ret.. 
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Rekkendevej. nr. 12 

 
En gammel ejendom der sikkert er 
fra 1800 tallet. 
 
Her boede i sin tid en tømrer, Hans 
Larsen. Min farfar gjorde pløjedage 
på ejendommen.  
 
Som tømrer arbejdede Hans Larsen of-
te langt væk, enten i Kalvehave eller 
Tappernøje, og når det skete så gik 
han hjemmefra kl. 4 om morgenen 
og var hjemme igen kl. 8 om aftenen. 
Det var den tids arbejdsdage. 
 
Igennem årene havde ejendommen 
skiftende ejere og i 1940erne blev 
ejendommen købt af naboen Peter 
Johansen. På det tidspunkt flyttede 
Johanne og Kristen Kristensen ind 
som lejere. 
 
Kristen burde have været interviewet til 
lokalarkivet, for han kunne fortælle me-
get fra sit lange arbejdsliv på Gl. Ore-
mandsgård som skovarbejder, i tør-
vemosen, på Lyngen og senere i as-
faltfirmaet Luxol, hvor et arbejdshold 
her fra Allerslev arbejdede i mange 
år.  Kristen kunne godt se det mor-
somme i, at han i de sidste mange år 
havde en arbejdsdag på 12 timer, 

hvoraf der var fire timers transport til 
og fra arbejdet i københavnsområdet. 
Efter at Kristens kone Johanne døde, 
klarede Kristen selv madlavning og 
husholdning. 
 
På et tidspunkt begyndte han at få 
mad bragt ud fra den kommunale 
ordning, men det var han ikke tilfreds 
med. Så en dag vi talte om det og 
Kristen luftede sin utilfredshed, for-
talte han at grøntsagerne er ikke kogt og 
kødet er sejt. Jamen, hvad gør du så? 
Kasserer du maden? Nej, jeg har aldrig 
smidt mad ud, jeg kommer det hele i en 
blender - og spiser det så med ske. Humor 
manglede den gamle ikke. 
 
Kristen Kristensen fyldte 100 år den 
29. april 2004. 
 
Han havde åbent hus i Mern forsam-
lingshus og mange var mødt op for at 
gratulere den gamle hædersmand 
 
Rekkendevej nr. 13 

 
Huset var oprindelig vinkelbygget 
med Rekkendevej nr.15. Det var i 
mange år ejet af strygekonen Nielsine 
Rasmussen. 
"Fransk vask og strygning", det var 
hendes levebrød. Huset var den gang 
særdeles velholdt og den lille have 
foran huset var sirligt fyldt med gamle 
sjældne haveplanter. 
Efter hendes død blev huset overtaget 
af sønnen Edvard Rasmussen og heref-
ter gik det hurtigt i forfald. Edvard 
"glemte" at betale for el og vand og 
brændet til kakkelovnen hentede han 
på lossepladsen. Det endte derfor 
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med tvangsauktion og Edvard endte 
på plejehjemmet. 
Som nævnt købte Hans Chr. ? huset for 
en symbolsk pris af Præstø kommune 
og rev det ned og lagde grund og ha-
ve til Rekkendevej 11. 
 

 
Rekkendevej 11 
 
Rekkendevej. nr. l4 
 

 
 
En af byens gamle gårde, endnu 
med bygninger fra 1700 tallet. 
Omkring 1880 blev der udstykket 
ca.15 tdr.land til Hans Erik Johan-
sens nuværende gård, "Birkegården" 
ejet af Hans Erik Plougman Johan-
sen. I mange år var den ejet af Ma-
rie og Anders Andersen. De pjatte-
de ikke med pengene, så når de ef-
ter høst skulle tærske med det om-
kørende tærskeværk, skulle der megen 

hjælp til, ca. 10-12 stykker. Anders An-
dersen hyrede derfor alle byens 
store drenge, de var de billigste, og 
i de to dage tærskearbejdet varede, 
var der stort set kun piger i skolen. 
Omkring 1960 blev gården solgt til 
forlagsboghandler Kaj Winther. 
Han havde opfundet billigbøgerne 
og blev på den ide en ret velhaven-
de mand. 
 
Gården blev drevet med bestyrer. 
De gamle bygninger blev skånsomt 
renoveret og der blev svine- og ka-
ninproduktion. 
 
I 1970erne blev gården købt af 
Helle og Hans Erik Plougman Jo-
hansen. 
De byggede ny svinestald og mo-
derniserede gården, men med re-
spekt for det gamle gårdmiljø. 
 
Det er en oplevelse i dag, at køre 
ind gennem den gamle lave gård-
port, til en velholdt gårdsplads. 
Svineproduktionen er nu udskiftet 
med pelsdyravl i ’den dyre ende’, 
Chinchilla. 
 
I 1980’erne hvor der blev udført 
noget dræningsarbejde på gårdens 
marker, fandt man pludselig velbe-
varede menneskeknogler. Arbejdet 
blev standset, og Vordingborg mu-
seum blev orienteret om fundet.  
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Dagen efter blev knoglefundet un-
dersøgt, og man konstaterede at de 
stammede fra en svensk soldater-
grav fra svenskekrigens tid. Finde-
stedet blev afmærket på et kort og 
dræningen blev lagt et forsvarligt 
stykke udenom. 
 
Graven blev dækket til og så er der 
igen gravfred. Svend Gønge har også væ-
ret her. 
 
Rekkendevej nr. 15 

 
 
Huset var indtil 1915 ejet af Ore-
mandsgård, og var på det tidspunkt 
indrettet med to lejligheder. I 1915 
købte min farfar, Peter Sørensen hu-
set for 1000,00 kr. Den egentlige 
grund til min farfars ’flothed’ var, at hu-
sets ene lejlighed havde et havestykke 
på den anden side af vejen, altså på 
"Pilegårdens grund. 
 
På det tidspunkt gik gårdens høns lø-
se og disse høns gik også i naboens 
have, og det har sikkert givet anled-
ning til noget ufred., så derfor blev 
huset købt. 
 
Ved omtalte regulering af vejen i 
1944-45 blev der taget to fag af hu-
set. Den lejlighed blev derefter kun 

til en enlig lejer. Men ved renoverin-
gen af huset i 1970 blev de to lejlig-
heder lagt sammen. I 1981 blev huset 
solgt til Marie og Hans Evald Hansen 
og fra 1995 til skiftende ejere. 
 
Rekkendevej nr. 16 

 
 

Jeg husker Svend Rasmussen, 
som i mange år boede i huset, 
han var tidlig blevet enkemand og 
spiste hos broderen og svigerinden 
i næste hus. Svend Rasmussen var 
en pertentlig ordensmand. Når han 
klippede havens hæk var det efter 
udspændte snore. Efterfølgende har 
der været forskellige ejere. 
 
Rekkendevej nr. 17. 
Her lå tidligere Conrad Christensens 
smedeværksted og beslagskur. Det var 
meget gamle bygninger og blev revet 
ned i 1960’erne, samtidig blev "sme-
dedammen" fyldt op. Smededammen 
var stedet hvor smeden kunne kø1e 
det varme jern. 
 
Grunden blev købt af nogle byfolk, 
som satte et sommerhus på grunden. 
Huset er senere handlet og udbygget, 
og er nu helårsbolig. 
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Rekkendevej. nr. 18 

 
 
Gammelt arvefæstehus som Maren 
Kirstine og Julius Rasmussen købte til 
ejendom i 1919. 
 
De fleste af husene i Allerslev havde 
en jordlod på ca. l tdr land ude ved 
alleen til Oremandsgård. Af den 
grund var der i den ene ende af hu-
sene en lille stald med plads til en 
gris, et par høns eller andet. Når hu-
sene blev handlet til fri ejendom, tog 
Oremandsgård jordstykket ind til de-
res drift. 
 
Julius Rasmussen var i 29 år ’ringer 
og graver’ ved Allerslev kirke og i 
1949 blev huset overtaget af sønnen 
Aage Rasmussen og hans kone 
Edith. Edith Rasmussen, der som 90 
årig var på plejehjemmet, har for mig 
været en god kilde til disse oplysninger. 
Aage Rasmussen var i mange år på 
Mern saftstation i kampagnetiden, 
hvor han var med at tømme bane-
vognene for sukkerroer. Banevogne-
ne kom til saftstationen om aftenen, 
så det var aften- og natarbejde for at 
tømme vognene. To mand om en 
vogn og det var akkord. Det før så 
velplejede hus blev solgt omkring 
1995. 

Rekkendevej. nr. 19  
’Birkedommergården’ 

 
 
Jeg husker huset som et stort og meget 
markant hus, en bygning med et for-
nemt præg i forhold til byens andre hu-
se og gårde. Bag huset lå bygningerne til 
det ret store jordareal som hørte til 
ejendommen. Det har formentlig været 
en Birkedommergaard. 
Ifølge udskrifter af Baarse Herreds 
tingbøger blev ’birket’, en retskreds, 
flyttet fra Grumløse til Ugledige i 1723. 
I en ny bygning med arrest, hvor nu 
Flemmings Planteskole ligger i Ugledi-
ge. Grunden til flytningen var, at 
Ugledige lå mere centralt i retskredsen 
end Grumløse. Birkedommeren, der 
den gang hed hr. Aastrup, fik embeds-
bolig og gård i Allerslev. I hvor mange 
år dette birketing har virket, ved jeg ik-
ke, men ifølge Vordingborg By-
historie blev arresten i Ugledige ned-
lagt i 1831, og arrestanterne flyttet til 
Gåsetårnets kælder. 
 
Jeg husker huset med massive egetræs 
døre med kraftige smedede hængsler. 
Disse døre forsvandt pludseligt, og var 
blevet erstattet af to almindelige stan-
darddøre. Det er blevet fortalt, at dø-
rene blev solgt til Bækkeskov gods. 
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Huset var delt i to lejligheder. I den 
østlige halvdel boede smeden Conrad 
Christensen med sin kone Signe og de-
res børn. I den vestlige del boede bro-
deren Peder Christensen, som også 
havde10 tdr. land af den oprindelige 
jordlod. Peder Christensen havde lidt 
bijob, bl.a. var han i mange år skatte-
opkræver for Allerslev kommune. 
 
Ejendommen havde brødrene overta-
get efter deres far, som også var smed. 
Conrad Christensen kom som 14-årig i 
lære hos herregårdssmeden på Lillien-
dal. Han var kendt som en dygtig smed 
og bøssemager. Conrad overtog smed-
jen i Allerslev efter sin far, og var smed 
der i 40 år. 
 
Han havde værksted og beslagskur i det 
nuværende Rekkendevej nr. 15, et gam-
meldags værksted, men Conrad Chri-
stensen var en meget dygtig smed, men 
med et voldsomt temperament og en 
kraftig tørst. Conrad Christensen blev 
alene og både huset og smedjen gik i 
forfald.  
 
Omkring 1957 styrtede skorstenen ned 
gennem stuens loft og ned i kælderen. 
Huset var ikke til at bo i mere. Conrad 
Christensen fik derefter en lejlighed i 
det daværende kommunehus i Engha-
ven. Det var den tids socialhjælp. Efter 
Peder Christensen købte Finn Hansen 
huset og rev Conrad Christensens gam-
le lejlighed ned og renoverede den an-
den lejlighed. Jorden blev købt af Chr. 
Hansen, Finns Hansens far. Senere 
har huset skiftet ejer flere gange. 

Rekkendevej nr. 20. 
 
Jeg husker en Jens Larsen, som i 
mange år var ejer af huset. 
Huset blev solgt, og der har senere væ-
ret flere ejere. Huset blev forfaldent og 
revet ned. 
 
Rekkendevej nr. 21 

 
 
Murer Oluf, byen muremester, byggede 
huset omkring 1930. Derefter ejede Rita 
og Hans Hansen huset. 
 
Rekkendevej nr. 22 

 
 
Et af de nyere huse på vejen, bygget 
omkring 1925 af malermester H. P. 
Hemmingsen. Husets lange sidebygning 
var værksted. Hus og forretning blev 
overtaget af sønnen Ricard Hem-
mingsen. Han var en meget dygtig 
maler, havde været på malerskole, og 
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havde i sine unge år cyklet til Paris for 
at arbejde der. Ricard Hemmingsen 
havde en særdeles god malerforretning. 
Han var også meget interesseret i 
brevduer, og havde til disse bygget et 
rigtig flot dueslag. I 1980erne blev Al-
lerslev kloakeret hvor udgiften pr. hus 
blev 17.000 kr. 
 
Det forstod gamle maler Hemmingsen 
ikke, tænk engang, sagde han, jeg skal be-
tale dobbelt så meget som hele huset har ko-
stet at bygge, for at komme af med mit skidt-
vand. 
Huset blev solgt, og på værkstedet var der 
meget, gammelt spændende malerværktøj, 
som Kridtrivere, skabeloner m.v. som 
et museum kunne have været interesse-
ret i. Familien Lindemann ejer nu hus og 
værksted m.v. 

 
-------------------------------------------- 

 
 

Allerslev Præstegård  

- en kold februarmorgen 
tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 
 
Ja, de var jo selv uden om det, at der 
kom så mange mennesker den mor-
gen i februar og ’vækkede’ dem. Sti-
na og Torben Møllenbak havde i vo-
res sidste blad indbudt til morgen-
bord på den dag for dem der havde 
tid og lyst. Og vi var rigtig mange 
der ikke ville lade en sådan invitation 
gå os forbi. Flere fra den frysende, 
syngende og kasserolleklappende 
flok havde aftenen før sneget sig 
frem til huset og sat en halv æresport 
op omkring hoveddøren, rigtig flot 
og med flag langs indkørslen. Det 
var to rigtig glade mennesker der tog 
imod os og som på denne dag kunne 
fejre deres kobberbryllup. 
 
Og kaffen var færdig med et overdå-
digt flot morgenbord, klar til at blive 
indtaget af de frysende gæster, så der 
gik ikke lang tid, før alle havde fået 
varmen og snakken gik lystigt. 

 
Det var to rigtig glade mennesker der tog
imod os og som på denne dag kunne fejre de-
res kobberbryllup. 
 

 
Så med denne hyggelige formiddag 
in mente, kan jeg vist på alle de frem-
mødte gæsters vegne endnu en gang 
sige tak for et par gode timer i jeres 
selskab. 
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Kirkens aktiviteter 
tekst og foto af Torben Møllenbach 
 

Næste sæsons konfirmander 
Selvom der er lang tid til konfirmati-
onerne i foråret 2012, 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 2012 
finder sted i Jungshoved Kirke 6. 
maj og i Allerslev Kirke d. 13. maj. 
Begge søndage begynder gudstjene-
sten kl. 10.30. Nærmere besked om 
tilmelding til konfirmationsforbere-
delse, om hvor det skal foregå og 
andre praktiske ting, får de kom-
mende 7. klasser på Abildhøjskolen 
inden sommerferien. Man er i øvrigt 
velkommen til at kontakte mig efter 
nærmere oplysninger på tlf. 55 99 60 
17. 
 

Teatertur til København 
Det er efterhånden blevet en god 
tradition med teaterture fra Allerslev 
kirke til et teater i København. Op-
bakningen har været god, humøret 
højt og de forskellige teaterstykker 
har givet deltagerne nogle store og 
tankevækkende oplevelser. 
 

Også til næste forår vil vi arrangere 
en teatertur. Endnu ved vi ikke, 
hvilken forestilling, der bliver tale 
om. Men mere om det i løbet af 
efteråret. 
 

Friluftsgudstjenester 
Vi har nogle gange i Allerslev og 
Jungshoved sogn holdt gudstjenester 
i det fri, og det lader til at, at det har 
der været stor interesse omkring. 
Det er at være kirke og menighed på 
en anden måde, og det tiltaler man-
ge. Sommeren over er der derfor 
gudstjeneste i Uglediges gamle grus-
grav lige overfor søen d. 19. juni, kl. 
14.00 og på slotsbanken ved Jungs-
hoved kirke d. 7. aug. også kl. 14.00. 
Efter gudstjenesten kan man nyde en 
kop kaffe i det fri. Der vil blive sat 
ekstra borde og stole frem. 
 
Ferie  
Jeg holder ferie fra 4. – 24. juli, beg-
ge dage inkl. I min ferie henviser jeg 
til sognepræst Jesper Bo Blomgren, 
Tlf. 55 98 10 19. Her kan man få 
attester, anmode om dåb, vielser, og 
her skal man også henvende sig ang. 
begravelser 
 

Her ses dette 
forårs konfir-
mander en 
tidlig efterårs-
morgen i ind-
kørslen til 
præstegården i 
Allerslev.   
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JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev 

Aktivitetskalender 
Dato Begivenhed Tidspunkt Lokation 
16. maj Old Boys kamp AUIF - Nyråd 2 19:00 Allerslev Stadion 

21. maj Dans om majstangen 1 12:00 Grusgraven i Ugledige 

23. maj Old Boys kamp Ørslev – AUIF 2 19:00 Ørslev Sportsplads 

30. maj Old Boys kamp AUIF - Præstø 2 19:00 Allerslev Stadion 

6. jun. Old Boys kamp AUIF - Bårse 2 19:00 Allerslev Stadion 

20. jun. Old Boys kamp Rønnebæk - AUIF 2 19:00 Rønnebæk Skole 

23. jun. Sct. Hans Bål 1&  2 19:30 v. Allerslev Klubhus 

1. aug. Deadline på materiale til Sognebladet 1-3   

1. Beboerforeningen - 2. AUIF – 3. Allerslev Kirke - 4. Andre 

                                

Gudstjenester   
Dato Begivenhed Allerslev Jungshoved 
2. juni Kr. Himmelfart 10.30 9.00 

5. juni 6. s. e. påske JBB: 9.00 Ingen 

12. juni Pinsedag 9.00 10.30 

13. juni 2. pinsedag Provstidag Provstidag 

19. juni Trinitatis 14.00 Ugledige 
friluftsgudstjeneste 

10.30 

23. juni Sct. Hans  20.00 
Sct. Hans 

26. juni 1. s. e. Trinitatis 10.30 Ingen 

3. juli 2. s. e. trin. 9.00 10.30 

10. juli 3. s. e. trin. Ingen   JBB: 9.00 

17. juli 4. s. e. trin. JBB: 9.00  Ingen 

24. juli 5. s. e. trin. Ingen JBB: 10.30 

31. juli 6. s. e. trin 10.30 Ingen 

7. aug. 7. s. e. trin. Ingen 14.00 Slotsbanken 
friluftsgudstjeneste 

14. aug. 8. s. e. trin. 9.00 Ingen 

21. aug. 9. s. e. trin. 9.00 10.30 

28. aug. 10. s. e. trin. Ingen JBB: 9.00 

4. sept. 11. s. e. trin. 9.00 10.30 Høstgudstjeneste 

6. sept. 
 

Konf.indskrivning 19.00  

11.sept. 12. s. e. trin. 10.30 Høstgudstjeneste 9.00 

18. sept. 13. s. e. trin. Ingen 10.30 

2. juni Kr. Himmelfart 10.30 9.00 

5. juni 6. s. e. påske JBB: 9.00 Ingen 

12. juni Pinsedag 9.00 10.30 
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