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Forord 

af Ove Rye Jørgensen 
 
Det er altid en dejlig fornemmelse, 
når det sidste punktum er sat, det 
sidste billede er fundet, og vores 
blad er så langt i udgivelsesfasen, at 
det er på vej til trykkeriet. Så klapper 
vi alle i vores små hænder, ser på 
hinanden og siger godt gået, endnu en 
gang. For hver gang lægger vi alle i 
Bladredaktionen mange timer i pro-
jektet, for at det skal blive godt. Og 
det er netop lige den fornemmelse 
jeg har nu, for bladet her er næsten 
klar til trykkeren, kun lige denne tekst 
mangler. Så jeg må hurtigt videre. 

For også denne gang har vi mange 
gode tekster. En helt ny artikelserie 
vi kalder ’Tilflytterne’. Det vil være 
en løbende serie, hvor vi vil prøve at 
følge op og kontakte nye tilflyttere, 
der er kommet til vores område, for 
at høre lige deres historie, om hvorfor 
de netop flyttede her til området. 
Dette skal være for at gøre dem syn-
lige i området, men med et behørigt 
hensyn til privatlivets fred, men ab-
solut også for at gøre os som blad 
synlig med de input vi repræsenterer. 
Så glæd jer til at møde Annasofia og 
Jan der flyttede til Ugledige for lidt 
over et år siden.  

Stine der er ny i redaktionen har be-
stået sin svendeprøve med sin første 
artikel til bladet, der er et besøg hos 
’Frk. Lundgren’ der har åbnet en 
’gårdbutik’ i den gamle Krogård i Al-
lerslev. Den fortæller om familien og 
forretningens flytning fra Præstø til 

Allerslev, ledsaget men mange dejlige 
billeder. 

Knud fortæller levende om Beboer-
foreningens tur til den megastore 
gård i Sallerup og turen til Avnø. 
Den blev en succes, både som ud-
flugt men også med de mange delta-
gere, børn som voksne. 

Men alt er ikke fryd og gammen, for 
Peter der er kasserer for Beboerfor-
eningen vrider hænderne, der mang-
ler stadig indbetaling af støttekontin-
gent til Beboerforeningen, så han 
forsøger at råbe os op.  

Og Idrætsforeningen har haft møde 
med kommunen, hvor de varsler 
nedlæggelse af idrætspladsen ved 
klubhuset. Kommer der ikke noget 
fornuftigt forslag fra byens borgere 
om hvad plænen kan bruges til, bli-
ver den tilplantet med træer. AUIF 
indbyder derfor til et borgermøde i 
oktober måned, hvor alle kan kom-
me med forslag. SÅ MØD OP. 

Efteråret er lige om hjørnet, så dette 
blad er fyldt med gode forslag til for-
skellige motionsaktiviteter der starter 
i nærmeste fremtid, så kom i gang. 

De skrå brædder i klubhuset skal 
igen bruges, det bliver lørdag den 
10.november med dilettant ’Sviger-
mor på tilbud’. 

Fra årets Dyrskue i Roskilde har vi 
igen er godt referat, men denne gang 
fra 1993 og måske nærmere 1893. 

Jeg ønsker dig god læsning 
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Bowls  
tekst af Erik Arvidsen.  
foto Jette Arvidsen. 
 

Som man kunne læse i sidste blad, så 
har AUIF fået et nyt spil, der hedder 
Bowls. Det er lidt i stil med Petan-
que. Her må man dog kun trille kug-
len og det vil så ske i klubhuset. Der 
er indkøbt 2 baner, men bliver der 
behov for det, er der også plads til 
en bane mere. 
 

Man kan spille hver søndag fra kl. 10 
til 12 og det vil koste 20 kr./pr gang, 
men så skal man også have et med-
lems kort til 40 kr. der vil gælde i et 
år. 
 

Medlemskortet kan købes hos Erik 
Arvidsen den første gang vi spiller 
og den første gang er søndag den 
2. september kl. 10. hvor alle er 
velkomne. 
 

Al henvendelse angående Bowls kan 
ske til Erik Arvidsen 
 

Bowls afd. består af: 
Formand  Erik Arvidsen  
 tlf. 22 37 93 73 

Dennis Grundvig, 
 tlf. 20 42 18 11 

Toni Eeg 
 tlf. 30 60 45 14 
Kasserer Inge Jensen 
 tlf. 55 99 60 01 
 

Vi holdt ’Bowls åbent hus’ 
Der blev afholdt åbent hus den 5/8 
2012 for at vise det nye spil frem. 
 

Vi var meget spændt på, at se hvor 
mange der ville møde op. 
 

Nancy fra Dagli’ Brugsen i Ugledige 
havde sponsoreret Øl og vand og  
John Møllers Maskiner i Rønnede 
havde sponsoreret T-shirt til Toni, 
Dennis og Erik. Så en stort tak til 
vores sponsorer. 
 

Der mødte 25 gæster op for at prøve 
det nye spil og man kunne fornem-
me at de fleste af dem syntes det var 
rigtig sjovt. Flere gav udtryk for at 
de ville komme igen og spille, når vi 
starter op. 
 

Så mød vel op. 
 
 

 
 Formand for Bowls Erik Arvidsen  
sammen med brugsuddeler Nancy Pedersen. 
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Sidste nyt fra AUIF 
af Ena Skovbæk 
 

AUIF`s aktiviteter ved  
Roskilde Dyrskue 
Vores 3 årige kontrakt er udløbet, så 
om den bliver fornyet ligger hen i 
det uvisse. Regnskabet for 2012 er 
endnu ikke færdigt, da der mangler 
regning på øl/vand. Men resultatet 
vil måske blive et minus på grund af 
regnvejr fredag og søndag. 
 

Banko 
Afdelingen har mistet 2 af deres tro-
faste hjælpere, Carla Petersen og 
Grethe Petersen begge fra Præstø. 
De har igennem mange år gjort et 
stort arbejde i den afdeling, dels som 
sælger og bisidder. Ære være deres min-
de. 
 

Vi har så været heldige at få tilsagn 
fra 2 nye, og det er Torben Han-
sen/Allerslev og Ellen Johan-
sen/Mern. Velkommen til jer begge. 
I den senere tid er der kommet kritik 
om nogle af Slagtergevinsterne, for 
man ønsker større gevinster. Dette 
vil blive taget op på det førstkom-
mende møde. 
  
Udlejning af AUIF’s Klubhus: 
På AUIF’s sidste bestyrelsesmøde 
blev det vedtaget, at klubhuset skal 
kunne lejes til private arrangementer. 
Mere om ’regler og priser’ kan fås 
ved henvendelse til Inge Jensen. Tlf. 
55 99 60 01. Der vil blive opsat nye 
skabe til opbevaring af service m.m. i 
mødelokalet. I den forbindelse vil 
lokalet blive malet, og der vil blive 
totalt rygeforbud i hele klubhuset. 

Indtil da har mødelokalet været ryge-
rum. 
 

Bærbar computer 
AUIF har fået ny sekretær efter ge-
neralforsamlingen. I denne forbin-
delse fremkom der et ønske om, at 
AUIF skulle investere i en bærbar 
computer. Dette blev vedtaget og 
anskaffet, så nu bliver referatet 
fremover skrevet samtidig med at 
mødet afholdes og bestyrelsen får 
det tilsendt pr. mail samme aften el-
ler senest dagen efter. Alligevel bli-
ver alle referater efterfølgende hånd-
skrevet i en protokol, da der var del-
te meninger om den nye referatme-
tode. 
 

Børneattester 
1. juni 2012 vedtog Folketinget en 
tilføjelse til loven om ’Indhentelser 
af børneattester’. Flere børneattester 
skal indhentes i idrætsforeningerne, 
på personer, der som led i deres op-
gaver, færdes fast blandt børn under 
15 år, og derved har mulighed for at 
opnå direkte kontakt med disse 
børn, såfremt ansættelses og beskæf-
tigelsesforholdet har karakter af fast 
tilknytning. 
 

Eksempler på personer der skal 
indhente børneattester. 
Personer der:  
- vasker tøj for børne- & junior-
hold, og som har kontakt med børn 
under 15 år. 
- sælger pølser og sodavand i for-
eningers cafeterier. 
- ordner og vedligeholder redskaber 
og opstiller bander el. lign. Oven-
stående vil også berøre AUIF.  
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Er Allerslev Sportsplads under afvikling! 
 

En joke.. NEJ 
 

 
 

AUIF er efter et møde med Vordingborg Kommune blevet orienteret om, at 
sportspladsen bag klubhuset om to år er i fare for at blive nedlagt på grund af 
manglende idrætsaktiviteter på pladsen. I stedet foreslår man pladsen tilplantet 
med træer. Grunden er stor og vognmænd vil juble over den som P-plads, og an-
dre at der kunne etableres speedwaybane. 
 

Men hvad siger du? Skal sporten viskes ud? 
Hvis du har en bedre idé så mød op til  

 

Borgermøde. 
Onsdag d. 3.oktober 

Kl. 19.00 i klubhuset. 
 

Vi er meget interesseret i forslag og nye idéer og ikke kun idrætsaktiviteter men 
gerne forskelligartede aktiviteter for alle aldersgrupper. Vores fritidsaktiviteter her 
i vores yderområde er truet, vi må være kreative. Kom og giv dit besyv med.  
 
Alle forslag vil AUIF’s bestyrelse studere positivt for, at vi kan bevare pladsen for 
byens bedste. 

Vi giver kaffe, øl eller vand. 
 

Venlig hilsen 
AUIF´s bestyrelse 
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Fodboldhold genforenet  

- for en stund 
tekst af Bjarne Arvidsen  
foto af Birgitte Stougaard 
 
Til fodboldstævnet i Jungshoved den 
14. juli. lykkedes det mig at skaffe 10 
spillere. Alle spillere der tidligere 
havde spillet for AUIF.  
 

Nu var det ikke helt 10 mand, for 
der skulle være min. 1 kvinde på ba-
nen hele tiden. Så jeg fandt 2 stk. ru-
tinerede kræfter frem i Berit Eeg og 
Nancy Pedersen.  
 

Med højt humør mødte vi frem og 
blot 20 minutter efter vi havde 
mødt, skulle spille første kamp. Med 
en smal 1-0 sejr over Jungshoved 2 i 
første kamp, var vi i gang.  

Men måske et par af jer, kan huske 
denne lørdag. Der hang et par meget 
sorte skyer over området, og det va-
rede da heller ikke længe før at det 
stod ned i stænger og tordenen rul-
lede ind over Jungshoved Stadion.  
 

Det blev til en længere pause, og ryg-
terne siger at vi har fået omkring 40 
mm regn på 2 timer.  
 

Set fra den lyse side. Der var tørvejr 
i øl teltet.  
 

Det blev efterfølgende til 2 nederlag 
og til 1 uafgjort.  
 

Bagerst fra venstre: Jens Madsen, Kim Jo-
hansen, Jakob Kristensen, Berit Eeg, Je-
sper Nordahl. Siddende fra venstre: Nancy 
Pedersen, Niels Henrik Kure, René Peder-
sen, Klaus Jakobsen. Liggende: Bjarne 
Arvidsen.  
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Det var flere der fik blod på tanden. 
”Det burde da være muligt at kunne få et 
hold på benene igen”. Og ja, det burde 
være muligt. Jeg er at finde på Allers-
lev Stadion igen, hvis vi kan stille et 
hold.  
 

Tak til jer der kunne spille. Det var 
da meget sjovt. Mon vi kan stille et 
hold igen til næste år i Jungshoved?  
 

Lincedance 2012 
af Jette Arvidsen 
 

Så er det tid til at starte linedancen 
op igen. Det gør vi mandag den 3. 
september klokken 18.00 for det 
øvede hold. Jeg håber alle har haft 
en god sommer. En stor tak til mine 
dansere som er kommet og støttet 
mig igennem tykt og tyndt i årenes 
løb. I er bare så søde. Håber at se jer 
alle igen. Jeg vil også lige sige tak til 
Hanne Dalsig Fra Kastrup idræts-
forening. Hun er den der gir mig in-
spiration til nye danse og hjælper 
mig en gang imellem.  

Sang caféen i Allerslev 

genopstår 
af Inger Frederiksen 
 

På utallige opfordringer tager Allers-
lev Beboerforening nu initiativ til at 
starte en ny sang cafe op efter at den 
ellers så populære sang cafe måtte 
stoppe grundet Annelise Harsmanns 
alt for tidlige død. Så med dette tiltag 
fra beboerforeningen, håber vi at der 
igen kan synges op til nogle hyggeli-
ge og glade sangaftener i Den gamle 
Skole i Allerslev. 
Den nye sangcafe får navnet ’Sang 
Caféen i Allerslev’ og vil starte med 
den første aften fredag d. 5. okto-
ber, kl. 19,00 hvor Jørgen Christof-
fersen og sønnen Allan vil stå for 
denne aftens arrangement med fæl-
lessang. 
 

Fredag d 2. november kl.19,00 vil 
Præstø harmonikaforening stå for af-
tenen og fredag den 7. december 
kl.19,00 holder vi os til julens sange. 
I pausen vil der blive serveret kaffe 
og kage. Øl og vand kan købes for 
10 kr. pr. stk. 
 

Alle er velkommen. Vi glæder os til 
at se og høre jer. 
 

Badminton 
Badminton sæsonen 2012/2013 er 
ved at gå i gang. Hvis du/I ønsker 
banetider så kontakt Jasper Møller 
Nielsen på mail.  
jaspermnielsen@hotmail.com el. på 
tlf. 29 90 77 11 
 eller Berit Sørensen Eeg på mail. 
Berit.eeg@gmail.com el. på  
tlf. 22 76 86 54 
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En virksomhed i sognet – 

Frk. Lundgren på  
Krogaarden. 
tekst og billeder af Stine Hansen 
 
Da jeg besøgte Annemette, indeha-
ver af Frk. Lundgren på Krogaarden, 
blev jeg mødt af dejlige dufte af te 
og kaffe og en rigtig hyggelig stem-
ning, der nok mest af alt kan sam-
menlignes med en gammel køb-
mandsgård. Forretningen ligger i en 
af gårdens længer, et hyggeligt rum 
med lavt til loftet, og alverdens 
spændende brugskunst på vægge og 
reoler. Da jeg var færdig med at gå 
rundt og kigge, fik jeg en god snak 
med Annemette om hendes forret-
ning og interesse for blomster, deko-
rationer og gamle ”ting og sager”.  
Interessen for det kreative har An-
nemette fra sin mor, som, så længe 
Annemette kan huske, bl.a. har haft 
julestue i hjemmet. I dag er hendes 
mor indehaver af ”Mosehusets 
Købmandshandel” i Borup, hvor der 
primært sælges te, kaffe, krydderier 
mm.  
 

Annemette er uddannet 
blomsterdekoratør hos 
”Den Grønne Butik” i 
Haslev, som i dag ligger 
i Sct. Jørgens Park i 
Næstved. Da hun i 
1998 var udlært gik 
turen til Australien for 
en stund, herefter 
arbejdede hun i 
”Mosehuset”, men var 
også en periode hos 
Rio Blomster i 

Vordingborg. I 1999 flyttede Anne-
mette til Præstø, her startede hun 
forretningen ”Frk. Lundgren” der 
dengang lå inde i byen. Planen var en 
anderledes blomsterforretning, der 
kun skulle havde færdige buketter, 
anderledes blomster, brugskunst 
mm. Men det tog hurtigt fat, og in-
den længe havde hun næsten alt in-
denfor blomster.   
 
I 2005, efter seks år i Præstø, lukke-
de ”Frk. Lundgren”, da hun ventede 
sit første barn, og i 2006 kom barn 
nummer to.  
 
I en periode derefter blev der prøvet 
kræfter med arbejdet som sælger, 
bl.a. et vikariat som sælger for ”Lis-
beth Dahl Brugskunst” og for firma-
et ”Au Maison”, der forhandler for-
skellige boligtekstiler, som duge, pu-
der og metervarer.  
 
I 2008 flyttede familien fra Tapper-
nøje til Krogaarden i Allerslev. 
Ejendommen blev købt med henblik 
på, at ”Frk. Lundgren” atter kunne 
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Her er lidt af udvalget fra ”Frk. Lundgren”. 

genopstå, samtidig med, at der var 
mulighed for at være mere sammen 
med børnene, selv om der også er et 
arbejde at passe. Drømmen er igen 
at skabe en anderledes forretning, 
hvor man altid kan finde en masse 
spændende gaveidéer, som lækker te, 
kaffe, gammeldags bolsjer, brugs-
kunst bl.a. af mærket ”Green Gate” 
samt en masse andre søde ting. 
Blomster bliver denne gang en bi-
ting. Man kan ikke komme og finde 
afskårne blomster på Krogaard til 
dagligt, men man kan sagtens bestille 
f.eks. borddekorationer, brudebuket-
ter mm. hvis man har en fest i sigte. 
Gamle ting og sager rummer butik-
ken også. Dem finder Annemette 
bl.a. på loppemarkeder i bl.a. Sveri-
ge.  
 
Det skønne miks af nyt og gammelt 
gør, at der er en rigtig hyggelig og 
lidt gammeldags atmosfære i butik-
ken, som får en til at tænke på, at 
man nogle gange lever i en alt for 
stresset hverdag og glemmer at vær-
ne om de gamle 
værdier.  
 
Kundekredsen er 
primært lokale, 
som også var ud-
gangspunktet, 
men der kommer 
også kunder fra 
bl.a. Næstved- og 
Vordingborg-
egnen. Forretnin-
gens eksistens bli-
ver mest spredt 
via mund til mund 
metoden, og det 

er Annemette glad for, da det er en 
af de bedste måder at få reklame på, 
da kunderne helt klart er de bedste 
dommere. Privat er Annemette 37 år 
og gift med Henrik, 42, som hun har 
børnene Maja på syv og Mads på 
fem med.  
 
Når man ikke finder Annemette i 
forretningen på Krogaard, er hun i 
”Mosehusets Købmandshandel”, el-
ler arbejder med Mosehusets 
webshop, der med tiden vil blive en 
del af konceptet på Krogaard, det 
ligger nemlig i planerne, at Annemet-
te en dag, skal overtage denne del af 
morens forretning.  
 
Efter knapt en times snak sagde jeg 
farvel med vished om, hvor jeg skal 
købe værtindegaven næste gang, jeg 
skal i byen.  
 
”Frk. Lundgren” på Krogaarden har 
åbent torsdag og fredag fra kl. 11-17 
og lørdag fra 10-16. 
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Tilflytterne 
tekst af Bjarne Arvidsen 
 
Hvad får dog andre mennesker til at 
flytte væk fra deres vante omgivelser, 
og slå sig ned netop i vores sogn? 
Det var faktisk det samme vi tænkte 
på, på et af vores møder i bladredak-
tionen. Hvad så med at spørge dem, 
lød det så. Som sagt så gjort.  
 

En dejlig fredag eftermiddag svinge-
de bilen ind ad indkørslen på Ugle-
digevej 18 B i Ugledige. Rygterne si-
ger, at grunden har været en gammel 
kalvefold, men det var dog et ganske 
andet indtryk jeg fik, da to smilende 
mennesker bød mig velkommen i 
døren.  
 

En utrolig lys og venlig stue badet i 
sollys bød mig velkommen. Med ud-
sigten stik mod nord til åbne marker 
var det en idyllisk beliggenhed.  
 

Annasofia Nielsen og Jan Jørgensen 
hedder de to tilflyttere, der har slået 
sig ned i det gule hus. Begge om-
kring de 60 år.  
 

 
Annasofia og Jan – Foto: Bjarne Arvidsen

Annasofia har sine rødder tilbage på 
Fyn, hvor Jan er fra Holme Olstrup 
nær Næstved. 
 

Jan er opvokset i familievirksomhe-
den Juvita Tapet i Holmegaard, som 
var ejet af hans far og farbror.  
 

Han startede allerede i en alder af 17 
år med at bygge sin første maskine. 
Senere var han manden bag den før-
ste in-line tapet produktionsmaskine 
i Europa, hvor man sætter en stor 
rulle papir i den ene ende af maski-
neriet og ud kommer færdigpakkede 
papkasser med tapet i den anden en-
de.  
 

Annasofia tog sin realeksamen og 
derefter HF. Hun fortsatte på uni-
versitet, men skæbnen ville det an-
derledes.  
 

Sclerosesymptomer satte en stopper 
på hendes drøm om universitet og 
hun måtte se sig selv som invalide-
pensionist. Den gav hende også en 
periode i kørestol. Men der findes lys 
for enden af tunnelen.  
 

Lyset fandt Annasofia i det spirituel-
le og hun fandt en åndelig tilgang for 
at komme ud af kørestol og videre i 
livet.  
 

Det bragte hende samme med Jan. 
De mødte hinanden for 10 år siden.  
 

De boede sammen en periode i 
Fensmark i et villakvarter. Det var 
hyggeligt, men der manglede noget.  
 

Der blev kigget efter hus omkring 
Sorø. Det var et tilfælde, der fik dem 
til at kigget nærmere på det store 
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Huset på Ugledigevej 18 B.  Foto: Ove Rye Jørgensen 
 

træhus ved siden af planteskolen. 
Det bragte dem rundt i lille Ugledige.  
 

”Det var nok ikke lige huset, der 
fangede. Men da vi kom ind i have-
rummet, var der noget der mødte 
os.”. Annasofia nappede lidt til sin 
the og fortsatte. ”Her er der jo sjæl 
og dejlig fuglesang”.  
 

Huset blev købt i 2010 og de bosatte 
sig i et sommerhus i Bisserup. Nu 
skulle en renovering påbegyndes.  
 

Der er gjort meget ved huset, både 
ude og inde, og installeret jordvar-
meanlæg i haven.  
 

Ikke langt tid efter at de var påbe-
gyndt med renoveringen, kiggede 
den ene nabo indenfor og bød vel-
kommen med en bærkurv.  
 

De flyttede ind i maj 2011 i deres 
dejlig lyse og imødekommende hjem. 
Det er dog fascinerede at se hvor 
smukt en stue kan imødekomme so-
lens stråler og behandle dem deref-
ter.  
 

Hvad var det så der tiltrak jer ved netop 
dette sted?  
 

”Jeg er meget betaget af skoven og 
søen med dyre- og fugleliv. Jeg nyder 
en tur i skoven og 
kan blive lidt trist 
over, at se de 
mange syge træ-
træer.” Annasofia 
kigger ud af vin-
duet. Hun nipper 
lidt mere the og 
fortsætter: ”Vi har 
søde naboer, og er 
blevet modtaget af 

rare mennesker. Husene er vedlige-
holdte og det var noget af det der til-
trak os. Og så er der jo også den 
smukke sø, og de gamle haver, - og 
at Ugledige har den dejligste plante-
skole, når der skal købes planter til 
haven. Nok også lidt usædvanligt 
med en Dagli’ Brugs i så lille en 
landsby.. Men den kendes på sin ser-
vice og imødekommenhed.   
 

”Jeg synes også at det er rart at tage 
en tur i den lille lokale biograf i 
Præstø” kunne Jan tilføje. ” Det er 
vigtigt at kunne støtte denne hygge-
lige biograf, og bagefter gå en tur i 
Præstø”. 
 

Hvad er planerne for fremtiden? 
 

Jan smiler: ”Vi har hus, så der er sta-
dig en del man kan få tiden til at gå 
med”. Jan er pt. jobjæger og hvem 
ved hvad der venter ham.  
 

Annasofia følger op: ”Jamen det 
kunne da være at følge den åndelige 
vej. Måske i form af nogle gruppe-
sessioner med f.eks. meditation”.  
 

Tiden af fløjet afsted. Min kaffe er 
drukket og solen forsvinder fra stu-
en, da den har gemt sig bag en sky, 
som et genert lille barn.  
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Bord og bænk ved  

Allerslev gadekær 
af Ove Rye Jørgensen 
 
Den 18.juli modtog Allerslev-
Skibinge Lokalråd en mail fra Vor-
dingborg kommune med følgende 
tekst: 
 

I løbet af sommeren sætter Natur-
sekretariatet et bord og bænkesæt 
op på græsset ved Allerslev Ga-
dekær. Cykelruten ”Munkevejen’ 
(fra Nordtyskland til Roskilde 
domkirke) går lige forbi gadekæ-
ret, så projektmidler til dette pro-
jekt betaler for bord og bænkesæt-
tet, hvor cyklister, Allerslevborge-
re og andre der kommer forbi her 
kan holde en pause. 

 

En dejlig nyhed, for nu bliver idéen 
og forslaget som Steffen Lyng Sø-
rensen i din tekst fra byvandringen i 
Allerslev (blad 2011-1) påpegede, at 
her burde man sætte borde og bænk op. 
Hans forslag om at flytte Genfore-
ningsstenen fra Mønvej og hen til 
gadekæret er en anden sag, så en ting 
af gangen. Rom blev jo heller ikke 
bygget på en dag, for der bygges sta-
dig.  
 
Pladsen omkring gadekæret har i 
gamle dage sandsynligvis været by-
ens ’by-stævneplads’. Det var et sted 
hvor byens fæstebønder, under le-
delse af en valgt oldermand samledes 
til byting og tog bestemmelser om 
stort og småt i byen. 
 
 

Et maleri af et Bystævne 
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Med over 500 jerseykøer, er det noget af et syn, for Bertil Karlshøj Truelsen. 

Beboerforeningens  

sommerudflugt 
af Knud Skovbæk 
foto Ove Rye Jørgensen 
Den 7. august havde Beboerforenin-
gen arrangeret en aftentur til Sallerup 
og Avnø. Vejrmæssigt var vi begun-
stiget af et friskt dansk sommervej, 
sol med frisk vind og en enkelt byge, 
inden vi kom der ud. 
 
Første besøg var hos Søren Madsen i 
Sallerup. Søren fortalte at hans for-
ældre havde købt gården, og hans far 
dengang havde 30 malkekøer der gik 
på dybstrøelse i en gammel lade. Sø-
ren arbejdede som ung på New Zea-
land og så her et system, hvor man 
lod alle køer kælve på samme tid, for 
at udnytte årsvariationen af græs-
vækst bedst muligt. Søren kunne se 
mange fordele ved dette system, og 
fik efter nogen tid sin far overtalt til 
at forsøge med dette system her på 
gården. Han fik så et par New Zea-
landske håndværkere her op til Salle-
rup for at de kunne lave den malke-

stald, der i dag er i brug på gården. 
Den er blot senere udvidet så der nu 
kan malkes 32 køer af gangen. I star-
ten gik køerne på dybstrøelse, men 
ved udvidelser af besætningen er 
man nu gået over til at lade køerne 
ligge i senge med et tykt lag sand. 
 
Fra istiden var en del af markerne 
dækket af 4 meter sand, det er ikke 
det bedste at dyrke, men Søren kald-
te det en guldåre som liggemateriale 
for køerne. 
 
Gennem de sidste år er der bygget 
nye haller og besætningen er nu på 
omkring 550 jerseykøer. I takt med 
at besætningen er udvidet, er der 
skaffet mere jord til gården, både for 
at kunne dyrke mest muligt foder 
selv og for at gødningen kan indgå i 
det naturlige kredsløb. Man tilfører 
nogle næringsstoffer til noget jord 
hvorefter nogle planter kan opbygge 
noget materiale, som køerne kan 
omdanne til mælk og kød. 
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Vi gik ad nogle rene veje op mellem 
hallerne, hvor køerne enten lå i sen-
gebåsene eller stod og gumlede ved 
foderbordet af en blanding af majs 
og græsensilage tilsat noget hvede 
der var gjort lettere fordøjeligt, der 
var også tilsat sojaskrå og mineral-
stoffer. Det er klart, at når køerne nu 
giver 30 liter mælk i døgnet, kommer 
koen hurtigt til at mangle noget, hvis 
foderet ikke er meget nøje afstemt 
med behovet. 
 
For at skåne køerne blev der malket 
3 gange i døgnet, mens ydelsen er 
størst. Alle køerne er på græs nogle 
timer hver dag.  
 
En af fordelene af at så mange køer 
samtidig kælver, er at der i den peri-
ode kan være døgnvagt, for der er op 
til 20 kælvninger i døgnet, så det er 
et stort arbejde blot at registrere og 
sætte øremærker i de nyfødte kalve. 
Der gik 200 kviekalve i båse og tak-
ket være den korte tid der var kalve i 
stalden og den nøje overvågning var 
der en meget lav dødelighed i besæt-
ningen. 
 
Efter rundvisningen hvor Søren godt 
og spændene havde fortalt og svaret 
på en masse spørgsmål, kørte han en 
traktorvogn frem med fin plads til de 
knapt 25 deltagere der var med, og 
kørte os så ud over markerne i den 
flotte aftensol til naturcenter Avnø.  
 
Den ligger på den Avnø gård der se-
nere var flyvestation og nu er natur-
center og hvor nogle af lokalerne og 
fugletårnet er døgnåbent.  
 

Den medbragte kaffe smagte rigtig 
godt og de fleste var vist oppe i tår-
net. Men tiden var knap og vi havde 
efterhånden fået indtryk nok, så vi 
brugte ikke megen tid på det udstil-
lede materiale. 
Så var det op i vognen igen, for nu 
skulle vi hjem, og Søren skulle sam-
men med en medhjælper hjem og 
malke 500 køer inden midnat. 
 
Som gammel bonde kan jeg kun 
glæde mig over det formidlingsar-
bejde Søren, trods travlhed, gør 
overfor børn og sådan nogle som os. 
Søren nævnte det ikke, men man kan 
godt undre sig over at mælk ofte 
sælges billigere end vand. 
 

 
Så er det op i vognen igen 
 

 
Der er en flot udsigt fra tårnet på Avnø 
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Fra vores egen lokal-

historie, Jættestuen Rishøj 
af Ove Rye Jørgensen. 
tekst fra Info-tavlen, foto Ove 
 
Et besøg værd. Der er adgang over marken 
fra vejen ved Ronesbanke, men med behørig 
hensyn hvor man går da marken kan være 
dyrket. 
 
Rishøj er en jættestue fra bondesten-
alderen der ligger ved Ronesbanke, 
bygget for ca. 5.200 år siden. 
De fleste jættestuer blev bygget in-
den for en 100-årig periode, men var 
i brug som gravkamre igennem flere 
århundreder. 
 

 
Indgangen 
 

 
Opbygning 
Kammeret er 6 m langt og 2 m 
bredt. Det er bygget af 14 store sten 
der bærer 'dækstenene'. Bærestenene 
skråner lidt indad for bedre at kunne 
tåle trykket fra de tunge 'dæksten' 
som kan veje op til 10 ton eller mere. 
Imellem bærestenene, både i kam-
meret og gangen, er der omhyggeligt 
fyldt ud med tynde, kløvede stenfli-
ser.  
 

 
Østenden 
 
Højen 
Udvendigt har jættestuen en såkaldt 
sneglegang op til toppen. Den starter 
til venstre for indgangen og fører 
højre om, op ad højen.  
 

Sneglegange er ikke en original del af 
stenaldergravhøje. De er tilført grav-
højene langt senere (o. 1800-tallet), 
da borgerne fik interesse for spadse-
reture i naturen. I dag anes snegle-
gangen kun ganske svagt grundet 
udskridning. 
 

Oprindelig har jættestuen kun været 
omgivet af en tæt række af store 
sten, en såkaldt randstenskæde. De 
fleste sten mangler i dag eller er 
dækket af høj-fylden. 
 

Gravrøvere 
Natten til Skærtorsdag 1816 var nog-
le bønder begyndt at grave i Rishøj i 
forsøget på at finde en skat. Gennem 
en åbning mellem dækstenene lykke-
des det dem at komme ned i selve 
gravkammeret. De tømte kammeret 
for jord og fandt selve gangen. 
Langsomt begyndte de at tømme 
gangen for jord og da de var kom-
met 6 alen ind fandt de, at denne var 
lukket af en større sten. En skat var 
der ikke spor af. Det, som bønderne 
havde fundet i gangen, var 'dørste-
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nen'. Med den havde stenalderfolket 
omhyggeligt lukket gravkammeret 
efter sig. 
 

 
Infotavlen 
 

Fund 
Det eneste fund der er gjort på Ris-
høj er et enkelt potteskår. At der 
blev fundet så lidt, skyldtes måske 
den hårdhændede udgravningsmeto-
de. Skrøbelige menneskeknogler, 
potteskår og stenredskaber kan let 
forsvinde under sådanne betingelser. 
 

Fredning 
I 1876 foretog Nationalmuseet en 
mindre udgravning af Rishøj og si-
den er højen blevet restaureret i 
1908 og 1912 (efter hærværk). I 1945 
blev Rishøj fredet. 
 

 
 

 

Dyrskuet – AUIF 2012  
af Helle Holck og Bo Petersen, Lundby 
 
Når man sidder her, og er blevet 
bedt om at skrive et indlæg om dette 
års Dyrskue i Roskilde, så går tan-
kerne tilbage til da det hele startede. 
Jeg (Bo) var med de første mange år, 
og efter en pause på fire år, er jeg nu 
glad for at være tilbage i flokken.  
 
Det startede i sin tid med at Ena 
Skovbæk blev spurgt af Børge 
Smalbro, der den gang var chef for 
hele Dyrskuet, om Allerslev Idræts-
forening ikke havde lyst til at deltage 
i Dyrskuet. De havde dette år 1993 

et tema der hed Det Gamle Dyr-
skue, en lille afdeling på pladsen, 
hvor tiden var skruet 100 år tilbage. 
Der var udstilling af gamle traktorer, 
der gik et par køer i en fold, der så-
gar blev malket på gammeldags vis af 
malkepiger, klædt i datidens tøj den 
gang. Der skulle selvfølgelig også 
være en kro på den plads, og det var 
så den vi blev bedt om at styre. Vi 
var også alle klædt i datidens tøj, og 
derfor fik kroen selvfølgelig navnet 
”Den Gamle Kro”. Søren og Ellen 
Johansen blev det par der fik ansva-
ret for alt det praktiske omkring 
AUIF’s aktivitet på Dyrskuet. 
  
I gamle dage var der en tradition 
med at folk fra landet blev gift på 
årets Dyrskue, og den tradition skul-
le vi jo også have med, så jeg husker, 
at jeg blev ”gift” med Oda Nielsen 
fra Ugledige, og vi kørte standsmæs-
sigt rundt i hestevogn på pladsen, 
Oda med brudeslør og jeg med høj 
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Krofatter og kromutter anno 1893 (fra 1993) - Søren og Ellen Johansen. 

Bowlerhat. Det er rigtig sjove min-
der at have i bagagen.  Dengang tro-
ede vi, det var det ene år, og så slut. 
Men heldigvis blev vi inviteret næste 
år igen, og ja nu er det blevet meget 
mere omfattende, og i år var vi godt 
80 frivillige hjælpere til Dyrskue fra 
AUIF.  
 
Som jeg skrev, så har jeg holdt en 
pause på fire år, men kom heldigvis 
tilbage på holdet sidste år, og sidste 
år var Helle’s første år på Dyrskue 
sammen med AUIF. Da vi kom 
hjem sidste år, var vi begge enige 
om, at vi gerne ville med igen i år. 
Der er gået mange år, mange ting 
har ændret sig omkring AUIF’s del-
tagelse i Dyrskuet.  
 

Det store læs trækkes i dag af Jørgen 
Sørensen, selvfølgelig sammen med 
en masse gode hjælpere. Men Jørgen 
har været på posten nu en del år, og 
formår at bevare det fantastiske 
sammenhold der er blandt de ca. 80 
hjælpere der er i AUIF’s lejr de 4 da-
ge. Vi har i dag ’Den Gamle Kro’, 
hvor der ud over at blive solgt øl og 
vand, også sælges masser af frisk-
smurt smørrebrød, og så har vi Æb-
leskiveteltet, hvor det ikke er frosne 
opvarmede æbleskiver der langes 
over disken, næh… det er friskbagte 
æbleskiver, der bare smager helt fan-
tastisk. Jeg er alle dagene en af de 
gode kunder i det telt.  
 
Vi har også motocrossbanen, og det 
er en utrolig spændende aktivitet for 
de børn der besøger Dyrskuet. At 
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Tonny Andersen og Bo Petersen i tombolaen på Dyrskuet.  
 

 

 

 

Gymnastik som for 100 år siden, under ledelse af Else Karlshøj yderst til højre.  
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være hjælper på denne bane, er et 
job der kræver man kan tale med 
børn, og meget hurtigt kan få deres 
opmærksomhed, og tillid. For bør-
nene skal instrueres i at køre med 
maskinerne, bremse, dreje, give gas 
osv. Far og mor står på sidelinjen, så 
det at få børnenes fulde opmærk-
somhed er et job jeg beundre. Sam-
tidig kan det jo ikke undgås at nogle 
kører af banen, eller ind i barrika-
derne, og så skal hjælperne også være 
der med det samme, og trøste. Men 
det er rigtig gode hjælpere der arbej-
der på banen, og heldigvis sker der 
ikke andet end lidt småknubs selv 
om der er gang i den, fra morgen til 
sent aften alle dagene, så tror jeg alle 
hjælpere betragter det som en form 
for aktiv ferie.  
 
Vi er en god blanding af børn, unge 
og ældre. Mange ser man kun den 
ene gang om året i Roskilde, men al-
ligevel så har vi det rigtig godt sam-
men alle sammen, og vi hygger os 
ofte til langt ud på natten. For selv-
følgelig er der nogle traditioner der 
ikke må brydes. Grillen bliver tændt 
lørdag, Joel og Lars Hyltoft sørger 
for nogle gode grillbøffer lørdag, og 
med årene har de lært også at drikke 
vand de mange timer de står ved 
grillen lørdag. Jeg tror, at vi er rigtig 
mange der håber at AUIF mange år 
endnu vil være at finde på Roskilde 
Dyrskue, og Helle og jeg ser allerede 
frem til næste år, og håber at vi også 
er med i flokken af hjælpere. 
 
Vi ses i Roskilde i 2013 

Hvis du har glemt det! 
af Else Karslhøj 
 
Så fortvivl ikke. Det kan nås endnu 
at tilmelde sig pensionistholdet der 
starter den 25.september kl.9.30 i 
AUIF’s klubhus. Vi er nu omkring 
7-8 kvinder og mænd, men vi kan 
sagtens være et par stykker til, så ring 
på telefon 55 99 60 07, så kan du hø-
re nærmere. Jeg glæder mig til at hil-
se på dig. 
 

Julemarked i  
Allerslev Klubhus  
weekenden den 1. og 2. dec. 
 
AUIF afholder julemarked i klubhu-
set. 
  
lørdag d. 1.dec kl. 10.00 – 16.00 og 
søndag d. 2. dec. Kl. 10.00 – 15.00. 

 
Der vil være forskellige stader med 
nisser, juledekorationer, gravpynt og 
m.m. Der vil være mulighed for at 
købe kaffe/te – øl/vand – æbleski-
ver. 
 
Hvis du skulle have lyst til at have en 
stand i denne weekend, kan du kon-
takte Berit Eeg på  
mail: berit.eeg@gmail.com eller  
mobil tlf. 22 76 86 54 for tilmelding. 
 
Vi glæder os til at se alle 
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Nyt fra Allerslev-Skibinge 

Lokalråd 
af Ove Rye Jørgensen,  
med uddrag fra referater 
 
Alle referater kan ses på lokalrådets 
hjemmeside 
http://www.landsbyforum.dk/lokalr
aad/alski  
 

Stikord fra ref.: 
Ordinær generalforsamling i Al-

lerslev-Skibinge Lokalråd foregik 
d. 21. maj 2012  
Kasseren: Indtægter på kr. 
18.000,00,-, udgifter på kr. 19.568,62 
(heraf tilskud kr. 5.000 til Allerslev 
Sogneblad og tilskud kr.10.000 til 
muldtoilet i grusgraven i Ugledige). 
Kassebeholdning kr. 33.484,26 
Valg af bestyrelse. Werner Witt-
mann, Janne Gotfredsen, Peter 
Dammegaard blev genvalgt, Elin 
Hjorth for 1 år. 
Valg af 1.bestyrelsessuppleant. 
Jette Gotfredsen ønskede ikke gen-
valg og Bent Harsmann blev valgt. 
Valg af revisorer. Ole Knud Søren-
sen og Bent Harsmann var villige til 
genvalg og blev valgt. 
Valg af revisorsuppleant.  
Fungerende revisorsuppleant Ena 
Skovbæk var villig til genvalg og blev 
valgt. 
 
Eventuelt. Ena Skovbæk/AUIF be-
rettede, at foreningen har haft møde 
med Vordingborg Kommunes Na-
tursekretariat omkring drift og vedli-
gehold af idrætsanlægget i byen. Man 
blev på mødet enige om, at sports-
pladsen, der for tiden ikke anvendes 

til fodbold, foreløbig fremover kun 
klippes som græsplæne dvs. ca. hver 
14. dag. Idrætsklubben vil indkalde 
til borgermøde med henblik på at 
udarbejde planer for områdets frem-
tidige anvendelse. Natursekretariat 
oplyste på mødet, at man fremover 
vil sørge for vedligeholdelsen af be-
plantningen omkring idrætsanlægget. 
Else Karlshøj/Allerslev Beboerfor-
ening oplyste til beretningens emne om 
bosætning, at Beboerforeningen tidli-
gere har talt om at samarbejde med 
ejendomsmæglere omkring tilflyttere, 
og at man så skulle møde op og byde 
tilflyttere velkommen, men det var 
gået i stå. Det ville være en god ide 
at søge dette genoptaget. 
 

Det blev også nævnt, at det kunne 
være en god ide, at Sognebladet kon-
taktede tilflyttere og hørte om deres 
eventuelle tilknytning og baggrunden 
for at flytte til området. (se side 11). 
Ove Rye Jørgensen var med på ideen og 
takkede samtidig for det tilskud, som 
Sognebladet har modtaget fra lokal-
rådet. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Bestyrelsesmøde i Allerslev - Ski-
binge Lokalråd (ASL) 11. juni 
2012 (se hele ref. på hjemmesiden) 
 

Konstituering af bestyrelsen. 
- Werner Wittmann 
- Inger Frederiksen 
- Peter Dammegaard 
- Ole Gunnar Petersen 
- Jane Gotfredsen 
- Elin Hjorth 
 

21



Kloaksepareringen i Allerslev og 
Ammendrup 

Henning Schmidt (HS) og OGP har 
været til møde med Vordingborg 
Kommune) om regnvandsover-
svømmelse i Allerslev By fredag d. 
11. maj  
 

Grønne Udviklingsplaner. 

Ønskeliste til Natursekretariatet, 
hvor OGP til mødet havde lavet et 
udkast.Forslaget kunne godkendes, 
idet ordlyden omkring Gadekæret i 
Allerslev blev ændret, så der nu 
kommer til at stå ”Kunne man gøre no-
get for at forskønne gadekæret i Allerslev? 
Sikre adgang til det indhegnede areal og 
plante nogle dekorative planter i/ved gade-
kæret? Vi kunne eventuelt købe et bord-
bænk arrangement og sætte på områ-
det.”(se artikel her i bladet om 

bord/bænk) 
 

Der indføjes også en bemærkning 
om puljen til imødegåelse af over-
svømmelser. 
 

Formandsmøde i Landsbyforum. 
(se ref.) 
 

Gang i Vordingborg 2012. (se ref.) 
Lokalrådet har fra Sundhedssekreta-
riatet i kommunen modtaget en op-
fordring til at lokale organisatio-
ner/grupper medvirker med aktivite-
ter i forbindelse med afholdelsen af 
”Gang i Vordingborg 2012” i perio-
den 1. til 16. september. Bent 
Harsmann har til OGP oplyst, at 
AUIF’s petanqueafd. tidligere har 
deltaget. 

Rytterskolen i Skibinge. 
OGP har rykket kommunen for til-
bagemelding om tinglysningen for 
Sandstenstavlen. 
 

Generalforsamling i LAG Vor-
dingborg. onsdag d. 18. april 
 

Eventuelt. 
Rettelse af CVR-oplysninger for 
lokalrådet: 
Rettet Lokalrådsbrochure:  
Velkomst til tilflyttere: 
 
Vi bør se efter, når der kommer til-
flyttere til lokalområdet, og efter ind-
flytningen må vi så besøge de nye 
beboere og fortælle dem, hvem vi er 
samt give dem et eksemplar af vores 
lokalrådsbrochure. 
H. C. Andersens Verden - En tea-
terpark: 
WW har haft kontakt til Tanja og 
Birger Bovin på Skovhusevej 26, 
som forsøger at etablere en teater-
park og oplevelsessted på adressen. 
De har behov for omtale og øko-
nomisk støtte.  
 

Næste møder. 
Mandag d. 3. september 2012, kl. 19, 
Kirkehuset ved Skibinge Kirke. 
 
Mandag d. 22. oktober 2012, kl. 19, 
Kirkehuset ved Skibinge Kirke 
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Støttekontingent til  

Beboerforeningen i 2012 
af Peter Storm 
 

Fra Beboerforeningen skal der lyde 
en stort tak til de husstande der har 
indbetalt 50 kr. til støtte for forenin-
gens arrangementer her i 2012. Men 
samtidig også et stort suk, for der er 
stadig husstande der mangler. Der-
for opfordrer vi endnu en gang til at 
du støtter op om vores Beboerfor-
ening ved at indbetale beløbet. For-
eningen får i dag ingen tilskud fra 
det offentlige men skal selv sørge for 
at få en økonomi til at hænge sam-
men. Så kommer der ingen indtægt 
kan resultatet blive, at foreningen ik-
ke kan fungere, og konsekvensen bli-
ve, at den må lukke som mange an-
dre tilsvarende foreninger. Bestyrel-
sen lægger mange timer i arbejdet for 
at arrangere Fastelavnsfest, Sommer i By 
i Ugledige, Skt. Hansfest ved den gamle 
skole, løbende udflugter/foredrag i løbet af 
året, Landsbytræf ved skolen om somme-
ren, ansvar for skolen og rengøring af denne 
efter brug, samt udlån til sognets foreninger. 
Juletræet ved kirken doneres af Oremands-
gård, men opsættes og pyntes af Beboerfor-
eningen. Sidst og ikke mindst Allerslev 
sogne Blad som foreningen er medstifter af 
og løbende bidrager til med artikler og er 
med i redaktionen, og hvor vi årligt yder 
kr.3.000 i tilskud til bladets drift for at 
det kan uddeles gratis til dig. Så dine 50 
kr. vil der ikke nå at komme mug på. 

Beløbet kan indbetales via netbank 
på konto : 0047 -4475640697 , Nor-
dea, Præstø. Men husk at skrive dit 
navn og adr. HVIS du ikke har ad-
gang til netbank, så fortvivl ikke. 
Ring til 55996142/Knud Skovbæk 
(formand) eller 55996104/ Peter 
Storm (kasserer), så finder vi en løs-
ning. 
 
 

 
Landsbytræf  
 

 
Skt. Hans 
 

 
Sommer i by 

 

UDLEJNING AF  
ALLERSLEV KLUBHUS 
Til private fester og lejligheder. 
Ønsker I at leje Allerslev klubhus til jeres fest så 
skal I tage kontakt til: Inge Jensen på tlf. 55996001 
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Kirkens Aktiviteter 
af Torben Møllenbach, sognepræst 
 

Teatertur til Kbh. i foråret 2013 
Også i den kommende sæson er der 
arrangeret en tur til en teaterforestil-
ling i København. 
 

Her i foråret havde vi en vellykket 
tur til Folketeatret og Flemming Jen-
sens stykke om ’Mogens og Mah-
moud’, der handlede om det moder-
ne møde mellem en folkekirketradi-
tionel hverdagsdansker og et ligeså 
traditionelt muslimsk hverdagsmen-
neske.  
 

 
Fotograf: Gudmund Thai 
 

Det blev gjort muntert og med man-
ge hib til begge kulturers særheder 
og vanetænkning. I skrivende stund 
ligger det ikke fast, hvilket teater-
stykke, vi skal se. Mere om det sene-
re. 
 

 

Studiekreds i Allerslev præstegård 
Hvad er godt og hvad er ondt? Et 
svar er De ti Bud i Bibelen. Hvis 
man således derved har en klar fore-
stilling om godt og ondt, hvorfor 
sker der så ikke mer af det gode og 
mindre af det onde?  
 

For godt og vel 20 år siden skabte 
den polske filminstruktør Kristoff 
Kieslowski sin version af, hvad der 
kan ske, når moderne mennesker 
støder ind i de gamle bud. Det gjor-
de han i små novellefilm, og over tre 
aftner inviteres interesserede til at 
være med til at studere og måske 
gense tre af disse film. 
 

Til hver gang er der et kortere oplæg 
og præsentation af aftnens film.  
 

Studiekredsen vil foregå flg. aftner:   
 

Ons. d. 19. sept. 
Ons. d. 24. okt. 
Ons. d. 21. nov. 
 

Hver gang kl. 19.30. 
 

Alle er velkomne, men interesserede 
bedes melde sig til senest 12. sept. på 
tlf. 55 99 60 17 eller på mail: 
tom@km.dk. 
 

 
Kristoff Kieslowski 
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Sogneudflugt: Frederiksborg Slot, 
lør. d. 13. okt. 2012  
 

Allerslev og Jungshoved sogne invi-
terer hermed interesserede til den år-
lige efterårsudflugt. Denne gang går 
turen til Frederiksborg Slot. Siden 
1878 har Frederiksborg Slot rummet 
Det Nationalhistoriske Museum, der 
fortæller 500 års Danmarkshistorie 
gennem sin store samling af portræt-
ter, historiemalerier, møbler og 
kunstindustri. 
 

Dagens program indeholder en 
rundvisning på slottet og frokost på 
den nærliggende restaurant Leonora. 
Efter besøget på slottet skal vi på ve-
jen tilbage aflægge en af Nordsjæl-
lands nyere kirke et besøg. På tilba-
geturen byder menighedsrådene på 
en kop kaffe/the og kage. 
 

Vi tager afsted fra Jungshoved gamle 
brugs kl. 9.00 og fra Allerslev kirke 
kl. 9.15 og vi regner med at være til-
bage igen ved 17-00-tiden. Prisen for 
deltagelse: 300,00 kr. Tilmelding se-
nest: 1. okt. til Torben Møllenbach, 
55 99 60 17 el. mail: tom@km.dk 
 

Guitarkoncert med Mads Christi-
an Hansen, Jungshoved Kirke, 
tirs. d. 11. sept. 2012, kl. 19.30 
Mads Christian Hansen flyttede til 
Jungshoved for et par år siden, men 
har i en del år spillet guitar solo og 
sammen med et orkester, og også 
udgivet sin musik på CD. CD’en er 
spækket med referencer til ameri-
kansk countrymusik, Bibelen og hi-
storier fra det ’virkelige liv’. 
Mads Chr. Hansen fortæller således 
om sig selv og sin musik:  
 

 
 

’Jeg rejser fra by til by og synger for 
folk. Det har jeg gjort siden somme-
ren 2003. Jeg har sunget mig rundt i 
verden gennem bjergene i Italien til 
Paris, London og Stockholm over 
New York, the Lone Star State og 
Whitehorse i Canadas vildmark på 

 
Fredensborg Slot. Foto: Jens Drejer 
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grænsen til Alaska. Jeg synger om det 
sted jeg kommer fra, om årstiderne, 
skæbner og om de folk der bor om-
kring mig. 
 

Otte år længere nede af den rejse, 
der startede som en ensrettet hoved-
vej og nu er en kroget motorvej med 
adskillige baner at skifte imellem kø-
rer jeg med mit orkester. Det hænder 
at jeg kører alene og fra tid til anden 
har jeg en af mine musikalske venner 
med som mere eller mindre blind 
passager. Uanset hvem der er med 
på den musikalske landevej blom-
strer forskellige publikummer frem i 
vejsiden og møder os med venlige 
smil, forstående øjne, tvivl, uenig-
hed, forventninger, trøstende ord, 
spørgsmål og deres syn på sagen. De 
holder hjulene i gang og sørger for at 
jeg kan finde hjem igen ad omveje 
eller genveje men sjældent den lige 
vej! 
 

Hvis du vil med på den tur og er til 
Bob Dylan, H.C. Andersen og Neil 
Young skal du holde dig til!’ 
 

Allehelgens-koncert, Jungshoved 
Kirke, tirs. d. 30. okt, kl. 19.30 
Koncerten er med Præstø-koret un-
der ledelse af organist ved Præstø 
kirke, Charlotte Dagnæs-Hansen. 
 

 

Foredrag om Marie Grubbe, 
Jungshoved Rejsestalden ved 
Jungshoved Kirke, tirsdag d. 20. 
nov., kl. 19.30 
 

Foredragsholderen er Marianne 
Christensen, Vordingborg, som for-
tæller flg. om sit foredrag:  
 

Historien foregår 24.6.1716, den dag 
Marie Grubbe går fra Borrehuset 
ved Grønsund til Kippinge kirke for 
at hente sin fattighjælp for sidste 
gang. 
 

Undervejs tænker hun tilbage på sit 
omtumlede liv, hvor hun blandt an-
det var gift med Fr.3.'s søn, en bon-
de i Jylland og alligevel endte med at 
gifte sig med karlen Søren, som var 
hendes livs store kærlighed.   
Adelige Marie Grubbe var således 
gift to gange med højt rangerende 
mænd, men endte på fattighjælp på 
Falster’.  
 

Marianne Christensen fortæller sin 
egen version af historien. En meget 
levende fortælling på ca. 1 time + 
spørgsmål og svar. Marianne Chri-
stensen forsøger gennem sin fortæl-
ling at give et nuanceret billede af 
Marie Grubbe, som andet og mere 
end 'den fattige færgekone fra Fal-
ster'. 
 

 
Marianne 
Christensen 
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Nyt initiativ: Tidlig gudstjeneste 
med morgenmad 
Som noget nyt vil begge menigheds-
råd invitere menigheden til nogle lidt 
anderledes gudstjenester tidligt om 
morgenen.  
 
Menighedsrådene vil indbyde delta-
gerne til morgenmad, der begynder 
kl. 8.15. Deltagelse er gratis og det er 
ikke nødvendigt at melde sig til. 
 

Efter morgenmaden begynder en 
kortere gudstjeneste kl. 9.00. Her i 
efteråret lægger vi ud i Jungshoved 
Kirke, d. 28. okt., og siden d. 11. 
nov. i Allerslev kirke.  
 

Gode oplevelser fra sæsonen i  
Allerslev og Jungshoved sogne 
Under denne rubrik vil jeg gerne op-
fordre læserne til at give deres besyv 
med i forhold til de arrangementer – 
koncerter, gudstjenester, foredrag og 
andet, som vi har arrangeret i Allers-
lev og Jungshoved sogne. Tanken er, 
at denne rubrik kommer igen i hvert 
nummer.  
 

Meget ofte hører vi efter et arrange-
ment, at folk takker for en god aften, 
at det var spændende, at det var en 
dejlig koncert, osv., og det kunne jo 
være, at andre havde lyst til at høre, 
hvad folk således havde oplevet.  
 

Har man noget lyst til at bidrage, kan 
man henvende sig til mig på tlf. 55 
99 60 17 el. på mail. tom@km.dk.  
 

Sidst i maj var der gospel-koncert i 
Allerslev kirke, og det fik Inger Fre-
deriksen, Mønvej i Allerslev, til at 

sende et billede fra koncerten og 
skrive dette:   
 

 
Gospel koret ”Hold On”  
Foto: Inger Frederiksen 
 

En oplevelse i Allerslev Kirke d 24-05-
2012. Her fik vi en skøn aften med det 

dejlige sangkor Hold On fra Stevns. Di-
rigent var Charlotte Hjerrild Andersen og 
pianist var Jonas Jæger Jensen. Der var 
mødt rigtig mange op for at høre dem, og 
publikum gav alle de syngende piger og 
mænd god opbakning. Folk gav udtryk for, 
at de nød det. Det var en dejlig varm ople-
velse. Man kunne mærke på Hold On, at 
de gav den en ekstra skalle over den varme 
modtagelse. Efter koncerten gav menigheds-
rådet alle der havde lyst en forfriskning, og 
man fik sig en snak med koret. En rigtig 
god aften. Med venlig hilsen Inger Frede-
riksen, Allerslev. 
 

”Og der blev lys”. Om Vilhelm 
Bissens relief i Allerslev Kirke  
af Margrethe Floryan, museumsinspektør, 
Thorvaldsens Museum 
 

Så snart vi træder ind i Allerslev Kir-
kes lyse kirkeskib, ser vi det hvide 
marmorrelief på nordvæggen. Her 
bliver vi vidner til mødet mellem 
Kristus og den blindfødte.  
 

Palmen bag den blinde gør det tyde-
ligt for os, at mødet finder sted i Sy-
den. Eller som Johannes-evangeliet 
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9,6 fortæller, kort før indtoget i Jeru-
salem. Stokken og hunden gør den 
blindes ulykkelige situation tydelig 
for os. Både Kristus og den blinde 
rækker ud efter hinanden. Og med 
tekstens hjælp forstår vi, at de også 
når hinanden – fysisk og åndeligt. 
Lys og mørke er et af Biblens store 
temaer, fra 1. Mosebog og videre 
frem: ”Og lyset skinner i mørket” 
(Joh., 1,5). Med hjælp fra Kristus 
bliver den blindfødte seende.  
 

 
Vilhelm Bissens relief fra Allerslev Kirke 
 
En gave til kirken  
Kirkemuren er hvid, relieffet er 
hvidt, og rammen er hvid. Så det kan 
faktisk være lidt svært at få øje på re-
lieffet, sådan helt bogstaveligt, men 
det er der måske råd for.  
 
Rammen kan godt tåle en farve. Si-
den 1868 har relieffet tilhørt Allers-
lev Kirke. Det er en gave fra ægte-
parret Alfred og Vilhelmine Hage på 
Oremandsgård. Deres datter Hanne 
var gift med billedhuggeren Vilhelm 
Bissen. Men Hanne var død i bar-
selsseng i 1862 i Rom, året efter at 

være blevet gift. Men her seks år se-
nere, i 1868, henvendte svigerforæl-
drene sig så til Vilhelm Bissen, som 
da var vendt endeligt hjem fra Italien 
og stod for at overtage sin far, bil-
ledhuggeren Heinrich Vilhelm Bis-
sens værksted i København. 
 

Værker og dage 
’Kristus helbreder den blinde’ hører 
til blandt Vilhelm Bissens tidlige 
værker. Han var født 5.august 1836 i 
København og lærte i første omgang 
hos sin far, billedhuggeren H.W. Bis-
sen (1798-1868), der livet igennem 
arbejdede tæt sammen med Bertel 
Thorvaldsen.  
 

Vilhelm Bissen blev uddannet på 
Kunstakademiet og rejste derefter 
sydpå, dels til Rom dels til marmor-
bruddene i Carrara nær Pisa. Fra 
1868 videreførte han sin fars billed-
huggerværksted på Frederiksholms 
Kanal 28 i København og fuldendte 
en hel række af farens bestillingsop-
gaver. Et af de største projekter var 
Frederik 7.s rytterstatue foran Chri-
stiansborg Slot. På ophold i Paris i 
1870erne lod Bissen sig inspirere af 
fransk og europæisk naturalisme. 
Han døde 20.april 1913 i Køben-
havn. 
 
Vilhelm Bissens monumentale 
skulpturer præger det københavnske 
bybillede: Christian 4.-statuen ved 
Nyboder, Dronning Caroline Amalie 
i Kongens Have, Grundtvig-statuen 
ved Marmorkirken og Absalon-
statuen på Højbro Plads. Hertil 
kommer en række kvinde- og dy-
reskulpturer, Malkepigen (1904) i 
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Haven på Det biovidenskabelige Fa-
kultet. Også dette værk var en gave, 
nemlig fra en tidligere studerende 
ved Landbohøjskolen, brygger Carl 
Jacobsen.  
 
Thorvaldsen-traditionen 
Bissens fortolkning af ’Kristus hel-
breder den blindfødte’ (1868) står i 
dyb gæld til Thorvaldsen-traditionen. 
Marmorhugningen var Bissen netop 
blevet fortrolig med i Italien, og det 
bibelske motiv finder vi også paral-
leller til i Thorvaldsens kristne værk-
kreds - helt fra hans tidlige akademi-
stykke ’Peter og Johannes helbreder 
en halt’ (1793) over de store værker 
fra 1820erne til Vor Frue Kirke i 
København til de sene relieffer, han 
skabte på Nysø (1839-44).  
 

I første omgang fik Bissens relief sin 
plads over altret i Allerslev Kirke. 
Herved kom alterpartiet til at minde 
om det i Jungshoved Kirke, og om-
stændighederne mindede også om 
hinanden. Altertavlen i Jungshoved 
Kirke, relieffet ’Kristus i Emmaus’ af 
Thorvaldsen, var nemlig en gave fra 
Jungshoved Kirkes ejer, familien 
Stampe på Nysø.  
 

Hvor Thorvaldsens relief i Jungsho-
ved Kirke stadig er altertavle, blev 
Bissens relief i Allerslev Kirke i 
1930erne flyttet til sin nuværende 
placering. Altertavlen fra 1500-tallet 
kom igen frem i lyset og danner 
sammen med prædikestolen og det 
øvrige historiske inventar en smuk 
og festlig ramme om de kirkelige 
handlinger. 
 

Ny lov om vielser af mennesker af 
samme køn i folkekirken 
af Torben Møllenbach 
 

15. juni 2012 trådte en nye vielseslov 
i kraft. Fra og med denne dag kunne 
homoseksuelle vies, også i kirken, 
hvor man fik et nyt, kønsneutralt ri-
tual. Jeg vil her kort ridse op, hvad 
det nye ritual går ud på: 
 

Den nye lov betyder ikke, at det al-
mindeligt kendte ritual forsvinder. 
Det er stadig i brug og skal anven-
des, hvor det er en mand og kvinde, 
der bliver gift. Det gælder således 
også med de bibelske læsninger, som 
hidtil har været brugt, herunder hen-
visningen til Bibelens skabelsesbe-
retning, hvor ordene om ’mand og 
kvinde der skabes i Guds billede’ er 
nævnt, og hvor Jesus henviser til den 
samme beretning med ordene: ’derfor 
skal en mand forlade sin far og mor og 
binde sig til sin hustru, og de to skal blive 
et kød’. Disse ord duer selvsagt ikke, 
når det er to mennesker af samme 
køn, der bliver viet. Til gengæld har 
man bibeholdt Paulus’ formaning 
om, hvad parret er skyldige at gøre 
overfor hinanden fra det alm. ritual.  
Resten af læsningerne kan præsten 
selv vælge. 
 

’Ægtemand’ og ægtehustru’ kan na-
turligvis heller ikke bruges i det nye 
ritual, ligesom ægteskabserklæringen, 
hvor præsten forkynder parret at væ-
re rette ’ægtefolk’ er taget ud, og er-
stattet med ordet ’ægtefælle’.  
At man her undgik ordet ’ægteskab’ 
var fra manges side vigtigt, da mange 
kritikere mente, at et ægteskab var 
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forbeholdt mand og kvinde, og at 
det havde traditionen og kirkens be-
kendelsesskrifter med sig. 
 

Som en slags kompromis har man 
således valgt ordet ’ægtefælle’. Lige-
som i forbindelse med vielse af fra-
skilte har man også her i lovgivnin-
gen valgt ikke at forpligte de præster, 
som af samvittighedsgrunde ikke øn-
ske at medvirke ved disse vielser.  
 

Denne ret til således at sige nej til at 
medvirke er der flere præster rundt 
omkring i landet, som har benyttet 
sig af. Men her i Allerslev og Jungs-
hoved sogne, har jeg valgt at følge 
den nye lov og derfor medvirke, hvis 
to mennesker at samme køn skulle 
ønske at blive viet i en af disse kir-
ker. 
 

Nyt skrift om Allerslev Kirke 
1. søndag i advent, d. 2. dec. 2012, 
kl. 14.00 er det planen i Allerslev 
Kirke at fejre udgivelsen af skriftet 
’Allerslev Kirke – i bibelhistorisk 
lys’. 
 

Skriftet er skrevet af tidl. sognepræst 
i Toreby på Lolland Svend Aage Ni-
elsen, som også forfattede skriftet 
’Jungshoved Kirke – i kirkehistorisk 
lys’. 
 

Arrangementet finder sted i forbin-
delse med gudstjenesten. Forfatteren 
er selv tilstede og vil efter gudstjene-
sten fortælle om sit arbejde og efter 
præsentationen er menighedsrådet 
vært ved et mindre traktement. 
Alle er velkomne 
 

Hvorfor være med i  
Menighedsrådet 
af Tove Grundtvig, Menighedsrådsformand 
 

Ud fra mine egne erfaringer igennem 
13år kan jeg kun varmt anbefale, at 
man går ind i Menighedsrådet. Det 
kan være som helt medlem af rådet 
eller stedfortræder de næste 4 år ved 
Allerslev kirke. 
 

 
Foto: Jens Pedersen 
 

Det er et interessant arbejde og me-
get givende at være med til at præge 
de aktiviteter der skal medvirke til 
sognets liv og vækst. Arbejdet er 
ulønnet 
 

Der afholdes ca. 6 møder årligt, altid 
i en afslappet og humørfyldt atmo-
sfære. Sammen hjælper vi hinanden 
med de opgaver, der skal løses. 
 

Med mine egne gode år i Menig-
hedsrådet vil jeg derfor opfordre dig 
til at komme til orienteringsmødet 
onsdag den 12. september kl. 
19,00 i Allerslev Præstegård, Rek-
kendevej 39 hvor nye kandidater skal 
opstilles. 
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Allerslev Kirkegård 
af Knud Skovbæk, kirkeværge 
foto Ove Rye Jørgensen 
 

Kirkegårdsmuren 

 
Muren efter reparation 
 

I sidste nummer af sognebladet stod 
der noget om en kirkegårdsmur i 
meget dårlig stand. Det dårligste 
stykke mur er nu fjernet og genop-
ført på en måde, så den ligner mu-
ren, som den må have set ud da den 
var ny for ca. 200 år siden. Muren er 
oprindeligt opført på 2 rækker store 
kampesten, syldsten. De har fået lov 
at ligge. Det nyopførte stykke mur er 
dækket med 
gamle teglsten 
fra anden 
bygning. Vi er 
glade for det 
flotte arbejde 
muremester 
Helge 
Mortensen 
Kastrup og 
hans dygtige 
folk har 
udført. 
 

Nye bad og toilet forhold ved kir-
ken. 
Vi har længe vist, at kirkens graver-
faciliteter ikke var gode nok. Sidste 
år fik vi besked på, at nu måtte vi gø-
re noget ved det. Det er blevet til det 
byggeri man nu kan se ved graver-
kontoret. Et lille træ redskabshus er 
blevet fjernet og vil blive erstattet af 
et noget større muret hus, i stil med 
det eksisterende kontor og 
redskabshus. Det nye skal rumme alt 
materiellet til kirkegården. Så hvis 
nogle undrer sig over, at der ikke er 
nogle vinduer i, er det alene af sik-
rings hensyn. Det er nemmere at 
lukke en port forsvarligt end et vin-
due. Det eksisterende hus skal an-
vendes til lidt større kontor og lov-
mæssige bade og toilet forhold til 
graveren og handikap venligt toilet 
til kirkens besøgende. Vi har hidtil 
haft ren elvarme til opvarmning, 
men den vil nu ske via varmepumpe. 
 

Toiletterne ved kapellet vil blive 
nedlagt. Vi forventer at spare lidt 
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penge ved ikke at skulle have varme 
tre steder, samtidig med at vi får me-
get bedre forhold. 
 

Ændringer på kirkegården. 
Det lidt faldende befolkningstal i 
sognet og større brug af urnegrav-
steder, der ofte er mindre og ikke 
bevares lige så længe som kiste grav-
pladser, gør, at der bliver flere og fle-
re tomme pladser på kirkegården. 
 

For at bevare kirkegården som en 
smukt harmonisk helhed, har me-
nighedsrådet bedt kirkegårdskonsu-
lent og landskabsarkitekt Charlotte 
Skibsted om et møde, for at drøfte 
ideer om hvad der kan gøres. 
 

Det kan blive en af de spændende 
opgaver, som det nye menighedsråd 
skal tage sig af.  
 

 
Charlotte Skibsted - skibsted-landscape.dk 

 
 
 

 

Menighedsrådsvalg 2012 
 
Den 13. november 2012 skal der 
vælges nyt menighedsråd i Allerslev 
sogn. Forberedelserne er i gang, og 
derfor indkaldes alle interesserede til  
 

Orienteringsmøde 
Onsdag, den 12. september,  

kl. 19.00 
 

i Allerslev Præstegård,  
Rekkendevej 39 

 
Aftenens program 
 
1. Velkomst 
2.  Menighedsrådets  
 arbejde siden sidste valg 
3.  Opgaver for den nye periode 
4.  Regler for opstilling af  
 kandidater. 
 
I forlængelse af orienteringsmødet 
vil der – hvis de fremmødte  
ønsker det - være mulighed for at 
opstille en eller flere  
 

Allerslev Kirke  
 

33



Sognebladets data 

Ansvarshavende:  
Ove Rye Jørgensen 
 

Layout:  
Bjarne Arvidsen 
 

Kasserer:  
Birgit Frederiksen 
 

Oplagstal: 
Allerslev gl. sogn: 425 
Løsblade: 125 
Samlet oplag: 550 
 

Udkommer i feb. maj. sep. nov.  
 

Produktion 
Sats og Tryk: MicroForma 
 

Deadline næste blad: 

14. oktober 2012.  
 

Materialet sendes til redaktøren: 
overye@gmail.com 
 

Fotografens navn skal fremgå, hvis der 
leveres foto. 
 

Typografi: 
Overskrifter: Garamond 14 pkt. fed 
Brødtekst: Garamond 11 pkt. 
 

Kopiering eller affotografering af an-
noncer eller andet af bladets indhold, 
må kun ske med kildehenvisning.  
 

Indlæg 
Redaktionen forbeholder sig ret til at 
ændre i tekstens opsætning og illustrati-
onernes størrelse og antal. 
 

Indlæg udtrykker ikke redaktionens 
mening, med mindre dette helt klart er 
angivet.  

Indholdsfortegnelse 
Adresseliste ...............................................2 

Forord........................................................3 

Bowls .........................................................4 

Sidste nyt fra AUIF .................................5 

Borgermøde ..............................................6 

Fodboldhold genforenet.........................7 

Sang caféen i Allerslev genopstår ..........8 

Lincedance ................................................8 

Badminton ................................................8 

En virksomhed i sognet – 

Frk. Lundgren...........................................9 

Tilflytterne...............................................11 

Bord og bænk ved Allerslev gadekær..13 

Beboerforeningens sommerudflugt ....14 

Fra vores egen lokalhistorie .................16 

Dyrskuet AUIF 2012.............................17 

Hvis du har glemt det............................20 

Julemarked. .............................................20 

Nyt fra Allerslev-Skibinge Lokalråd....21 

Svigermor på tilbud ...............................23 

Støttekontingent til beboerforeningen24 

Kirkens Aktiviteter ................................25 

Hvorfor være med i menighedsrådet..30 

Allerslev Kirkegård................................32 

Indholdsfortegnelse...............................35 

Aktivitetskalender ..................................36 

Forsidefoto 

 
Det store flotte forsidefoto af Rishøj jættestue, 
er taget af Ove Rye Jørgensen. . 

39



Aktivitetskalender 
Dato Begivenhed Tidspunkt Lokation 
02. sep. Bowls 2 10:00 – 12:00 Allerslev Klubhus 

03. sep. Linedance start 2 18:00 Allerslev Klubhus 

11. sep. Guitarkoncert med Mads Christian Hansen 3 19:30 Jungshoved Kirke 

12. sep.  Orienteringsmøde 3 19:00 Allerslev Præstegård 

16. sep. Børneloppemarked 2 10:00 – 15:00 Allerslev Stadion 

19. sep. Studiegruppe – De Ti Bud 3 19:30 Allerslev Præstegård 

25. sep. Seniorgymnastik 2 09:30 Allerslev Klubhus 

03. okt. Borgermøde 1 19:00 Allerslev Klubhus 

05. okt. Sang Café 1 19:00 Allerslev gl. Skole 

13. okt. Sogneudflugt: Frederiksborgs Slot 3 09:00 

09:15 

Jungshoved gl. brugs 

Allerslev Kirke 

24. okt. Studiegruppe – De Ti Bud 3 19:30 Allerslev Præstegård 

02. nov. Sang Café med Præstø Harmonikaforening 1 19:00 Allerslev gl. Skole 

10.nov. Generalprøve – ”Svigermor på tilbud” 2  14:00 Allerslev Klubhus 

10.nov. Premiere – ”Svigermor på tilbud” 2 18:00 – 01:00 Allerslev Klubhus 

14. okt. Deadline på materiale til Sognebladet 

30. okt. Allehelgens koncert 3 19:30 Jungshoved Kirke 

20. nov. Foredrag om Maria Grubbe 3 19:30 Rejsestalden 

21. nov. Studiegruppe – De Ti Bud 3 19:30 Allerslev Præstegård 

01. dec. Julemarked 2 10:00 – 16:00 Allerslev Klubhus 

02. dec. Julemarked 2 10:00 – 15:00 Allerslev Klubhus 

07. dec. Sang Café 1 19:00 Allerslev gl. Skole 

 
1. Beboerforeningen - 2. AUIF – 3. Allerslev Kirke - 4. Andre - Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse. 
 

Gudstjenester   
Dato Begivenhed Allerslev Jungshoved 
26. aug. 12. s. e. trin.  Ingen JBB: 9.00 

02. sep. 13. s. e. trin. Ingen 14.00 

09. sep. 14. s. e. trin. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 

16. sep. 15. s. e. trin. 9.00 10.30 Høstgudstjeneste 

23. sep.  16. s. e. trin.  10.30 9.00 

30. sep.  17. s. e. trin. Ingen 10.30 

07. okt. 18. s. e. trin. 10.30 Ingen 

09. okt.   19.00 Indskrivning af konf.  

14. okt. 19. s. e. trin.  Ingen 10.30 

21. okt. 20. s. e. trin.  JBB: 9.00 Ingen 

28. okt. 21. s. e. trin.  10.30 9.00 + morgenmad 

04. nov. Allehelgensdag 19.00 10.30 

11. nov. 23. s. e. trin.  9.00 + morgenmad 10.30 

18. nov. 24. s. e. trin. Ingen Vikar: 9.00 

25. nov. Sidste s. i kirkeåret 10.30 Ingen 

02. dec.  1. s. i advent. 14.00 Skrift om Allerslev kirke 10.30 

 
JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev 
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