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Forord 
af Ove Rye Jørgensen 
 
Det lykkedes!   
Efter flere måneders forarbejde kunne 
vi så endelig her i januar sende vores 
første nummer af dette blad på gaden, 
og der skal ikke herske nogen tvivl, vi 
var alle meget spændt på hvordan 
bladet ville blive modtaget. Det gik 
godt, rigtig godt. Det har ikke manglet 
på roser, der er kommet rigtig mange 
positive tilkendegivelser. Så tak skal I 
have, det luner og inspirerer til at give 
den en ekstra ”skalle”. 
 
Nu er blad nr. 2 på gaden og mere 
fyldig end vi havde forventet. En del 
af bladet er beretninger fra AUIF og 
Allerslev Beboerforenings generalfor-
samling og andre beretninger fra de to 
foreninger. Dernæst skal vi på en lille 
vandre- og fugletur ved Lekkende sø 
sammen med Holger Jensen, der selv 
er en meget ivrigt amatørornitolog. 
Han guider os lidt rundt omkring 
fuglelivet ved søen, en ganske spæn-
dende tur. Vores lokale Flemmings 
planteskole finder stadig på nye aktivi-
teter, nu står den på motion for med-
arbejdere og kunder kl. 11 på alle 
hverdage og den 5.juni åbner de deres 
nye Inspirationshave. Et par spæn-
dende aktiviteter som du også kan 
læse om. Og så bliver der alligevel 
loppetorv i år, det vil foregå på Allers-
lev stadion, ved AUIF’s klubhus d. 15. 
juni, men i år er det noget anderledes, 
for denne gang er det private kræm-
mere der stiller op, men alt det kan du 
læse nærmere om i bladet. Men allere-
de måneden før, den 15. maj indkaldes 

der til stormøde i Præstø hallen, vedr. 
det nye projekt ”Trekanten”, et helt 
nyt aktivitetshus som en gruppe men-
nesker har arbejdet kraftig på at få 
realiseret. Læs nærmere om dette pro-
jektet– og mød op. 
 
Så giver Torben Møllenbach os lige en 
orientering om det nye bispevalg og 
hvad et sådan job indebærer.  Ja, og så 
kan man jo kun sidde tilbage og ærgre 
sig, at man ikke meldte sig til den 
spændende teatertur til stykket Hamlet 
i det nye skuespilhus som Stina og 
Torben Møllenbach så spændende 
beretter om, men lad os håbe at Stina 
og Torben vil gentage succesen.  
 
Vi vil løbende bringe artikler om det 
lokalhistoriske, og har til denne udga-
ve fundet en fin beretning om en 
drengs barndomsminder i Allerslev, 
hvor hans selv og hans bedsteforældre 
boede, beretningen har han kaldt ”I 
min mormor og morfars hus”. Tilla-
delse til at bringe artiklen er indhentet 
fra forfatteren. 
 
Vi vil stadig være glade for idéer, tek-
ster, billeder og tegninger fra vores 
læsere. Har du selv svært ved at sætte 
ord på din fortælling eller skrive, hjæl-
per vi dig gerne. Det må ikke være 
problemet, så ring eller mail til os.  
 
Gem dette blad, her vil løbende stå 
aktiviteter vedr. AUIF, Beboerfor-
eningen og Allerslev kirke.  
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Generalforsamling AUIF 
af Birte Andersen 
 
Allerslev Ungdoms og Idrætsfor-
ening afholdte generalforsamling 
onsdag d. 27. februar 2008 i Allers-
lev klubhus. 
 
Inge bød velkommen til de ca. 30 
fremmødte. Edgar Knudsen blev 
valgt til dirigent. Han gav ordet til 
formanden Inge Jensen, som aflagde 
sin beretning. Inge startede med at 
mindes en af foreningens aktive 
medlemmer Ebbe Hansen.  
 
Igen i 2007 har AUIF haft en kon-
trakt med Ugledige Brugs og OK. 
Seks gange i løbet af året har vi stået 
ved brugsen, for at tegne nye kort. 
Der er blevet udstedt 45 nye kort, 
men desværre kun de 26 er registeret 
hos ok. Beløbet vi skal modtage i år 
er 9519,12 kr. 
 
I 2007 havde AUIF loppemarked i 
fællesskab med Fjordgårdens venner. 
Det gav et overskud på 16.426,00 kr. 
 
Beboerforeningen og AUIF havde 
traditionen tro igen Sankt Hans bål 
sammen. Båltalen blev holdt af Inge, 
efter forgæves at have forsøgt at 
finde en båltaler, sagde Inge, at så 
må jeg jo selv.  
 
Den 12. august havde beboerfor-
eningen, AUIF, Præstø harmonika-
forening, Ornitologisk Forening og 
legestuen arrangeret en rigtig hygge-
lig dag omkring skolen og klubhuset. 

Løvfaldsfesten i Præstø hallen blev 
ikke den store succes, der blev ikke 
solgt billetter nok kun ca. 200, hvor 
vi havde håbet og budgetteret med 
det dobbelte. Men som altid var det 
en dejlig og sjov aften for dem, som 
var mødt frem, og for AUIFs med-
hjælpere. Underholdningen stod 
Peter Belli & Five Roses og But-
terflies for. 
 
AUIF blev ved DGI Storstrømmens 
årsmøde overrakt en legatportion.  
Vi modtog 25.000,00 kr. 
 
AUIF har ca. 350 aktive medlem-
mer. Det er også blevet til lidt for-
bedringer. Der er sat nye toiletter op 
i omklædningsrummene, så er det 
sidste blevet malet. Der er købt 250 
nye sæder til stolene. Her i januar er 
der blevet sat nye lysarmaturer op i 
salen og i fodboldrummet. AUIF er 
gået i samarbejde med beboerfor-
eningen og menighedsrådet om et 
nyt blad. Det er stadig Bjarne Arvid-
sen, som sætter det op, det første 
blad er kommet ud, og det var rigtig 
flot. 
 
Til sidst takkede Inge alle sponsorer, 
alle som på en eller anden måde har 
hjulpet Allerslev Ungdoms og 
Idrætsforening. En tak til bestyrelse, 
kasserer og udvalgsmedlemmer. 
 
Inge fortsatte med Aviser & Fla-
sker. Der er samlet ind 4 gange, og 
der er et overskud på 12.345,00 kr. 
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Herefter var det Lars Hyltoft som 
fortalte om Petanque. Igen i det 
forløbne år har der være et højt akti-
vitetsniveau i petanqueafdelingen. 
Der har været mage spillere ude til 
stævner, og enkelte har fået præmier 
med hjem. Vi har selv holdt 2 lidt 
større stævner. I ridehallen på Bak-
kedal deltog 80 spillere, og stævnet i 
Lekkende skoven blev igen en stor 
succes. En stor tak til hjælpere. Vi er 
desværre gået lidt ned i medlemstal, 
men kæmper for at få flere med. Det 
skulle være muligt, da Allerslev nu 
efter det nye anlæg er kommet, be-
stemt har Sydsjællands flotteste pe-
tanqueanlæg. Lars takkede udvalget 
for godt samarbejde. 
 
Fodbold af Erik Arvidsen. Vi har 
haft oldboys igen i år men med en 
ny holdleder, som hedder Kenn 
Jensen. Kenn har lavet et flot stykke 
arbejde og holdet sluttede for andet 
år i træk som nr. 1 i pulje 2. Nancy 
Slot Vang har sponsoreret 2 pokaler. 
Årets spiller blev Bent Andersen og 
topscorer var Klaus Jacobsen. Fod-
bolden fortsætter i Allerslev. 
 
Håndbold af Bettina Slott. Der er 
desværre ikke så mange der vil spille 
håndbold, 5 hold sidste år og des-
værre kun 3 hold i 2007. Vi har prø-
vet med skolehåndbold, men der var 
heller ikke den store tilslutning Men 
vi prøver ihærdigt videre. Susanne 
overtager formandsposten efter 
Bettina. 
 

 
Badminton af Berit Eeg. Der har i 
år været 20 spillere. De fleste spiller i 
Bårsehallen. Fordelingen af hal tider 
har dette år foregået gnidningsfrit. 
Tak til alle spillere for godt samar-
bejde. 
 
Gymnastik af Heidi Petersen. Vin-
ter sæsonen sluttede traditionen tro 
af med en masse opvisninger. Vores 
egen opvisning i Præstø hallen blev 
endnu engang en dejlig eftermiddag 
med flot gymnastik af foreningens 
egne hold og gæstehold. Pokalen gik 
i år til Jette Arvidsen.  2 hold måtte 
desværre lukke i 2007, der var se-
niormix og sirene. Trods det har vi 
stadig ca. 200 aktive gymnaster. Tak 
til alle gymnaster, instruktører og 
udvalg for godt samarbejde. 
 
Banko af Ena Skovbæk. Bankoafde-
lingen har haft et rigtigt godt år. 
Første gang i det nye år er bankoaf-
delingen vært ved kaffe og lagkage, 
og ca. 200 dukkede op. Rygeforbu-
det har jo også ramt banko, men 
dette er blevet pænt modtaget. Der 
er rygerum i mødelokalet, men der 
skal gås udenom. Et nyt spil er taget 
ind, det hedder Bingolo, det er et 
spil, hvor man selv skriver sine tal 
ind på en kupon.  
 
Der kan godt bruges lidt flere hjæl-
pere. Stor tak til leverandører, som 
er Ugledige brugs og Tofte Røgeri i 
Stege og Super Best i Præstø. Tak til 
Tina i kiosken og til hjælpere og 
udvalg. 
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Kulturelt af Dennis Grundtvig.  I 
august måned begyndte spillerne at 
øve på stykket Vanvid i Waders. Til 
generalprøven mødte 15 personer 
op. På selve aftenen var vi 110 men-
nesker til spisning og dans. til Café-
forestillingen efterfølgende onsdag 
var der ca. 50 personer.  
 
Tak til alle som har hjulpet med det 
store arbejde, der er at få et stykke 
op at køre. 
 
IT af Claus Sørensen.  Der har været 
afholdt weekend arrangementer ca. 
hver anden måned, med 15 – 20 
personer hver gang. Mark Toft og 
Benjamin Hansen har stået for det 
praktiske.  Udstyret er efterhånden 
lidt gammelt og vi kunne ønske os 
lidt forbedringer.  

 
Tak til alle medlemmer og bestyrelse 
for godt samarbejde. 
 
Dyrskue af Jørgen Sørensen.  AUIF 
har igen i 2007 været på Roskilde 
dyrskue. Ca. 85 hjælpere var med, og 
dem skal der lyde en stor tak til. 
AUIF fik et pænt overskud med 
hjem. 
 
Kiosk af Jette Fredkilde. Tina og 
hendes hjælpere er blevet rost af alle 
afdelinger for den dejlige mad, der er 
lavet. Tina har desværre valgt at 
stoppe i kiosken, hvilket vi er meget 
kede af. Men held og lykke til Tina. 
Vi arbejder på at finde en ny til kio-
sken. 
 
Alle regnskaber blev fremlagt af 
Ena Skovbæk.   Regnskaberne blev 
godkendt efter kaffepausen. 

 
Den nye bestyrelse i AUIF fra venstre mod højre: Dennis Grundtvig, Martin Andersen, Berit Eeg, 
Jasper Nielsen, Erik Arvidsen, Annette Hyltoft, Jette Fredkilde, Inge Jensen, Ena Skovbæk og 
Formand Bent Harsmann. 
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Inge Jensen ønskede ikke genvalg til 
formandsposten, så ny formand i 
AUIF blev Bent Harsmann.  
 
Birte Andersen, Claus Sørensen, 
Margot Christoffersen, og Dennis 
Zetner Jørgensen ønskede ikke gen-
valg til bestyrelsen. Så nye i AUIF 
bestyrelse er Inge Jensen, Anette 
Hyltoft, Martin Andersen og Jasper 
Møller Nielsen. 
 
Inge bød den nyvalgte formand 
velkommen og takkede bestyrelsen 
for de 4 år hun selv havde været 
formand, 4 gode år hun med glæde 
ville huske tilbage på.                    
 
Inge bød ligeledes velkommen til de 
nye i bestyrelsen, og takkede de 4 
som valgte at trække sig.  
 
Berit takkede Inge på bestyrelsens 
vegne for 4 gode år som formand 
for AUIF.  
 

Endnu en sæson 
af Else Karlshøj 
 
For første gang har der været SFO 
på Abildhøjskolen i den time hvor 
motionsdamerne trænede. Jeg vil 
gerne takke pædagogerne for god 
snak når der var små problemer, 
samt god hjælp med de store måtter, 
eller når musikken var i uorden. Tak 
til pedellerne hvis vi havde proble-
mer med f.eks. redskabsrum og des-
lige.  
 
De to sidste perioder har vi været 
heldige med kun 1 aflysning i gym-
nastiksalene. For år tilbage har vi 
været uheldige med op til 4 aflysnin-
ger i en sæson, lige op til opvisnin-
gerne, - det var uheldigt for holdene. 
 
Til sidst vil jeg takke motionsdamer-
ne for en god sæson (en stor flok på 
32). I har mødt talstærkt op til træ-
ning. I er rigtig gode alle sammen, 
også til at grine og have det sjovt, 
særligt da vi havde mandfolk med.  
Tak for denne gang. 

 
       Foto er taget af Hans Erik Karslhøj 

7



Gymnastikopvisning 
af Birte Andersen 
 
Lørdag den 29 marts havde AUIF 
gymnastikopvisning i Præstø hallen. 
Dejligt mange kiggede indenfor i 
hallen for at nyde den opvisning, 
som alle vores trænere havde 
forberedt sammen med deres 
gymnaster igennem vinteren. Efter 
en flot indmarch med fanen og alle 
vore gymnaster på gulvet, bød 
formanden Heidi Holm velkommen.  
 
Udover foreningens egne hold var 
der også inviteret 2 gæstehold. Det 
var spring / rytme hold fra Haslev 
og Junior rep piger. Salg af kaffe, 
kage, sodavand, is slik m.m. stod 
udvalget selv for, så her skal lyde en 
tak til de forældre, som hjalp til. 
Brugsen i Ugledige havde sponseret 
frugt, som var til fri afbenyttelse for 
alle vores gymnaster, det var noget, 
alle var vilde med, så rigtig mange 
tak til brugsen for frisk dejlig frugt.  
 
I pausen gik gymnaster rundt og 
solgte amerikansk lotteri. Efter alle 
hold havde vist hvad de hver især 
havde trænet i løbet af vinteren, var 
det tid til udmarch, igen med fane og 
alle gymnaster på gulvet.  
 
Så kom højdepunktet med 
videregivelse af pokalen. I år gik 
pokalen til Camilla, som er træner 
for Ropeskipping. Camilla er en 
meget vellidt træner, som jo tydeligt 
ses på den store tilslutning, hun har 
på sit sjippehold. Camilla sprang 
også til på puslingeholdet, da Birgitte 

fik problemer, og hjalp hende. 
Ydermere er hun nu trådt ind i 
udvalget, for her at yde en indsats. 
Så der var ingen tvivl, Camilla havde 
rigtig meget fortjent at få pokalen.   
 
2 af foreningens hold så vi desværre 
ikke på gulvet, mini mix tager i 
stedet en tur til Lalandia, og Elses 
motionsdamer. Begge hold håber vi 
at se næste år. En dejlig eftermiddag 
med en masse flot gymnastik, og en 
tak skal lyde fra udvalget til alle 
forældre, gymnaster og trænere for 
en god sæson.  
 

 
AUIF’s gymnastikafdeling 

afholder 
 

LOPPEMARKED 
SØNDAG D.15. JUNI 

KL.10-14 
PÅ ALLERSLEV STADION 

 
Ryd op i garagen, på loftet, i 

legetøjet og lej en stand. 
Pris: Medlemmer 100 

kr./ikke medlemmer 125 kr. 
Der vil være et bord til 

rådighed til 
 

de første 20 tilmeldte. 
 

Tilmelding senest 6.juni til  
 

Henriette 
henriettegymnastik@stofanet.dk  

eller  
tlf. 25 75 88 24 (aften) 

8



Kugleskøre indlæg 
af Karen Margrethe Christiansen 

 
Søn. d. 6. jan. Hellig 
3 kongers dag startede 
vi træningen og 
næsten 20 pers mødte 
op, vi hører til de seje 
klubber. Flere andre 

klubber spiller indendørs hele den 
kolde tid. Vi spiller ude hele vinteren. 
 
Lør. d. 12. jan. Afholdt vi vores jule-
frokost, da det godt kan knibe med ti-
den i dec. Vi var 33 pers, og som sæd-
vanlig havde vore rare petanquekoner 
været med til at lave en lækker buffet. 
Aftenen startede med 1 glas cham-
pagne, buffet og så vores pakkespil, 
hvor der er vilde kampe, og det vil in-
gen undvære. Efter kaffen var selv 
mændene med ved opvasken, Ja hvor-
for dog ikke. 
 
Søn. d. 3. feb. Tøndeslagning v/fas-
telavnstid i petanque bliver det AL-
DRIG NEMT at ramme tønden med 
kugler, i pausen nød vi vores med-
bragte kaffe og nybagte fastelavnsbol-
ler, samtidig kårede vi katte dron-
ning/konge Birthe Jørgensen og da-
gens bedste spiller blev Joel Sørensen 
 
Tirs. d. 19. feb. D.G.I’s  kursusleder 
blev inviteret til vores spillermøde, 
hvor vi var vært v/ kaffe og brød i 
klubhuset.  

Alle medlemmer var mødt op, der 
blev debatteret livligt, og det blev et 
rigtigt godt regelkursus hvor D.G.I. 
Storstrømmens Formand og næstfor-
mand besøgte vores klub. 
 
Dette kursus er det første af sin art ef-
ter sammenlægningen, og det var efter 
vores eget udvalgs ønske. 
 
Søn. d. 2. mar.. Petanque turnering i 
Alexandras ridehal på Bakkedal for 2. 
år i træk, det gik perfekt. Et absolut 
højdepunkt. På 9 1/2 døgn var alle 
pladser revet væk. Det kan tage op til 
1 md. ved andre stævner. 
 
Vi er stolte og glade over at det kan 
lade sig gøre i vores lille klub, den 
eneste af sin art i hele regionen. En 
glæde var det også at vi havde besøg 
af AUIF’s nye formand Bent 
Harsmann, fhv.  formand Inge Jensen, 
samt fhv. afd. formand Axel Larsen, 
fotografen var fra avisen. Spillere fra 
Bandholm i syd til Frederikssund i 
nord. En uforglemmelig dag, TAK 
ALEXANDRA 
 
Søn. d. 8. mar. Inviterede ”Hedebo” 
i Karlslunde til kvinde turnering over 
3 runder med efterfølgende frokost, 
man medbragte hver en ret til 4, og så 
gik snakken Birthe J og Karen Mar-
grethe deltog (i alt ca. 50 kvinder) 
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Søn. d. 16. mar. Palme søndag af-
holdt vi påske spil over 3 runder 1. 
runde 5 sjove prøver derefter 2 alm. 
runder. (26 pers. deltog). Derefter 
blev der serveret varm suppe og så 
præmieoverrækkelse:  
 
1. plads Helmer Knuppel, delt 2. plads 
Lone og Karen Margrethe, 3. plads 
Knud Holm og på 4. pladsen Svend 
Larsen 
 
Man. d. 24. mar. 2. påskedag invite-
rede Tappernøje til triplestævne (132 
deltager) Birthe, Preben, Lone, Nan-
ny, Karen Margrethe og Henrik deltog 
fra os, der var ingen præmier men 
holdene kom i den bedste tredjedel, 
ikke dårligt. Der var både Europa og 
Danmarksmestre og mange dygtige 
spillere. 
 

Tors. d. 27. mar. afholdt D.G.I. stor-
strømmen formands- og holdleder-
møde. Der var især debat om de kom-
mende kvartetter og sekstete turnerin-
gers afvikling, samt landspetanque for 
5-600 pers. i aug. i Hårby på Fyn. 
 
Tirs. d. 8. apr. Starter 2 kvartethold 
og 1 sekstetehold i D.G.I’s sommer-
turnering 
 
 

Petanque 
 

Vi træner tirsdage og torsdage  
kl. 19. og søndage kl. 10 

 
Vi ses ved  

Allerslev Klubhus 

ls Ridehal.  
Der var mange deltagere til vores stævne i Bakkeda
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Banko 
af Ena Skovbæk 
 
AUIF’s bankospil er kommet godt fra 
start i 2008. 160-170 spillere finder vej 
til Allerslev hver torsdag aften og hyg-
ger sig i flere timer.  
 

Nogle kommer allerede kl. 16.30 og 
køber deres middagsmad og meget 
andet godt i kiosken. 
 

AUIF banko har sagt farvel til Tina og 
Jan Christiansen fra Allerslev, som har 
været forpagter i kiosken i 2007. 
 

Vi har budt velkommen til Lise Lotte 
Nielsen fra Udby, som har påtaget sig 
jobbet i kiosken. Vi er meget glade 
for, at Lise Lotte sagde ja, så vi fortsat 
kan yde den gode og fine service for 
vores bankospillere. 
 

Bankoafdelingen håber på rigtig godt 
samarbejde. 
 

AUIF banko byder også velkommen 
til tre nye hjælpere, som er Lene Jen-
sen – Bjarne Arvidsen og Preben Jo-
hansen. Vi har nu en passende med-
hjælperskare at trække på. 
 

Bankoudvalget i 2008: 
Ena Skovbæk (Formand) Inge Jensen 
(Kasserer) – Lars Hyltoft - Hans Chr. 
Petersen – Lene Sørensen – Jette 
Fredkilde – Per Beck   
 

Bankospil 
i Allerslev klubhus. Hver torsdag kl. 18:30 
 

Gevinsterne leveres af SuperBest, Toftes 
Røgeri og Dagli Brugsen i Ugledige. Der 
er 65 spil. Alle lokaler er røgfrie. Teleslyn-
ger i alle lokaler. Mvh. Allerslev UIF. 

Linedance 
af Jette Arvidsen 
 
Jeg vil takke alle mine dansere for en 
god sæson. Tak for de mange gode 
timer vi har haft sammen.  
 
Jeg ved godt, at I blev skuffet da vi fik 
taget af vores program og ikke havde 
andet end 14 dage til og lave det om. 
Men jeg lover jer, at næste år, skal I 
nok få et bedre program. Hvis I vil 
være med til opvisningen, hvad jeg 
håber I vil.   
Nu ved jeg, at det kun må tage de 10 
min.   
 
Mange tak for den smukke kurv i for-
ærede mig til opvisningen. Og til sidst 
vil jeg ønske jer en god sommer.  
 
Og til jer som går til sommer dans. Jeg 
håber ikke, jeg er for hård ved jer.  
 
Vi ses igen den første mandag i sep-
tember.  
 
 
 

Avis & Flaske indsamling 
 

Lørdage 
 

d. 31. maj 
d. 6. september 
d. 6. december 

 
Kun tømte og rengjorte glas og flasker 
modtages. Reklamer og ugeblade 
modtages også. 
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Fodbold 
af Bjarne Arvidsen 
 
Så er der alligevel startet et fodbold-
hold i Allerslev. Old Boys har taget fat 
på endnu en sæson og igen i år med 
Kenn Jensen som holdleder.  
 
Der er i skrivende stund spillet 2 kam-
pe af de i alt 9, der skal spilles her i 
foråret.  
 
Allerslev startede hjemme mod 
Præstø, og det blev desværre til et 
nederlag af de lidt større. Præstø hav-
de en del der skulle vaskes af efter 
Allerslev havde vundet de sidste par 
opgør, så der blevet gået lidt til den.  
 
Derimod var ”vinterferien” ikke helt 
slut for Allerslevspillerne der var af-
bud fra 3 spillere i 11. time, så kampen 
blev afviklet uden nogle på udskift-
ningsbænken. Allerslev tabte 1-6 til 
Præstø.  
 
I anden kamp skulle Allerslev møde 
vinderne af hele turneringen fra sidste 
sæson Svend Gønge. De tabte kun 1 
kamp sidste år, og det var til Allerslev 
på deres hjemmebane, så de havde 
lagt i ovnen. Det startede da også, 
som de havde planlagt, med at komme 
foran 1-0. Men så Allerslev ville det 
anderledes, og kunne tage hjem fra 
Køng Stadion med en sejr på 1-3.  
 
Turneringsplanen kan ses på AUIFs 
hjemmeside www.auif.dk. 

Loppemarked 
af Henriette Jensen 
 
Du har nu chancen for at få ryddet op 
i gemmerne, på loftet, i garagen, sorte-
re ungernes legetøj mm og samtidig 
tjene lidt ekstra til sommerferien. 
 
AUIF´s gymnastikafdeling afholder 
loppemarked søndag d. 15. juni 2008 
kl. 10-14 på Allerslev Stadion. Over-
skuddet går til indkøb af nye redska-
ber. 
 
Det koster 100 kr. for medlemmer og 
125 kr. for ikke medlemmer at leje en 
stand på ca. 3x3 m. Der vil være borde 
til rådighed til de første 20 tilmeldte, 
så det er først til mølle. Ellers er man 
velkomne til selv at medbringe borde, 
parasoller mm. 
 
Tilmelding senest d. 6. juni til Hen-
riette Jensen på mail henriettegym-
nastik@stofanet.dk eller tlf.25 75 88 
24 efter kl. 17. 
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Kom til informationsmøde 

 
3-kanten – det nye aktivitets- og sam-
lingssted i Præstø 
 
Hvad siger du til en udbygning af 
Præstø Hallen, så vi kan få et aktivi-
tets- og samlingssted i Præstø, hvor 
det er muligt at dyrke en masse for-
skellige aktiviteter samtidig med at 
resten af din familie eller venner også 
dyrker deres interesser eller bare hyg-
ger sig i cafe´en. 
 
Du har måske allerede hørt om det 
eller læst de artikler, der har været i 
Sjællandske det sidste stykke tid. Vi 
kunne alligevel godt tænke os, at du 
bruger 5 min på at gå ind på www.3-
kanten.dk for at se nærmere på hvad 
projekt 3-kanten er og deltage i den 
afstemning, som ligger på hjemmesi-
den. 
 
For at få gennemført et sådan projekt 
skal vi  
– alle borgere i Præstø - stå sammen. 
 

Det gør vi ved dels at vise interesse 
for projektet ved at besøge hjemmesi-
den, men endnu vigtigere er det at I 
kommer til informations-mødet, 
der bliver holdt i Præstø Hallen 
den 15. maj kl. 19.30. Jo flere vi er til 
dette møde, hvor også borgmester 
m.fl. vil blive inviteret, jo kraftigere 
signal sender vi til kommunen om 
hvor vigtigt etableringen af et aktivi-
tets- og samlingssted i Præstø er. 
 
Projekt 3-kanten 
af formand for AUIF Bent Harsmann 
 
Det ovennævnte meget spændende 
projekt ”3-kanten” vil blive til glæde 
og gavn for ikke kun idrætsudøvere, 
men også for alle områdets øvrige 
borgere. 
 
Bestyrelsen i AUIF støtter varmt pro-
jektet, som også vil få stor værdi for 
vore medlemmer, og vi håber på stor 
opbakning til mødet den 15. maj. 
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Fastelavnsfest 
tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 
 
Der blev gået til makronerne da de 
unge mennesker slog ”katten af tøn-
den” i AUIF’s klubhus søndag d. 
3.februar. Allerslev Beboerforening og 
AUIF var arrangører.  
 
Der var to tønder, en for de mindste 
og en for de større og ”sejere”, men 
selv de ihærdigste anstrengelser fra 
især ”ungersvendene” der lige skulle 
vise ”mandsmuskler” var det ikke lige 
sådan at få smadret den elendige tøn-
de, men med lidt teknisk bistand, 
uden at dommeren så det, lykkedes 
det alligevel at få dem ned og få kåret 
kattekonge og dronning fra de mind-
ste og de noget større,  

og så gjorde det godt bagefter med en 
”kølig sodavand” og en fastelavnsbol-
le. Ugledige brugs havde sponsoreret 
sodavandene. 
 
Men kun efter en kort pause måtte de 
unge mennesker igen ud på gulvet, for 
nu skulle benmusklerne røres, for nu 
trak Annelise dem op til dans-og sang-
lege, og mange forældre var med. 
Stemningen var helt i top, jo - det var 
en rigtig dejlig eftermiddag. Var du 
ikke selv med i år, så prøv det næste 
år. Vi skal nok være der. 

 
 
 

 
De stolte kattekonger og dronninger. 
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Gå i planteskolen og få motion  
af Ove Rye Jørgensen 
 
Når uret viser 11, så ringer der en 
klokke på Flemmings planteskole i 
Ugledige, og det er tid til den daglige 
lille motionspause. Det er hvad der 
tilbydes alle medarbejdere og kun-
der, - en lille koncentreret motion til 
inspirerende musik i 2 minutter. Som 
Lene Gammeljord selv fortæller de 
undrende kunder, det drejer sig om at få 
pulsen helt op i hele 2 minutter, det vil for-
længe dit liv, så kom og vær med. Ideen 
fik Lene og Søren efter at de selv 
havde været på et branche-kursus, 
hvor der bl.a. blev fortalt om motion 
og hvor vigtigt det var at få den dag-
lige motion, på bare 2 minutters hård 
fysisk aktivitet. Med disse oplevelser 
i bagagen, blev de begge enige om at 
det ville de indføre på deres plante-
skole. 

Så her fra april er det derfor indlagt 
som en fast rutine for alle medarbej-
dere og kunder der ønsker at være 
med, at kl. 11 er der motionspause. 
 
Mange kunder syntes at det er et 
godt tiltag og ikke mindst et festligt 
indslag imens de vandrer rundt i den 
forårssprudlende planteskole, og 
mange deltager selv livligt i aktivite-
ten. Bagefter fortsætter alle deres af-
brudte indkøb med fornyet energi og 
glæde, og medarbejderne er igen klar 
til at yde den service der er normalt 
på planteskolen, både før og efter kl. 
11.  
 

Lene forrest og Søren bagerst, og så er det motionstid  
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Generalforsamling i Allerslev Beboerforening  
tekst og foto af Over Rye Jørgensen 
 
Formanden bød velkommen til de 
omkring 20 fremmødte og derefter 
blev Bent Harsmann valgt til dirigent.  
Næste punkt var formandsberetnin-
gen om det forgangne 2007. Her blev 
fortalt om det mislykkede forsøg på at 
etablere et nyt samlet Lokalråd for 
Allerslev og Skibinge, og hvorfor vi 
derfor i dag ikke mere har noget Lo-
kalråd i Allerslev. Der har været af-
holdt fastelavnsfest sammen med 
AUIF, med succes, og afholdt ”Rid 
sommer i by” med festlig sammen-
komst i Ugledige grusgrav, og der har 
været holdt Skt.Hans aften med AUIF 
og Landsbytræf med de forskellige 
foreninger der bruger den gl.skole. 
Årets sidste arrangement var et besøg 
på Husflidsskolen i Kragevig hvor 
godsejer Daniel Hage havde fortalt 
om skolen og vist rundt. Der havde 
været omkring 50 besøgende, hvor der 
efterfølgende var kaffe og sandwich i 
solen uden for skolen. Regnskab og 
budget blev gennemgået af kassereren 
Hans Erik, med godkendelse til følge. 

 
Efter en lille kaffepause, viste Kai Christian-
sen gamle lysbilleder fra lokalområdet, foto-
graferet af fotograf Erhard  

 

Næste punkt var så valg til bestyrel-
sen, hvor der var 3 bestyrelsesmed-
lemmer der ikke ønskede genvalg, det 
var Ove Rye Jørgensen, Hans Erik 
Johansen og Peter Dammegaard. Til 
erstatning for disse 3 medlemmer blev 
følgende valgt: Riber Moser Hansen, 
Thomas Isaksen og Stina Møllenbach. 
Som suppleant blev Janne Gotfredsen 
valgt. 
 

Til revisorer blev Ena Skovbæk og 
Flemming Hansen valgt og som revi-
sorsuppleant Lene Petersen. 
 

Under punktet eventuelt kom der 
forslag om endnu engang at forsøge 
en genstart af et nyt Lokalråd. 
 

Efter en lille kaffepause, viste Kai 
Christiansen gamle lysbilleder fra lo-
kalområdet, fotograferet af fotograf 
Erhard. Kai der jo er en blændende 
foredragsholder, kommenterede le-
vende om de forskellige steder som 
billederne viste.  
 

Alle havde haft en god og hyggelig 
aften, og Allerslev Beboerforening 
havde fået en ny bestyrelse. Jeg som 
tidligere formand kan kun takke for 
nogle spændende og udfordrende år, 
med mange møder og arrangementer 
blandt hyggelige og rare mennesker. 
Så hermed vil jeg ønske den nye be-
styrelse god arbejdslyst og held og 
lykke med jeres arbejde. Der er brug 
for foreningen med al den opbakning 
den kan få. 
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Den private legestue i Allerslev 
af Ove Rye Jørgensen 
 
Har fungeret i mere end 20 år og har 
dannet ramme om rigtig mange børns 
herlige legetimer. Det er og har altid 
været et tilbud til de børn, hvis mødre 
ikke har valgt den udearbejdende kar-
riere, ligesom der ofte har været pleje-
børn på banen, fordi disse også har 
perioder med ”hjemmearbejde”.  
”Ja, jeg har valgt at gå hjemme med 
mine børn, fordi jeg helst selv vil pas-
se dem og dermed følge med i deres 
udvikling–” fortæller den nuværende 
tovholder, forælder Pernille Rolsted 
fra Præstø/Rekkende. Hun har en 
datter på nu 5 år, der har gået i lege-
stuen fra hun var ganske lille. Før hun 
var til kom hendes to storebrødre her, 
lige til de startede i skole.  

Men i dag ser det ud til at legestuens 
dage er talte. Der er p.t. kun 4 faste 
forældre, som komme hver tirsdag ml. 
10 og 12 for at lave forskellige aktivi-
teter med børnene. Der bliver leget 
med perler, ler, gips, farver og alt 
muligt, som kan tænkes at fange de 
mindstes opmærksomhed og stimulere 
deres kreative udvikling. Kommunen 
yder tilskud til legestuen, som derfor 
er gratis at komme i. Hvert år plejer 
man at tage på en udflugt til et sjovt 
sted – ZOO, Bon Bon Land etc..  
 
Hvis nogen ønsker yderligere infor-
mation om Allerslev Legestue, som 
holder til i Allerslev gl. skole, er man 
velkommen til at kontakte Pernille 
Rolsted på tlf. 55 99 50 14.  
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I mormors og morfars hus  
af Preben Vang Jensen 
 
Ingeborg og Hans Peter Petersen, 
boede i et lille hus på vejen mod 
Rekkende, 10 minutters gang fra 
vores hus. Huset var ikke deres eget, 
det tilhørte gårdejer Jørgen Jensen, 
der havde sin gård skråt bag ved 
mormor og morfars hus. Huset var 
et ældre bindingsværk hus med ski-
fertag. Oprindeligt var der lerstam-
pet gulv i køkkenet og det ene værel-
se, men da jeg har været omkring 6 - 
7 år, var min morbror Osvald, der 
var bygningssnedker, hjemme fra 
København og lægge nyt trægulv i de 
to rum. Huset bestod af 2 stuer, 
soveværelse, køkken og spisekam-
mer samt en lille entre.  
 

 
Hans Peter og Ingeborgs hus, Rekkendevej 7 
 

Til huset hørte også et stråtækket 
udhus, hvor morfar havde sit værk-
sted, og derudover var der et rum til 
høns samt et gammeldags lokum, 
hvor man i øvrigt mest brugte aviser 
eller gamle telefonbøger som toilet-
papir. 
 

Til huset hørte der også en ret stor 
have, hvor der blev dyrket kartofler 

 
Hans Peter og hustruen Ingeborg Hansen 
 
og grønsager til eget brug, men foran 
huset var der plads til en pæn blom-
sterhave med en flagstang inde i 
midten. 
 

Mormor har i al den tid, jeg kan 
huske, været hjemme; mormor var 
en meget spinkel dame, hun havde 
været meget syg af mavesår og ope-
reret tre gange, men efter at hun, 
som en af de første i Danmark, var 
blevet opereret af en professor på 
Rigshospitalet i København, havde 
hun det godt men kunne ikke spise 
så meget ad gangen, da hun havde 
fået fjernet en del af mavesækken. 
Mormor har, så vidt jeg ved, aldrig 
ejet en cykel eller kunnet cykle i det 
hele taget. Det var derfor ret be-
grænset, hvor langt omkring hun 
kom, men hun passede den store 
børneflok, der bestod af syv drenge 
og en pige (min mor).  
 

Morfar var en del kraftigere end 
mormor og gik dårligt på grund af, at 
han som 15 årig kom alvorligt til 
skade, da han blev angrebet af en 
stor, gammel vædder og lå tre måne-
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der på hospitalet, hvor der blev ope-
reret et lille stykke af hans ene ben. 
Da det ene ben således var en smule 
længere end det andet, var hans cykel 
en damecykel, som det var lettere at 
komme op på.  
 

Morfar var sadelmager og tapetserer. 
Det meste af hans arbejde foregik 
hjemme på hans værksted, der lå i 
udhuset. Her reparerede han bøn-
dernes seletøj eller syede måske helt 
nyt; læderet og øvrige materialer til 
dette blev købt i Vordingborg, hvor 
det blandt andet var min opgave at 
hente det på cykel. Jeg var da blevet 
stor nok til, at de turde slippe mig af 
sted alene. Jeg tror nok, jeg har været 
omkring 6 til 7 år. Jeg havde en lille 
cykel, som smeden i Ammendrup 
havde fremstillet. På denne kørte jeg 
ud til bønderne i Allerslevs omegn, 
dels med det færdige seletøj, dels 
med regninger for morfars arbejde.  
 

Ud over at være sadelmager var 
morfar også leder af det lokale orke-
ster; selv spillede han harmonika, en 
lille diatonisk to-radet, som min 
morbror Albin senere overtog. Mor-
far havde lært at spille harmonika, 
mens han som ung var syg på grund 
af overfaldet af vædderen. Senere 
lærte han sine drenge at spille, først 
på harmonika, senere på violin og 
trommer.  
 

I orkesteret, som jeg husker, var der 
foruden morfar en der spillede violin 
og en trommeslager. Inden den tid, 
hvor jeg kan huske det, spillede mor-
far sammen med mine morbrødre, 
Villy spillede violin, Albin harmonika 
ligesom morfar, og Poul, tror jeg 

nok, spillede på tromme, så dengang 
var det Hans Peter Petersens fami-
lieorkester. Jeg tror nok, de kunne 
stille hele 2 orkestre, der dels spillede 
på kroer og i forsamlingshuse i om-
egnen og dels spillede til private 
fester, juletræer, bryllupper og faste-
lavnsfester rundt omkring.  
 

Der var meget mere med forenings-
baller, end vi kender det i dag, mens 
der ikke var så meget med offentlige 
steder, hvor man kunne tage hen og 
danse. 
Jeg er kommet i besiddelse af et 
udklip af en gammel BT fra 26. april 
1943, hvor der som overskrift står:  
 

“Til storstilet Bondebryllup på 
Teglstrupgaard” af Karen Aabye. 
 

Det som navnlig interesserede mig 
var et afsnit, der begyndte således:  
 

”Der drikkes kaffe i gårdens stuehus, hvor 
storstuen ryddes til dansen. De to spille-
mænd er ankommet, det er Sadelmager 
Petersen og søn fra Allerslev. Faderen 
spiller harmonika, mens sønnen (Villy) 
trakterer violinen, og det er ikke for meget 
sagt, at man aldrig har været ude for en 
duo med så få pauser.  
Storstuens gulv er hvidskuret, en gammel 
bornholmer måler sagtmodigt tiden ud, så 
flokkes man ved fløjdørene, for nu skal 
brudeparret danse brudevalsen. Dette 
traditionelle tema er evigungt, der er andagt 
og højtid i alle miner, man klapper i takt 
til valsen. Brudens mor fra Tappernøje 
lægger hovedet smilende på siden med en 
kende vådt i øjenkrogene. Men så er det 
gæsternes tur, og himmel, hvor bliver der 
danset. 
 

Det er ikke de moderne danse, der gør 
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lykke, heller ikke hos ungdommen, næ, det 
er Den toppede høne, det er slævevalsen, 
rheinlænder, tyrolervals og det lille f.  Der 
trampes i gulvbrædderne, så det er en lyst. 
Gårdejer Hans Jensen i diplomatfrakke 
danser, så det gungrer i bornholmeren. Lille 
lyshårede Rigmor sejler af sted i tyrolervals 
med sin københavnerven Ernst Müller. 
Det, som vi på københavnsk kalder for 
“Slag i frikadellen”, kommer tydeligt frem, 
da der danses Vuptigine, og det ligefrem 
brager af livsmod og humør, da Seksturen 
trampes over brædderne. Sadelmager Peter-
sen sveder over sin harmonika, som hænger 
der lutter brillanter over hans pandehud. 
Livet er vel nok værd at leve.” 
 

Som det fremgår af ovenstående 
uddrag, var det altid livlig og god 
gammeldags dansemusik min morfar 
og hans forskellige medspillere stod 
for. 
 

Morfar havde også elever, der kom 
for at lære at spille harmonika, og jeg 
kan ikke nøjagtig huske, hvornår det 
var, jeg selv fik en lille harmonika af 
morfar i fødselsdagsgave; men det 
har under alle omstændigheder været 
for tidligt, for jeg var til morfars 
store fortrydelse ikke særlig meget 
motiveret til at lære at spille. Det 
blev aldrig til ret meget, jeg fik lært, 
hvad jeg godt kan ærgre mig meget 
over i dag. Jeg har jo senere prøvet 
at tage det op igen, men det hører 
ikke rigtigt med til denne del af hi-
storien.  
 

Mormor og morfar var glade for at 
have mange mennesker omkring sig. 
Ved alle højtider som jul, påske og 
pinse var vi mange mennesker sam-
let hos dem, men også om somme-

ren var mange af mine kusiner og 
fætre på ferie hos dem. 
 

Så længe mormor og morfar boede i 
Allerslev, var det en tradition, af vi 
holdt juleaften hjemme hos dem, og 
det var den helt store fest med dejlig 
mad: Der var altid risengrød med en 
enkelt mandel i, og derefter andesteg 
og flæskesteg. Træet var altid place-
ret i den bagerste stue, hvor vi børn 
ingen adgang havde til, før træet var 
tændt, og der skulle danses omkring 
træet. Men først skulle der vaskes 
op, og først da blev træet tændt, og 
vi dansede omkring træet med rigtig 
mange gaver under. Når alle gaverne 
var delt ud, hyggede vi os resten af 
aftenen. 
 

De fleste søndage tilbragte vi sam-
men med mormor og morfar, og 
hvis vi var de eneste gæster, spillede 
morfar og far som regel “idiot” 
seksogtres. I mange år spillede de 
om knapost, som jeg ikke mere kan 
huske, hvordan den smagte, men jeg 
tror nok, de skyldte hinanden rigtig 
mange.  
 

På almindelige aftener var der ofte 
gæster til kortspil, og så blev der 
spillet whist til den store guldmedal-
je. Det var ikke de store summer, der 
skiftede ejere, jeg tror det højeste, 
der blev spillet om var 10 ører, men 
spillet var alligevel meget intenst, og 
det blev som regel sent, før vi skulle 
hjem. Så kunne det ske, at jeg var 
faldet i søvn på sofaen bag min far 
og måtte bæres hjem. Når vi var 
kommet helt hjem, kunne jeg vågne 
op og sige: “Ha, ha, jeg sov da bare 
ikke”. Mens mændene spillede kort, 
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hyggede mormor og mor sig med 
lidt snak, mens der blev nørklet med 
noget håndarbejde, der ikke krævede 
for meget lys, for selv om mormor 
og morfar havde elektrisk lys, blev 
der ikke tændt mere end højest nød-
vendigt. 
 

Ind imellem kunne morfar også lide 
at hygge sig med de lokale venner, 
som f.eks. grov- og beslagsmeden, 
der havde sit smedeværksted på 
samme vej, hvor mormor og morfar 
boede, og så kunne det hænde, at 
mormor måtte vente lidt længere 
end sædvanligt med den varme mad. 
 

Mormor og morfar havde 8 børn, 7 

drenge og 1 pige (min mor). Selvom 
der måske ikke altid var mange pen-
ge at gøre godt med, fik alle drenge-
ne en uddannelse, enten som hånd-
værkere eller en handelsuddannelse.  
 

Min mor ville gerne have været læ-
rerinde, men det blev der til mors 
ærgrelse desværre aldrig råd til, i 
stedet kom mor ret tidligt ud og 
tjene hos bønderne i Allerslev og 
omegn, indtil hun i 1929 blev gift 
med min far. 
 

Fra de første år, jeg kan huske, hav-
de mormor ung pige i huset til at 
hjælpe med det daglige arbejde i 
huset, men senere måtte mormor 

Fra venstre: 
Albin, Osvald, Villy, Ingemann, Martin, Erna(min mor), Poul, Adelhardt stående bag 
mormor og morfar 
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klare det alene, dog boede mine 
forældre kun få minutters kørsel fra 
mormor og morfar, så når der skulle 
vaskes storvask eller gøres ekstra 
rent, kom min mor og hjalp til, lige-
som hvis der kom mange gæster, 
deltog mor i forberedelser og mad-
lavning samt oprydning efter festen. 
 
Fra sommeren 1946, hvor mor og 
far flyttede fra Allerslev til Dyrlev, 
blev det lidt mere vanskeligt for min 
mor at komme og hjælpe til på 
grund af afstanden, men også fordi 
der var brug for mors arbejdskraft 
på husmandsbruget, som vi var flyt-
tet til, så efter guldbrylluppet i 1949 
blev det efter ret kort tid nødvendigt 
for mormor og morfar at flytte på 
alderdomshjem, som det hed på den 
tid. 
 

Desværre var der den gang intet 
alderdomshjem, hverken i selve Al-
lerslev eller i den nærmeste omegn, 
så mormor og morfar måtte flytte til 
et alderdomshjem i Staarby, der lå så 
langt fra Allerslev, at de blev totalt 
isoleret fra deres daglige omgangs-
kreds, og selvom vi var en stor fami-
lie, der med jævne mellemrum be-
søgte dem, så er det et alvorligt slag 
for gamle mennesker at blive revet 
ud af den omgangskreds, som de 
havde levet med en hel menneskeal-
der, men de var på dette tidspunkt så 
plejekrævende, at man ikke så anden 
mulighed. 
 

På alderdomshjemmet, hvor de kun 
havde en lille bitte stue, sygnede de 
ganske langsomt hen, og i 1952 døde 
min morfar 77 år gammel som et 

meget bedrøvet menneske, og nu 
blev det endnu mere trist for min 
mormor, der havde holdt modet 
oppe, så længe morfar levede.  Efter 
morfars død blev mormor ligesom 
mindre og mindre, til hun til sidst  
døde i februar 1954, godt et år efter 
min morfar. Mormor blev lige som 
morfar 77 år gammel. 
 

Rid sommer i by 
tekst og foto af Over Rye Jørgensen 
 
Når der lyder en rap klip-klapren fra 
vejen, ja så er det forår i Ugledige. 
For så er der mindst to spand heste-
vogne på vej til Ugledige gl. grus-
grav, smukt pyntet med friske ud-
sprungne bøgegrene, og vogne der er 
fyldt op med glade børn og voksne.  
 

Første gang jeg for mere end 15 år 
siden oplevede dette skue, var en 
smuk forårsdag i maj. Jeg gik og 
arbejdede i haven, da jeg pludselig 
hørte lyden af hestevogne der trillede 
forbi. Mit store gamle æbletræ der 
står ud mod vejen blomstrede, så da 
jeg så hestevognene igennem det 
blomstrende træ, virkede det som et 
helt eventyr. På det tidspunkt viste 
jeg ikke hvad det gik ud på, men der 
skulle kun gå nogle år før jeg selv 
kom med i arrangementet, for det er 
Allerslev  
 

Beboerforening der arrangerer det, 
og i år er det omkring 25 år siden det 
startede. Selve dagen starter med 
majstangen der bliver pyntet og rejst 
nede i Ugledige grusgrav. Og jeg må 
sige at det er hyggeligt, for det er 
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bestyrelsen der tidligt om morgenen 
samles der for at pynte den. Der skal  
hentes bøgegrene, som bindes på 
stolpen og hjulet og efterfølgende 
pyntes med blomster og bændler. 
Indtil 2003 foregik arrangementet 
ved pladsen oppe ved Lerhuset, men 
i dag foregår det i den gamle grus-
grav i Ugledige. 
 

 

Hestevognene starter altid kl.10 
fra Allerslev gl. skole og kører 
derfra på en lille tur rundt på de små 
veje, for derefter kl. 11.30 at slutte i 
grusgraven, hvor alle mødes. Nogle 
har stole og borde med, andre har et 
tæppe og andre igen håber på at der 
er borde nok i grusgraven. For nu er 
det tid til at indtage den medbragte 
frokost med hvad dertil hører. 
Stemningen bliver løftet og hyggelig, 
børnene løber og leger på skrænter-
ne, men på et tidspunkt går den ikke 
længere, for så kalder Anne Grethe 
til samling, og voksne som børn 
myldrer omkring majstangen, for 
man skulle jo gerne have en bændel 
at holde fast i.  
 

Når vejret er med os er det en rigtig 
festlig og hyggelig eftermiddag, med 
en formidabel udsigt. Prøv det, i år 
holdes det søndag d. 25. maj, og 
her møder du altid hyggelige og 
glade mennesker.  
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En fugletur langs Lekkende sø 
af Holger Jensen og foto af Søren Sørensen 
 

Da jeg en dag i 
slutningen af 
februar var ude og 
gå en tur med 
mine hunde, så jeg 
to havørne kredse 
over søen.,  ænder 

og gæs fløj forskræmte omkrig. In-
den ørnene omsider fløj ind over 
skoven, kunne jeg på den ene se at 
det var en ungfugl fra sidste år, den 
anden kunne jeg ikke bestemme. 
 

Jeg gik så ad skovvejen der går til 
venstre, når man kommer i retnin-
gen fra Kulsoens hus. Her hørte jeg 
en huldues kurren og den store flag-
spætte tromme. I godsets indhegne-
de dyrehave præsenterede dådyrene 
sig på flotteste vis. Der er ca. 130 
dådyr udenfor indhegningen, men 
dem så jeg ikke meget til. 
 

Da vi (mine hunde og jeg) nåede til 
juletræspladsen, så og hørte jeg en 
ravn, men de andre fugle var det 
småt med, det blev kun til en gærde-
smutte, en musvit og en blåmejse, 
hist og her. Men lidt senere hørte jeg 
en misteldrossel synge, så det smagte 
alligevel lidt af forår. 
 

Da vi kom tilbage til søen nede ved 
skydebroen, sad der en havørn i et 
træ, som den skyndsomt forlod da 
den opdagede os. Den havde en lidt 
grumset hvid hale, den har så været 
omkring 3-4år gammel.  
 

Ude på søen lå der en knopsvane, 
gråænder, troldænder, toppet lappe-
dykker, skarv, blishøns, grågæs og 
ikke mindst den store skallesluger, 
som yngler i de redekasser som Stor-
strøms amt i sin tid fik hængt op i 
træerne langs søen. På mit sidste 
stykke vej hjem så jeg to musvåger, 
samt en del ringduer. Og på marken 
på den anden side af søen så jeg et 
par rådyr der gik og græssede, imens 
en tårnfalk stod og musede. 
Et par dage efter denne tur, fortalte 
et par naboer mig, at ørnene efter-
følgende havde holdt til omkring 
søen i et par dage. 
 

Nu er foråret i gang og fuglene er 
rigtigt begyndt at synge, så det er nu 
det er et godt tidspunkt at lære fug-
lene at kende, ikke mindst på deres 
sang, inden bladende kommer på 
træerne. 
 

Jeg kan fortælle, at du allerede nu 
kan hører gransanger, fuglekonge, 
jernspurv, gærdesmutte, bogfinke, 
musvit, blåmejse, sumpmejse, hale-
mejse, spætmejse, rødhals (billede), 
træløber, guldspurv, grønirisk, sang-
drossel og naturligvis solsort. Så 
rigtig god tur.  
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En ”Inspirationshave” 
tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 
 
Forleden fik jeg en spændende op-
lysning, at de som noget helt nyt på 
Flemmings planteskole har gået og 
puslet med et lille hemmeligt have-
projekt, oppe bagerst i planteskolen. 
Og når jeg skriver bagerst, så er det 
bag drivhusene, et sted hvor de fær-
reste nok kommer, men som er et 
besøg værd. Her har medarbejderne i 
det helt tidlige forår arbejdet på pro-
jektet, et helt lille anlæg med de mest 
spændende træer, buske, stenskulp-
turer og som noget helt utraditionelt, 
en mindesten, en gammel gravsten 
over Flemming Hansens forældre 
der oprindelig købte jorden for 62 år 
siden.  
 

I skrivende stund er haven endnu 
ikke ”officielt” åbnet, men først på 
fars dag d. 5. juni. På det tidspunkt 
vil den så stå i fuld flor, og er et 
besøg værd til inspiration eller måske 
en stille stund på en bænk i haven.  
 

 
 Udsigt fra planteskolen 

Sang-Café 
af Annelise Harsmann 
 
Den første sæson i Sang-Caféen er 
nu slut efter 6 arrangementer fra 
oktober 2007 til april 2008. I alle 
arrangementerne har der været 25-30 
deltagere, som efter stemningen at 
dømme har haft gode oplevelser.  
 

Musikken har været lagt i hænderne 
på forskellige, dygtige musikere, der 
alle har sagt ja til at deltage igen i den 
nye sæson. 
 

Sæsonen starter til oktober og vil 
som hidtil være den første fredag i 
måneden i Allerslev gamle Skole på 
Enghavevej. 
 

 
 

I alle arrangementerne har der været 25-30 
deltagere 
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Koncert i Allerslev Kirke med Elena 
af Torben Møllenbach 
 
Russisk folkemusik blandet med 
klassiske numre er på ’Elena-duoen’s 
program. Duoen består af Elena Stil-
ling, der spiller på det gamle russiske 
strengeinstrument domraen, og Ele-
na Grishina akkompagnerer på kla-
ver. 
 

Elena Stilling, der til daglig er orga-
nist ved Allerslev og Jungshoved 
Kirker, fortæller, at man spiller på 
domraen næsten som på en mando-
lin. De fleste kender balalajkaen, 
men domraen er et langt ældre in-
strument. Elena Stillings domra er 
bygget af en berømt russisk instru-
mentmager og fremstillet af mange 
træsorter, bla. en helt sort afrikansk 
træsort. 
 

Elena-douen spiller en fin blanding 
af russiske og udenlandske kompo-

nisters værker. Det er iørefaldende 
instrumentalnumre med domraen 
som gennemgående instrument. 
 

Domraen har en meget flot lyd og 
egner sig glimrende til mange slags 
musik. 
 

Elena Stilling er uddannet på musik-
konservatoriet i Chelybinsk i Rus-
land med speciale som dirigent og 
med domraen som instru-ment. Ele-
na Grishina er uddannet på musik-
kollegiet i Novosibirsk med speciale 
i klaverspil. 
 

Koncerten finder sted i Allerslev 
Kirke, d. 10. juni, kl. 19.30. 
 

Efter koncerten er menighedsrådet 
vært ved et mindre traktement. 

duoen er bestå-
 Elena Stilling 
e og Elena 
a stående. 
 

Elena-
ende af
siddend
Grishin
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Hvad laver en biskop? 
af Torben Møllenbach. Foto Jens N. Larsen Scanpix.  
 
Efter en lang valgkamp, efter at den 
sidste konvolut er blevet åbnet, ble-
vet godkendt – og såmænd også talt, 
som sig hør og bør, kan vi her i Al-
lerslev sogn endelig få sat navn på 
den nye biskop over Roskilde Stift. 
Det blev Peter Fischer Møller. Og 
indsættelsesgudstjenesten finder sted 
i Roskilde Domkirke d. 27. april, og 
dem der ikke møder op i kirken, kan 
formodentlig se hele ceremonien 
foran tv-skærmen. 
 
Biskop’ – den oprindelige betyd-
ning 
’Biskop’ er opr. et græsk ord, som 
betyder ’tilsynsmand’. Og fra kirkens 
tidl. tid opsynsmand med de forskel-
lige kirker og menighederne. Men i 
begyndelsen af 2. årh. e. Kr. synes en 
biskop at få en mere overordnet 
betydning, således at han – for det 
var en mand- havde det ledende 
embede i kirken. 

Biskoppens opgaver  

Men hvad består egl. en biskops 
arbejde i i dag? Biskoppen her i lan-
det fører tilsyn med stiftets kirker og 
menigheder og menighedsråd og 
præsterne. Biskoppen er den øverste 
gejstlige og administrative myndig-
hed i stiftet.  

Biskoppen skal sikre, at ved de faste 
gudstjenester bliver den godkendte 
liturgi for gudstjenesterne fulgt. 
Overalt i stiftet er det det samme, 
som brudepar bliver spurgt om, 
ordlyden ved altergangen er den 
samme fra kirke til kirke, det er den 
samme salmebog, menigheden syn-
ger efter, med mindre menighedsrå-
det har fået lov til andet. Også ved 
dåb, ved begravelse er det de samme 
rituelle måder, der bruges.  
 
Ved f.eks. begravelsen er det ikke 
tilladt præsten at kaste jord på kisten 
4 gange, hvis det nu er afdødes lyk-
ketal, for de tre gange er reglen. Det 
3-tal svarer til tre-enigheden, til Fa-
deren, Sønnen og Helligånden.  
 
Biskoppen skal medvirke ved ud-
nævnelse af stiftets præster. Biskop-
pen leder et orienteringsmøde med 
menighedsrådet, der står for at skulle 
vælge ny præst forud for. Det er 
biskoppen, der ordinerer præsten og 
giver kollats, dvs. udnævnelsesdo-
kumentet.  
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Inden da – hvis præsten ikke har 
været i et andet embede – så har 
biskoppen taget præstekandidaten til 
en eksamen, for at sikre sig, at ved-
kommende er fortrolig med folke-
kirkens bekendelsesskrifter, som bla. 
er trosbekendelsen og Luthers Lille 
Katekismus, og at han eller hun ikke 
lufter sin egen private tro fra prædi-
kenstolen. Det var det, der blev dis-
kuteret i forbindelse med Thorkild 
Grosbøll.   
 
Biskoppen godkender desuden brug 
af kirker til andet end gudstjenester 
og kirkelige handlinger. Biskoppen 
skal rede trådene ud, hvis der af den 
ene eller anden grund opstår stridig-
heder mellem præst og menigheds-
råd. Og biskoppen afgør desuden 
administrative og økonomiske 
spørgsmål sammen med statens 
repræsentant i stiftet, stiftamtman-
den. 
 

Ligestilling 
Der er fuld ligestilling mellem mænd 
og kvinder i bispeembedet. For tiden 
har folkekirken to kvindelige bi-
skopper: Lise-Lotte Rebel i Helsin-
gør stift, der  i april 1995 blev lan-
dets første – og vist nok også ver-
dens første kvindelige biskop. Den 
anden er Elisabeth Dons Christen-
sen i Ribe stift. Desuden er Sofie 
Petersen biskop i Grønlands stift.  
 
Løn og tjenestebolig 
Som det er almindeligt for de fleste 
andre præster i folkekirken bor bi-
skoppen i embedsbolig, og skulle 
nogle have lyst til at afløse Peter 
Fischer Møller, når han efter eget 
udsagn går af om 9 år, så er lønnen i 
øjeblikket i Roskilde Stift på 593.117 
kroner om året.  
 
 

Peter Fischer-Møller, fra 1. maj 2008 biskop over Roskilde Stift. 
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Nye hjemmesider 
tekst af Torben Møllenbach  
foto af Bjarne Arvidsen 
 
Efter et langt forberedelsesforløb er 
en fælles hjemmeside for Allerslev 
og Jungshoved sogne begyndt at 
udkomme her i foråret. 
 
Hjemmesiden vil løbende blive 
ajourført ca. en gang pr. måned, og 
man kan her finde oplysninger om 
gudstjenester, arrangementer, nyhe-
der, hvem man kan kontakte i for-
bindelse med f.eks. en kirkelig hand-
ling. 
 
Desuden er hjemmesiden en præsen-
tation af de to sogne og deres kirker 
og historien bag kirkerne. 
 
De kirkelige sider fra Allerslev sog-
neblad og for Jungshovedbladet vil 
hver gang de to blade udkommer 
blive lagt ind på hjemmesiden. 

 
Sognets nye hjemmeside: 

 
www.allerslevkirke.dk 

www.jungshovedkirke.dk 
 

  

Teatertur til ’Hamlet’ 
af Stina og Torben Møllenbach 
 
’At være eller ikke at være’, sådan 
lyder de kendte ord fra det vel mest 
berømte skuespil i verden Hamlet. 
Og 40 teaterglade mennesker havde 
tilmeldt sig turen først i april til Det 
nye Skuespilhus, hvor vi nød at se 
Nikolaj Bro som Hamlet sige de 
berømte ord.  
 
Det var en ren festforestilling i me-
get flotte omgivelser, i en som sagt 
hel ny bygning, et stenkast fra Ope-
raen og med udsigt over Køben-
havns kanaler.  
Vi håber, at kunne vende tilbage 
med et lignende arrangement til 
næste år.  
 
Hvad og hvornår det bliver, er i 
skrivende stund ikke på plads.  
 
Vi vender tilbage, når vi kan sige 
noget mere. 
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Aktivitetskalender 
Dato Begivenhed Tidspunkt Lokation 
10. – 12. maj LAN weekend. AUIF IT afd.  19.00 Allerslev Klubhus 
25. maj Rid Sommer i By Se omtale Allerslev Sogn 
31. maj Avis- og Flaskeindsamling 9 – 12 Allerslev Sogn 
23. juni Sankt Hans (båltale Riber Hansen) 19.30 Allerslev gl. Skole 
31. august Landsbytræf 10.00 – 16.00 Allerslev gl. Skole 
 

Gudstjenester   
Dato Begivenhed Allerslev Jungshoved 
1. maj Kr. Himmelfart 9.00 JB Ingen 
4. maj 6. s. e. påske Ingen 10.30 Konfirmation 
11. maj Pinsedag 10.30 Konfirmation Ingen 
12. maj 2. pinsedag Ingen 10.30 
18. maj Trinitatis 10.30 14.00 
25. maj 1. s. e. trin. 9.00 JB Ingen 
1. juni 2. s. e. trin. 9.00 10.30 
8. juni 3. s. e. trin. 10.30 Ingen 
15. juni 4. s. e. trin. 9.00 10.30 
22. juni 5. s. e. trin. 10.30 Ingen 
23. juni Sct. Hans aften  20.00 Aftensgudstjeneste 
29. juni 6. s. e. trin.  10.30 
6. juli 7. s. e. trin 9.00  
13. juli 8. s. e. trin. 10.30  
20. Juli 9. s. e. trin.  9.00 JB 
27. juli 10. s. e. trin. 10.30  JB  
3. aug. 11. s. e. trin.  9.00 JB 
10. aug. 12. s. e. trin. 9.00 JB  
17. aug. 13. s. e. trin. 10.30 9.00 
21. aug.  19.30  
24. aug. 14. s. e. trin.  10.30 
31. aug. 15. s. e. trin. 10.30 9.00 
7. sept. 16. s. e. trin. 9.00 10.30 
9. sept.   18.30 
14. sept. 17. s. e. trin. 10.30  
 JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev 
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