


Allerslev Sogne Blad Redaktion 
Ansvh. Redaktør 
Anja Wesselhoff 
Tlf.: 41 57 66 68 
anja@ploumann.dk 

Bjarne Arvidsen 
Tlf.: 22 57 13 42 
bjarnearvidsen@gmail.com 

Inge Jensen 
Tlf.: 55 99 60 01 
ingeanbilime@gmail.com 

Torben Møllenbach 
Tlf.: 55 99 60 17 
tom@km.dk 

Ove Rye Jørgensen 
Tlf.: 41 42 60 16 
overye@gmail.com 

Rikke Borch Olsen 
Tlf.: 30 49 45 98 
rikkeborch@yahoo.dk 

Allerslev Ungdoms- & Idrætforenings telefonliste 
Formand for AUIF Flaskecontainer, Kiosk Udvalgsformænd udenfor 
Dennis Grundtvig Bladudvalg samt bestyrelsen: 
Tlf.: 20 42 18 11 Udlejning af Klubhus 

Inge Jensen Dyrskuet Bo Møller Petersen 
Næstformand, Tlf. : 55 99 60 01 Tlf.: 31 54 68 64 
BeritEeg 
Tlf.: 22 76 86 54 Kulturelt & Bladudvalg Badminton Anette Hyltoft 

Rikke Borch Olsen Tlf.: 20 70 55 31 
Sekretær Tlf.: 30 49 45 98 
Stine Rasmussen Petanque Bent Pedersen 
Tlf.: 22 57 52 33 Kontaktperson Petanque Tlf.: 24 24 52 42 

Kasserer 
Lars Hyltoft 
Tlf.: 55 31 33 66 

®
Helle Rasmussen 
Tlf.: 22 88 58 58 Kontaktperson Banko 

Ena Skovbæk 
Gymnastik Tlf.: 55 99 61 42 
Heidi Holm 
Tlf.: 23 92 00 58 

Klubhuset: Enghavevej 2 A, Allerslev, 4720 Præstø -Tlf .. 55 99 62 26 - www.auif.dk 

Beboerforening for Allerslev gl. Sogn Allerslev Kirke 
Medlemskontingent 50 kr. konto: 6140 0004154819 

Formand 
Knud Skovbæk 
Tlf:. 55 99 61 42 

Næstformand & Sang Cafe 
Inger Frederiksen 
Tlf.: 43 73 73 90 

Sekretær 
Anders Lydehøj Hansen 
Tlf. 20 12 53 30 

Kasserer 
Svend Erik Petersen 
Tlf. 32 19 03 06 

Suppleant & Sang Cafe 
Udlån af skolen 

Else Karlshøj 
Tlf.: 55 99 60 07 

Bestyrelsesmedlem 
Sandra Pedersen 
Tlf.: 20 84 84 37 

Bestyrelsesmedlem 
Ole Frederiksen 
Tlf. 43 73 73 90 

Sang Cafe 
Vang Larsen 
Tlf.: 55 99 60 30 

Suppleant 
Hans Erik Johansen 
Tlf.: 20 19 24 62 

A'.Tferslev 

..t ••• -

Sognepræst 
Torben Møllenbach Tlf.: 55 99 60 17 

Formand for menighedsrådet 
Tove Grundtvig Tlf.: 55 99 60 92 

Kirkeværge 
Rita Larsen Tlf:. 55 99 60 30 

Graver 
Træffes: 12 -12:30. Mandag fri 
Leo de Jong Tlf.: 55 99 61 68 

Allerslev Kirke 

2



 

Sognebladets data 

Ansvarshavende: 
Anja Wesselhoff 

Layout:  
Bjarne Arvidsen 

Kasserer:  
Birgit Frederiksen 

Oplagstal: 
Allerslev gl. sogn: 425 
Løsblade: 150 
Samlet oplag: 575 

Udkommer i feb. maj. sep. nov. 

Produktion 
Sats og Tryk: MicroForma 

Deadline næste blad: 
08. april 2016

Materialet sendes til redaktøren: 
anja@ploumann.dk 

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.  

Støt bladet 
Konto: 6140-4135834 

Indholdsfortegnelse 

Indholdsfortegnelse ................................. 3 

Forord ........................................................ 4 

Bowls ......................................................... 6 

Majstangsfest ............................................ 6 

Kan du huske året 2015 .......................... 6 

Sognebladsduellen.................................... 7 

Så blev der kælket .................................... 8 

Mindeord ................................................. 10 

Rettelse til artiklen…  ............................ 10 

Hvorfor være medlem ….. ................... 12 

Generalforsamling beboerforeningen . 12 

Historien der blev en historie .............. 13 

Dialogmøde i lokalrådet ........................ 16 

Gymnastik og dans i 50’erne ................ 17 

Fiberbredbånd i Ugledige ..................... 20 

Vi skøre kugler ....................................... 20 

Allerslev sangcafé ................................... 22
Nabohjælp ............................................... 22
Nyt tag på Husflidskolen ...................... 24 

Generalforsamling AUIF ...................... 25 

Generalforsamling Vandværket ........... 25 

Kirkens Aktiviteter ................................ 26 

Praktiske oplysninger ............................ 29 

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

Forsidebilledet er taget af Ove Rye og er 

af Rene Jørgensen med datteren Alberte og 

sønnen Tobias på Ugledige kælkebakke

3



Forord  
af Anja Wesselhoff 

Et nyt år har taget sin begyndelse og 
her på redaktionen glæder vi os til at 
tage fat på et nyt blad og nye histori-
er fra Allerslev Sogn.  

Selv om vi i Bladudvalget alle er 
frivillige, så er der nogle omkostnin-
ger ved at lave et blad som dette. 
Især trykningen er omkostningstung. 
Heldigvis bliver vi støttet af  de for-
eninger, som også er de primære 
bidragsydere af  indhold, nemlig 
AUIF, Allerslev Sogns Beboerfor-
ening, Allerslev- Skibinge Lokalråd, 
og Allerslev Menighedsråd. Jeg vil 
opfordre til at man støtter AUIF og 
Beboerforeningen med et medlem-
skab. 

I dette blad kan du læse om de 
kommende generalforsamlinger i 
foreningerne, og jeg kan kun opfor-
dre til at man kommer og støtter.  

Som altid har Ove været på guldjagt i 
arkivet og skrevet et fint uddrag af  
en tidligere Allerslevbos erindringer 
på Bangsgaard. En andens erindrin-
ger vi også kan nyde er Tom Ander-
sens. Han mindes gymnastik og dans 
på kroen som det foregik i hans 
barndom. Vi siger mange tak fordi 
han havde lyst til at sende os teksten. 

Der er blevet kælket, arrangeret Na-
bohjælp og Husflidskolen, eller Snit-
skolen, som den altid har heddet her 
i familien, har fået nyt tag, som nu er 
ordentligt indviet. 

Og når du så har læst dig igennem 
det hele kan du dyste med naboen 
eller familien for at se hvem der 
bedst kan huske historierne fra sidste 
år i vores nye indslag: sognebladsdu-
ellen.  

God fornøjelse! 

4



Sydsjælland og Afrika 
Fredag d. 15. april. Kl. 18:30 i Allerslev klubhus 

 
1 ret varm mad + Kaffe. 

Pris 150 kr. for medlemmer, 
af Allerslev Sogns Beboerforening. 

Ikke-medlemmer 175 kr. 
Drikkevarer købes. 

 
Foredrag efter spisningen ved tidligere Borgmester 

Peter Madsen, Præstø 
 

 
 

Der vil fortælle om sine rejseaktiviteter til Afrika og om arbejdet  
i ”Region Sjælland.” 

 

Tilmelding senest d. 8. april. 
(tilmeldingen er bindende.) 

 
Knud Skovbæk: 55996142 eller mail: knud.skovbaek@dlgtele.dk 

Inger Frederiksen: 43737390 eller mail: ifrederiksen@hotmail.com 
 

Indbetaling: Reg: 4160 Konto: 0004154819 eller ved indgangen. 
 

Alle er velkomne 
 

Allerslev Beboerforening 
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Bowls 
af Erik Arvidsen 

På grund af manglende spillere, har 
vi besluttet at sætte Bowls på stand 
by indtil videre.  

Hvis der er nogen der ønsker at spil-
le, kan de rette henvendelse til mig 
på mobil 22 37 93 73, så vi kan starte 
op igen, hvis der er opbakning til 
det. For at dette skulle kunne lade 
sig gøre, skal vi meget gerne op på 8 
– 10 spillere.

Majstangsfest
af Rikke Borch – AUIF 

Allerede nu vil vi gerne reklamere 
lidt for årets Majstangsfest, der fin-
der sted søndag d. 22. Maj i Ugledige 
gl. grusgrav. 

Beboerforeningen og Allerslev 
Idrætsforening går atter sammen om 
at hilse sommeren velkommen. 

Kl. 12:00 er der arrangeret en frisk 
gåtur i skoven. 

Kl. 13:00 er der fællesspisning af 
medbragt. mad i Ugledige gl. grus-
grav 

Kl. 14:00 danses der omkring den 
flot pyntede Majstang. Tilmelding er 
ikke nødvendig. 

Kan du huske året 2015? 
af Bjarne Arvidsen 

Vi har igennem det forgange år haft 
flere spændende artikler, men hvor 
meget af det kan du egentlig huske?  

Inspireret i en af de mange gratis 
aviser, så måtte vi da også lige have 
vores lille tipskupon. Alle spørgsmål 
er fundet i bladene fra 2015 og altså 
med udgangspunkt i dette. Det er 
blevet tid til duel med din partner el-
ler måske din nabo.  

God fornøjelse 

foto af 
Riber 
Moser 
Hansen 
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Sognebladsduellen 

1. 
Allerslev blev invaderet i 2014, men af hvem eller hvad? 
(1) Vilde gæs X) Amerikanske soldater (2) Turister

2. 
Hvad var Else Hedegaards erhverv? 
(1) Instruktør (X) Fotograf (2) Fotomodel

3. 
Hvem havde det flotte billede af forsiden i årets første blad? 
(1) Tage Klee (X) Anja Wesselhoff (2) Rikke Borch

4. 
Der blev afholdt infomøde den 12. maj i forbindelse med Fibernet. 
Men hvem stod for det?  
1) SEAS-NVE (X) Vordingborg Kommune (2) Fibia

5. 

Han er fra 1943, og han har fået beundring fra sine børnebørn ved 
at kunne fortælle, at han har spillet fodbold i Brøndby. Men hvem 
er han? 
(1) Jørgen Christoffersen (X) Poul Sloth Pedersen (2) Ove Rye Jørgensen

6. 
Den første turneringskamp i fodbold blev spillet i mange år. 
Men hvad endte kampen?  
(1) Auif vandt 5-1 (X) Kampen endte 2-2 (2) Auif tabte 1-5

7. 
Hvem afholdt foredraget på oktobermødet den 16. oktober? 
(1) August Hage (X) Knud Skovbæk (2) Aksel Larsen

8. 
Hvem var årets båltaler ved Skt. Hans? 
(1) Camilla Dammegaard (X) Inge Jensen (2) Bjarne Arvidsen

9. 
Torben Møllenbach kunne fejre jubilæum. Men hvilket jubilæum? 
(1) 10 år som præst i sognet (X) 5 år i sognebladet (2) 25 år som præst

10. 
Hvor blev der i årets løb opsat et shelter? 
(1) Ammendrup gadekær (X) Ugledige Grusgrav (2) Husflidskolen i Kragevig

11. 
I hvilken anledning kom TV2 Øst til Ugledige? 
(1) Vis os din landsby (X) Udsalg i Brugsen (2) Loppemarkedet i byen

12. 
Hvad hed årets dilettantstykke? 
(1) Kampen om den Kolde Hane    (X) Hellere lyve end flyve (2) Eroter i luften
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Så blev der kælket… 
af Ove Rye Jørgensen 

Mit lille bondehus ligger i udkanten 
af Ugledige, med udsigt ned over 
marken til søen og skoven, ret uge-
nert fra bagsiden. Det er derfor me-
get sjældent at andre bevæger sig om 
på marken bag mit hus. Og dog, for i 
sommerperioden gik der i mange år 
en ko med sin egen kalv og et par 
adopterede tyrekalve for opfedning. 
Det var kun hyggeligt at have dem 
gående indtil de blev taget hjem om 
efteråret. Så fra det tidspunkt af året 
var der stille bag huset indtil jeg en 
tidlig formiddag, henad vinteren det 
første år jeg havde mit hus, - at jeg 
pludselig hørte børn der hylede og 
grinede.  

Hvad var der gang i, for indtil da havde 
jeg gået og nydt den stille morgen, 
for om natten havde det sneet og der 
lå en pæn dyne overalt, eventyrligt 
smukt. Jeg blev nysgerrig, - i min 
baghave- det måtte undersøges. Stor 
blev min forbavselse, for det var 
byens børn med forældre der kælke-
de på bakken bag min have. Det er 
byens kælkebane fik jeg at vide. Så hver 
år når de første fnug sne er faldet, 
står de første børn med mor eller 
far, klar til at tage turen ned over 
bakken mod søen. Ja- så er der liv i 
baghaven, ganske hyggeligt - ikke 
mindst da mine egne børnebørn 
også kom forbi da de var mindre. 
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Mindeord 
af  Bente Bromann 

Ester Nielsen, Tidligere Rekkende 
Slagterforretning er død den 17. 
november 2015 på Bårse plejehjem i 
en alder af  82 et halvt år. 

Ester blev født i en købmandsfamilie 
fra Sandvig Købmandshandel, hvor 
hendes morforældre drev butikken, 
og senere blev den videreført af  
hendes mor, Anna Petersen. I 1957 
flyttede Ester og Ove og to børn, 
Palle og Bente, til Rekkende Slagter-
forretning, som nu blev overtaget 
efter Ella og N. H. Nielsen. Senere 
blev Elise og Henning også født. 
Tragedie opstod i november ’73, da 
Ove døde, kun 46 år gammel, og 
Ester stod alene med 4 børn og 
forretning, om end hun havde stor 
hjælp af  mor og svigermor.  

Ester kom til at arbejde ude og har 
prøvet mange forskellige jobs, hun 
havde altid gåpåmod til at prøve 
noget. Efter hun flyttede til Præstø 
kom hun ikke meget ud eller på 
gaden, da helbredet svigtede. Hun 
havde også den sorg at miste Palle i 
august sidste år. Hun er stærkt sav-
net. 

Ære være hendes minde 

 

Rettelse til artiklen om 
Rekkende skole 
Indlæg fra Anette Sparholt,  
Rekkendevej 1, Allerslev 

Jeg kan fortælle, at jeg boede i Tjør-
nehoved og startede i Rekkende 
Skole, Rekkende By 6 sommeren 
1965 som 6-årig. Vi var omkring 20 
børn i 3 klasser, sad i 3 rækker - 1 
række pr. klasse (1., 2. og 3.) og blev 
undervist af  frk. Herskind, som 
boede i den anden ende af  huset. 

Som jeg husker det, var der ikke 
længere 'Hovedskole' Neblevej 3 på 
det tidspunkt. 

I midten af  2. klasse blev Rekkende 
Skole lukket, og vi blev flyttet til 
Allerslev Skole på Mønvej. Det må 
være årsskiftet 1966/67. Frk. Her-
skind flyttede ganske rigtigt med 
som lærer og delte gerningen med de 
3 klasser med Kirsten Blådal, som 
boede på skolen på Mønvej. Frk. 
Herskind blev - som jeg husker det - 
boende i skolen i Rekkende. 

Her gik vi til og med 3. klasse og 
derefter kom vi til Abildhøjskolen i 
Præstø fra 4. klasse. Det må være 
sommeren 1968. 

Skolen i Rekkende fungerede ikke, 
som du skriver, til omkring 1979/80. 
Det gjorde skolen i Allerslev - først 
på Mønvej, og så efter branden i 
1977 kun få år på Enghavevej. 

PS: Vi er meget glade for at få rettelser 
eller kommentarer til vores artikler, så hold 
jer ikke tilbage, hvis I finder nogle. 
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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. 55 99 60 01 

Navne til billedet B2496, Allerslev skole 1967, 2.klasse 
1.rk./v. Else Marie Larsen, Anne Marie Sørensen, Kirsten Jensen, Annette Sparhold
Rasmussen, Ellen Belling Jensen, Susanne Jensen, Birgitte Sydney Rasmussen
2.rk./v. Jørgen Olsen, Gert Freddy Rasmussen, ? , Jan Fich
3.rk./v, Kirsten Blådal (lærerinde), Brian Palle Rasmussen, Bent Erik Jensen, Carsten Niels
Christiansen, Jan Møller Hansen, Erik Stavnsbjerg, Arne Nielsen, K.M. Herskin (lærerinde)
Billedet B2496 er udlånt fra Præstø Lokalhistoriske Arkiv
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Hvorfor være medlem i 
Allerslev Sogns Beboer-
forening?  
af Knud Skovbæk 

Det er fordi Beboerforeningen giver 
både i penge og arbejde et stort bi-
drag til at dette blad kan komme ud 
til samtlige husstande 4 gange om 
året. 

Beboerforeningen laver også forskel-
lige arrangementer igennem året, for 
at sognets beboere kan lære hinan-
den bedre at kende, og det dermed 
kan blive et bedre sted at bo. 

Beboerforeningen har truffet aftale 
med kommunen om, at foreningen 
fremover forestår driften af Allerslev 
gl. skole, fremover Allerslev 
Egnshus. De økonomiske aftaler er 
ikke helt på plads, men ideen i det er 
at kommunen kan spare penge ved 
at nogle lokale mennesker holder øje 
med ”Egnshuset” og alle udgifterne, 
og vi bevarer samlingsstedet. 

Skolen bruges af mange foreninger. 
Beboerforeningen skal så sørge for 
alle pedelfunktioner, rengøring, græs 
og hæk.  Beboerforeningen påtager 
sig det ansvar, fordi vi ikke mener, 
alt skal samles i byerne. 

Men vi kan ikke klare det uden mid-
ler, og vi siger tak til de mange, der 
hvert år støtter foreningen. Tidligere 
solgte vi medlemskort ved dørene, 
men nu er der mange husstande, der 
ikke har kontanter.  

Vi beder derfor alle, der vil støtte 
arbejdet med at holde liv og sam-
menhold i sognet om at købe med-
lemskab til foreningen. Det kan ske 
ved henvendelse til bestyrelsen eller 
ved at indbetale kr. 50,- på Beboer-
foreningens konto nr. 6140 
0004154819. 

Husk, man glemmer hurtigt 

Generalforsamling i 
Allerslev Beboerfor-
ening 

Mandag den 29. februar kl 
19 på Allerslev gl. skole 
Enghavevej. 

Dagsorden efter lovene med 
Beretning, regnskab, budget og 
valg.  

Foreningen er vært ved kaffe 
og kage.  

Efter generalforsamlingen for-
tæller projektleder v/ Vor-
dingborg Kommune Annika 
Reynheim Petersen om Byfor-
nyelse i Mern og Venligboerne 
i Kalvehave.  

Alle er velkomne men kun 
medlemmer har stemmeret. 
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Historien der blev en  
historie 
af Ove Rye Jørgensen 

På lokalarkivet i Præstø har vi igen-
nem året mange henvendelser og 
besøg. De fleste i forbindelse med 
slægtsforskning hvor der søges op-
lysninger og billeder om personer 
eller steder fra vores lokalområde. 
Andre, måske tilflyttere, der søger 
oplysninger og billeder fra ’gamle 
dage’ om deres nye ejendom, andre 
igen er interesseret i billeder eller 
historier fra byen eller egnen de nu 
er flyttet til.  

Nå, men nu til historien - som blev til 
denne historie. For den startede i 
2014 hvor vi på Lokalarkivet havde 
besøg af  et ægtepar fra Allerslev der 
for en del år siden havde købt en af  
de nu nedlagte gårde og nu kom for 
at forhøre sig, om vi havde materiale 
på deres gård. Desværre fandt vi 
ikke meget om deres gård, men ved 
samme søgning fandt vi en sag fra en 
anden gård i Allerslev, en barndoms-
erindring fra Banggård på Rekken-
devej nr. 5, nedskrevet i 1991 af  en 
ældre dame, født i 1922 og vokset op 
på denne gård og som her levende 
fortæller om sin barndom og op-
vækst på gården. En historie på om-
kring 100 A4 sider, pænt håndskre-
vet.  

Efterfølgende fandt jeg ud af, at 
materialet var et manuskript som 
vedkommende dame havde indsendt 
til Sammenslutningen af  Lokalarki-
ver (SLA), i forbindelse med en kon-
kurrence som de havde udskrevet og 

hvor 1.præmien ville være en udgi-
velse af  historien i bogform. Des-
værre for denne historie, opnåede 
den ikke nogen præmie og blev der-
for ikke udgivet. Men da det tydeligt 
fremgik, at historien havde foregået i 
Allerslev, var det naturligt at vi som 
lokalarkiv fik den overdraget til ejen-
dom. Personlig var jeg ikke klar over 
at vi havde denne historie liggende, 
men det er næsten også en umulig-
hed, for vi har 217 hyldemeter arkiv.  

Men tilbage til vores gæst, for det var 
jo hende der havde været årsag til at 
vi fandt denne historie frem fra 
gemmerne. For da hun havde læst 
lidt i den, kom spørgsmålet, om 
materialet kunne lånes med hjem.  
Men det er en fast regel, original 
materiale må ikke forlade lokalarki-
vet, så det gør vi ikke. Så da jeg da-
gen efter fik forelagt spørgsmålet og 
kunne bekræfte at dette ikke kunne 
komme på tale, slog tanken mig, at 
hvis vi tog en kopi af  historien, så 
var det måske muligt at vedkom-
mende samtidig ville renskrive den 
på sin PC. Så ville vi også havde en 
bedre tilgang til senere at kunne få 
den trykt i bogform. Som sagt som 
gjort, pr. telefon fik jeg en accept på 
mit forslag og her lige efter jul 2015 
fik vi kopi-materialet retur renskre-
vet på PC. Et flot stort stykke arbej-
de med mange timer bag. Det var 
dejligt, men også dejligt på denne 
måde at kunne få udført et stykke, til 
arkivet men udenfor arkivet, det var 
jeg glad for. 
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Et kort uddrag fra barndomser-
indringen 

af  Grete Kristine Jensen f. 14/3 – 1922 i 
Allerslev, Allerslev sogn 

Min farfar Steffen Jensen ønskede sit 
eget og køber i 1884 en mindre 
landejendom i Sallerup, Køng sogn. 
Som han drev med flid og dygtighed. 
I 1896 køber han Banggård i Allers-
lev, en ejendom på 45 tdl. land, der 
var på tvangsauktion. 

Først bygger han et nyt stuehus, 
grundmuret med tegltag og indlæg-
ger elektrisk lys og vand. Jorden og 
hjemmet passes. Han havde stor 
interesse for kvægavl, men tog ikke 
imod tillidshverv. Havde i sin kone 
en god og klog støtte. Min far Jørgen 
vokser op på Banggården, hvor bør-
nene tidligt lærte at gøre nytte i mark 
og stald. Han gik 7 år i skole i Allers-
lev, hvor de havde en dygtig lærer, 
der var levende interesseret i børne-
nes ve og vel.  Min far kom på Syd-
sjællands Landbrugsskole i Lundby i 
9 md. Og aftjente senere sin værne-
pligt ved Den kgl. Livgarde og fik en 
særdeles fin forholdsattest. 

Efter giftemålet i 1921 overtager han 
Banggård og min farfar Steffen får 
sin aftægt hos sin søn og svigerdat-
ter. 

Min farfar forblev enkemand efter 
min farmors tidlige død af  kræft. 
Hun var indlagt i nogle md. på St. 
Josephs hospital i Kbh. 

Af  Steffen Jensens børn døde en 
dreng som 1 årig og en søn som 20 
årig. Pigen bliver gift med en land-

mand, en søn læser jura og de to 
andre sønner fik eget landbrug. 

Min morfar, Anders Christoffersen, 
født 1877 i Ny Borre, Borre sogn, 
Møn og vores mormor flytter i 1901 
fra Møn til Mern i Sydsjælland, hvor 
de købte en gård på 60 td. land. Er 
raske og virkelystne i og omkring 
hjemmet og i sognet. Anders Chri-
stoffersen får mange offentlige 
hverv, var en afholdt og respekteret 
sognefoged, og begge interesserer 
sig for skolen og sangforeningen, et 
sted hvor ungdom samles. Af  deres 
4 børn var 2 drenge og 2 piger, som 
alle får landbrug. Martha, min mor, 
har sine 4 første skoleår i Mern og 
kommer derefter i Præstø Realskole 
og får en god eksamen, ville gerne 
læse til lærerinde, men måtte bøje sig 
for forældrenes krav om uddannelse 
i husførelse inden for landbruget. Er 
husholdningselev på godset Ore-
mandsgård, og har en tid i en præ-
stegård på Falster. Bliver som 19 årig 
gift med Jørgen Jensen fra Banggård. 
De får 8 børn, Grete Kristine i1922, 
Birgit i 1923, Martha Birgit i 1925, 
Peter Jensen i 1926, Anna i 1928, 
Peter i 1931 og Anna 1932.  

Fødsler, sygdom og død kom til at 
præge min mor, der efter sidste fød-
sel kom til at leve i en psykotisk 
tilstand. Kom i familiepleje. Måtte 
indlægges til behandling af  sit nerve-
system. I 1936 blev fra lægelig side  
konkluderet at det var bedst at 
hjemmet blev opløst. En meget trist 
skæbne, som jeg ikke har lyst at be-
rette yderlig. Min søster Anna fik sin 
opvækst hos vore morforældre.  
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Vi tre andre forblev i hjemmet i 
Allerslev. Efterfølgende havde min 
far flere husbestyreinder til at klare 
husholdningen og os børn, men den 
3. husbestyrinde Anna blev på går-
den, men de blev aldrig gift. 

Min søster Anna fik en kærlig op-
vækst i Mern hos mine morforældre, 
med skolegang der og desuden tog 
de et andet jævnaldrende barn fra 
byen i hjemmet, så hun voksede ikke 
op som enebarn. Det andet barn var 
fra en stor søskendeflok i små kår. 

Anna fik husholdningsuddannelse på 
Høvdingegård i Mern. Kom efter 
ønske i butikslære. Blev gift med en 
landmand, der havde været karl i 
hjemmet. Får en datter. Bliver efter 
12 års ægteskab skilt. Og kommer 
igen på arbejdsmarkedet med bopæl 
nord for Kbh. 

Peter blev uddannet med henblik på 
landbrug og kom på Haslev Land-
brugsskole. Er ude at tjene 1 år før 
sin værnepligt ved Garderhusarregi-
mentet og er et år ved landbrug i 
England, men får år 1952 børne-
lammelse og må opgive landbruget. 
Han lærer sig regnskab og bliver 
bogholder og er stadig i erhverv som 
sådan. Stifter i 1974 familie og får 2 
drenge. Familielivet går i stykker 14 
år efter. Han flytter senere til Nord-
sjælland. 

Birgit der som 2 årig fik en art lam-
melse, sovesyge blev det kaldt, var 
indlagt på Rigsholspitalet, hvor man 
ikke vidste hvad man skulle stille op, 
man kunne kun håbe på et mirakel. 
Efter 1 år begyndte hun spontant at 

røre den lammede side og begyndte 
at kunne gå igen som 5 årig. Birgit 
var mest for indendørsarbejde. 
Kommer som 18 årig ud at tjene. 
Som 22 årig i modistlære. Får senere 
en datter. Er en tid hjemme. Tager så 
pladser hvor hun kan have barnet 
hos sig. I mange år styrer hun hus 
for en murermester der var enke-
mand. Har det godt der. Efter mu-
rermesterens død køber hun et lille 
hus i Nordsjælland og har det godt 
med datter, svigersøn og 2 børne-
børn. 

Selv holdt jeg mest af  at være ude og 
arbejde i jorden og stalden. Kommer 
jeg som 18 årig ud at tjene hos dejli-
ge mennesker og er der 1½ år og 
derefter hjemme, mens min søster er 
ude. Jeg tjener derefter i et sommer-
pensionat. Har plads som kokkepige 
i en skovridergård, på idrætshøjskole 
og hjemme. Derudover plads i her-
skabshjem i Købehavn. Er nu klar 
over at dette ikke fører til noget. Min 
far havde flere gange nævnt, at jeg 
ville egne mig som sygeplejerske. En 
dag henvender jeg mig til forstande-
rinden på Kbh. Amts sygehus i Gen-
tofte, hvor man ser på mine anbefa-
linger. De vil gerne have mig som 
elev, men mente at jeg først skulle 
tage et højskoleophold på Rødkilde 
sygeplejehøjskole . Så vinteren 46-47 
gør jeg det og begynder i maj 47 som 
elev ved Kbh. Amts sygehus i Gen-
tofte. Det blev en vidunderlig tid, 
hvor man sugede nye kundskaber. I 
1950 kom jeg til Rigshospitalet. På 
aftenskolen lærte jeg sprog og i ferier 
rejste jeg i Europa. Fra 1960 stilling 
som aftensygeplejerske. I 1963-64 
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Allerslev - Skibinge Lokalråd 
afholder dialogmøde med kommunalpolitikere 

Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 19:00 - 21:00 

Kirkehuset ved Skibinge Kirke 

Med følgende program: 

1. Velkomst.

2. Dialogen mellem administrationen og lokalrådene i det daglige.

3. Projekt Ugledige Torv, et muligt tiltag til forbedring af trafik- og opholds-

forholdene ved Ugledige Brugs.

4. Spildevandsrensning i det åbne land. Nødvendigheden af de fremsatte krav

er ikke dokumenteret. Nødvendigheden må skulle dokumenteres for krav

kan fremsættes.

5. Projektet "Forhave på Forkant”. Kommunalpolitikerne orienterer om pro-

jektet og dets stade. I tilslutning til dette hvorledes får vi etableret ordentlige

forhold for Ansvars- og ulykkesforsikring ved frivilligt arbejde.

6. Kommunalpolitikerne beretter om øvrige tiltag i deres udvalg, der kan få

betydning for vort område og vore medlemmer herunder bl.a. hvad sker der

med Tubæk Å projektet, Vådområde Holmegård Enge og "2 - 1 vej" gen-

nem Allerslev og Ammendrup.

7. Eventuelt.

8. Afslutning.

Kom og deltag i dialogen med kommunalpolitikerne. Skriv til allerslev-

skibingelokalraad@mail.dk hvis du vil have mere orientering om emner-

ne. 

HUSK - du kan gratis abonnere på bl.a. dagsordner for og referater fra lokalrådets 

møder - send blot navn og adresse (samt mailadresse) til  

allerslev-skibingelokalraad@mail.dk 
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tog jeg 10 mdr. orlov for at tage en 
videregående uddannelse indenfor 
sygeplejen. Har været tjenestegøren-
de ved Rigshospitalet indtil min 
pension som 62 årig og fik i 1962 
min nuværende lille lejlighed. Før 
den tid boede jeg på hospitalet. 

Her den tekst som Steffen Lyng 
Sørensen fortalte på sin byvandring i 
Allerslev om Banggård  

’Banggården’ har sit navn efter en foged på 
Oremandsgård, Rasmus Bang der fik 
gården i fæste. Den var en af  de første 
gårde i Allerslev, som fra arvefæste blev 
købt til ejendom af  en Jens Pedersen, men 
det blev ikke lykken for ham. 

I 1897 gik gården på tvangsauktion. På 
auktionen blev den købt af  Steffen Jensen. 
Han gik straks i gang med at bygge nyt 
stuehus. Mens byggeriet stod på, boede 
familien i gårdens hus på Rekkendevej 7. 
Efterfølgeren var sønnen Jørgen Jensen. 
Hans broder der var dommer i Maribo, var 
gift med en Lander, hvor hendes broder var 
balletmester Harald Lander på Det Kon-
gelige Tester. Broderen kom ofte med sin 
familie på besøg på gården, hvor det kunne 
ske en sommeraften, hvor også datidens 
operettehelt Hans Kurt var på besøg, med 
sang ude i ’Banggårds have’, til stor glæde 
for den gamle bydel. 

I de sidste besættelsesår 1944-45 var 
Harald Lander ’gået under jorden’ i Krag-
evig, hvor Jørgen Jensen havde fundet en 
lille lejlighed til ham. 

Gymnastik og dans i 
50’ernes Allerslev 
af Tom Andersen, Roskilde, 72 år, 
tidligere Rekkende by 7 og Rekkendevej 
49. 

Et øjebliksbillede  

som barn i 50’erne. 

I Allerslev var der forretningen Tatol 
lige ved siden af  Allerslev kro og en 
købmand i Ammendrup, en køb-
mand ved siden af  mejeriet og en 
købmand på Rekkendevej. Ikke at 
forglemme en bager omtrent ved 
indkørslen til stationen. Det var også 
dengang de gule skinnebusser kørte 
på Mern-Præstø-Næstved banen og i 
roesæsonen kunne vi såmænd også 
opleve et prustende damplokomotiv 
på vej til Mern saftstation med roer. 
Det var jo i fjernsynets allertidligste 
barndom og computer fandtes ikke.  

Ungdommen beskæftigede sig derfor 
med de muligheder der var, og det 
var i høj grad gymnastik om vinteren 
og fodbold og håndbold om som-
meren. Der var mange dygtige gym-
nastikledere, men man kan ikke sige 
gymnastik i Allerslev uden samtidig 
at fremhæve de allerstørste ledere - 
Else og Jørgen Karlshøj. De var i 
allerhøjeste grad drivkræfterne, initi-
ativtagerne og tog ledertrøjen for alt, 
hvad der foregik af  idræt. Vi er rigtig 
mange, der gennem tiden har meget 
at takke de to for. Jørgen er her jo 
desværre ikke mere, men til Else vil 
jeg bare sige et rigtigt stort TAK.  
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Amtsgymnastikopvisning i Præstø 1953. 

Hvad jeg lærte af  de to, var ikke 
alene gymnastikken, men der fulgte 
også livsværdier som tolerance, 
sammenhold, samarbejde og fleksi-
bilitet. Værdier som jeg gennem hele 
mit liv har gjort brug af. 

Gymnastik i 50’erne kunne jo kun 
foregå i den store sal på Allerslev 
kro. Der var jo ikke andet, for det 
var længe før nogen tænkte på klub-
hus og store idrætshaller. Altså mød-
te forskellige gymnastikhold til træ-
ning på kroen lige fra puslinge i 7-års 
alderen til voksne.  

Der var mange hold, men af  gode 
grunde kan jeg jo kun fortælle om 
drengegymnastikken.  

På kroen var der jo ingen omklæd-
ningsfaciliteter, så det foregik på det 
område vi kaldte scenen (som blev 
brugt til dilettantforestillinger) og vi 
drenge stjal os jo så ofte som muligt 
til at se på pigernes afklædningssce-
ner. Gymnastikken var inddelt i en 
”stående” afdeling, hvor alle led og 
muskler i kroppen blev gennemar-
bejdet.  

Der blev ikke anvendt musik til 
gymnastikken, så det var i stil med 
”kaptajn Jespersen” kommandoerne.  

Anden afdeling var udelukkende 
springgymnastik på buk, hest eller 
måtte. Salen var jo ikke ret stor, så 
måtten måtte lægges diagonalt fra 
hjørne til hjørne, så der dog var en 
smule tilløb.  
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Tom og Hanne Lise 
til afdansningsbal i 
1955. Privatfoto 

Speciel ved forårets gym-
nastikopvisning kunne det 
give problemer, for der var 
der jo mange tilskuere, 
som også stod i hjørnerne. 
Men naturligvis skulle der 
være opvisning, så vi kun-
ne vise søskende, forældre 
og bedsteforældre, hvad vi 
havde lært gennem vinte-
rens træning. 

I april måned var der også 
amtsgymnastikopvisning i 
den store sal på Hotel 
Frederiksminde i Præstø, 
hvor vi bagefter blev foto-
graferet udendørs. Det var 
en temmelig kold oplevel-
se. 

Danseundervisning var en 
anden vinterbeskæftigelse, 
der også fandt sted på 
Allerslev kro. Jeg husker 
ikke danseskolens navn, 
men det var en kvinde fra 
Vordingborg der underviste, mens 
en mand spillede klaver. Drengene 
stillede op i den ene side af  salen og 
pigerne modsat, og når musikken 
startede, skulle vi drenge gå over 
gulvet og inklinere for en af  pigerne. 
Det var både med bukken og nejen, 
så vi lærte det hele.  Som det så ofte 
sker med drenge, var der er kapløb 
over gulvet, for at inklinere for de 
sødeste piger, og man var selvfølge-
lig stolt, hvis det lykkedes at ”erob-
re” sin yndlingsdansepartner.  

 

Min allersødeste dansepartner var 
Hanne Lise Nygaard fra Lillemark. 
Med hende gik dansen flydende og 
let og sammen oplevede vi alle dan-
sens svære trin. Når vintersæsonen 
var slut var der selvfølgelig afdans-
ningsbal, hvor man iførte sig sit 
fineste tøj og dansede for pårørende. 
– Og så var det forår med håndbold 
og foldbold og pludselig vinter igen, 
hvor det hele gentog sig. 
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Der skovles sne væk fra petanquebanerne, fotos af Inger Frederiksen 

Fiberbredbånd i Ugledige 
og Enghavevej 
af Ove Rye Jørgensen 

Så nærmer tiden sig hvor Fibia star-
ter op med gravearbejdet fra Allers-
lev til Ugledige. Det var planlagt til 
start i uge 5 og slut med tilkoblin-
gerne i uge 13. Men desværre har 
frost og dårligt vejr sat en kæp i hju-
let for denne termin. Så vi må væbne 
os med lidt tålmodighed, for bare 
det at projektet er godkendt og 
igangsat er rigtig godt. 

Er der nogle der endnu ikke har fået 
tilmeldt sig, så kan man vist godt 
sige at det er sidste udkald hvis man 
vil være med i denne omgang. 

Vi skøre kugler 
af Aksel Larsen 

Som omtalt i sidste blad, har vi haft 
Julespil og Gløggpetanque. Det var 
hyggeligt med lidt god mad at spise 
og gløgg og æbleskiver mm.  

Selv om vi ikke har haft rigtig vinter 
endnu, har det blæst 2 pelikaner 
mange gange, når vi skulle træne, og 
det har været skidekoldt! Det er altså 
sjovere at spille i korte bukser og t-
shirt, end i lange underbukser og 
”harboørehabit” (kedeldragt), så nu 
glæder vi os til foråret og grønne 
blade på træerne. Så skal der i det 
mindste ikke fejes visne blade op 
eller fejes sne af banerne. 

Den 9. januar 2016 afholdt vi jule-
frokost i Klubhuset. Vi var 31 delta-
gere, og vi havde nogle hyggelige 
timer sammen. Nogle af damerne 
havde lavet nogle lune retter, Ole 
Frederiksen leverede røgede ål, åg 
formanden stod for silde- og ostean-
retningerne. Så det var ”Det Store 
Lune Julebord”.  

Da vi havde spist var der pakkespil. 
Det synes de fleste er sjovt, men jeg 
vandt desværre ikke i år. Det er en 
tradition som Karen Margrethe satte 
i gang, og som vi håber, vil fortsætte. 
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Mere sne på petanquebanerne, fotos af Inger Frederiksen 

Samtidig havde vi også kåringen af 
Årets Spiller 2015, og Jakob løb med 
æren. Andenpladsen gik til Preben 
og tredjepladsen til Lise-Lotte. 

Vi bliver ikke yngre, os der spiller 
petanque. I 2016 har vi 8 medlem-
mer der fylder rundt eller halvrundt: 

Svend Larsen   80 år 
Birgit Frederiksen  80 år 
Jytte Sindahl   75 år 
Jørgen Christoffersen  75 år 
Kirsten Baltzar  70 år 
Lise Lotte Mogensen  65 år 
Annette og Lars Hyltoft  60 år 
Men vi har da også stadig en teen-
ager, nemlig Jessie B. Jensen på 16 
år. Stort tillykke til alle! 

Når vi spiller Petanque, kaster vi 
kuglerne mod grisen, og højst et par 
meter over jorden. Kuglerne kom-
mer sjældent fra himlen. Men 2 gan-
ge i jagttiden har vi faktisk fået dem 
fra himlen: der har været jagt i mo-
sen bag Enghavegården, og 2 gange 
har hørt haglene drysse ned på halv-
taget, hvor vi sidder og holder pause. 

Vi håber at jægerne, som har været 
på jagterne læser dette, så vi ikke skal 
opleve det igen. 

Det er stille her i vintertiden, men 
der er da kommende arrangementer 
som skal nævnes: 

Den 7. februar holdes der Faste-
lavnsstævne. 

Den 8. februar er der Spillermøde, 
hvor vi skal finde ud af hvor mange 
hold der skal tilmeldes til turneringer 
i år. 

Den 5. marts er der klargøring til 
Ridehalsstævnet som afholdes 6. 
marts. 

Den 20. marts er der Påskestævne 

Første søndag i maj plejer vi at holde 
stævne i Lekkendeskoven, men jeg 
ved ikke om det bliver den dato i år. 

Jeg vil gerne takke for det gamle år, 
og jeg håber I kommer forbi og 
kigger ind i vores hyggelige Petan-
queforening. 
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Allerslev Sangcafé 
af Inger Frederiksen 

Næste gang vi byder I glade sanglær-
ker hertil, er den 4. marts kl 19:00, 
hvor Grethe Henriksen vil under-
holde os med sit dejlige spil. 

Sidste gang vi skal mødes her i for-
året skal vi igen nyde Lennart Linde-
gaard, og det er d 1. april 2016 kl. 
19:00. Vi fortsætter igen til efteråret.  

Vi serverer kaffe og kage for kr. 40,- 
og øl og vand kan købes for kr. 10. 
Vi ønsker alle hjertelig velkommen  

Else, Jørgen, Vang og Inger 

 

 

 

 

 

Nabohjælp 
af Ove Rye Jørgensen 

Hvad er nu det for noget - det var mit 
første spørgsmål jeg stillede, da min 
nabo Erik Kofod kom og spurgte 
om jeg ikke ville være med i projekt 
Nabohjælp.  

Han var i gang med at få beboerne i 
Ugledige interesseret, så vi sammen 
kunne få oprettet projekt Nabo-
hjælp. Det er et projekt, hvor vi som 
naboer til hinanden vil være ekstra 
opmærksomme om hinandens huse, 
især hvis de eller du selv er bortrejst 
eller bare væk fra ejendommen. Per-
sonlig syntes jeg at det var en rigtig 
god ide og samme dag tilmeldte jeg 
mig på Nabohjælps hjemmeside. Det 
var ikke særligt svært, man bliver 
guidet igennem og vil få dage efter 
modtage et velkomstbrev med kli-
stermærker til vinduer og postkort til 
at invitere dine naboer med i Nabo-
hjælp. Du bestemmer selv hvilke 
naboer du vil have med og det be-
høver ikke kun at være den nærme-
ste, men også en eller flere fra andre 
steder i byen, så i gensidig vil være 
opmærksomme på hinandens huse. 

Se dette projekt lykkedes da de fleste 
i byen har tilmeldt sig, hvilket igen 
har bevirket at vi som by, har fået lov 
til at opsætte et stort metalskilt som 
det afbillede ved alle 4 indkørsler til 
Ugledige og de er nu opsat. De giver 
det ekstra signal til eventuelle tyve, at 
her er der ekstra øjne der kigger på dig.  

For interesserede som ikke kom med 
i første runde, er det bare om at få 
dig tilmeldt på hjemmesiden 
www.nabohjælp.dk.  

Du er velkommen.  

Arkivfoto 

22

http://www.nabohjælp.dk/


23



 
Godt 30 personer mødte op, håndværkere og lokale. 

Nyt tag på Husflidskolen i 
Kragevig 
Tekst og foto af Anja Wesselhoff 

Har man i efteråret lagt vejen forbi 
Kragevig og ind gennem skoven, har 
man nok lagt mærke til at der er 
blevet arbejdet på den gamle Hus-
flidskole. Taget er blevet skiftet. Det 
gamle skifertag var blevet utæt, og 
trængte i den grad til at blive skiftet.  

I forbindelse med færdiggørelse 
havde godsejer på Oremandsgaard, 
der ejer Husflidskolen, inviteret til 
indvielse af  taget.  

Der var mødt godt 30 personer op, 
håndværkere og lokale, som blev 
varmt taget i mod i den varme skole. 
Der var fyret op i pejsen, og der blev 
serveret varm æbledrik med cognac.  

August Hage bød velkommen og 
takkede de fonde og virksomheder 
der har været med til at finansiere og 
lave projektet med nyt tag. Som 
tidligere nævnt var taget utæt og det 

kan bl.a. stadig ses ved balkonen 
hvor vandet har løbet ned. Med 
hjælp fra Vordingborg kommune og 
i samarbejde med Kulturstyrelsen er 
taget nu udskiftet og ført tilbage til 
en mere original fremtoning. Med 
hjælp fra Mærskfonden er taget også 
blevet isoleret, og de små vinduer på 
bagsiden er blevet udskiftet. Desu-
den er der blevet opsat en pilleovn til 
opvarmning. Håbet er, at få yderlige-
re fonde til at finansiere næste del af  
renoveringen med at få isoleret gul-
vet og yderligere to pilleovne opsat. 
Derudover skal vinduerne have for-
satsvinduer. Når dette er lavet, vil det 
være muligt også at benytte Husflid-
skolen i vinterhalvåret, både til fe-
ster, men også gerne foredrag, yoga-
klasser eller hvad man nu kan finde 
på. August Hage så gerne at man 
kom nærmere husets oprindelige 
formål som samlingssted for for-
eninger, også gerne i hverdagene. 
Pilleovnene, som der allerede er 
opsat en af, kan startes med SMS, så 
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der er varme på når man kommer. 

Efter August Hage takkede tømrer-
mester Anders Madsen for at have 
været en del af  projektet. Det har 
været en spændende opgave for ham 
og hans firma, og han var meget glad 
for at nogen havde lyst til at istand-
sætte en sådan gammel bygning og at 
familien Hage har lyst til at fortsætte 
traditionen med huset i skoven. An-
ders Madsen havde også taget en lille 
tavle med ting, der var fundet under 
renoveringen. Her var forskellige 
størrelser nagler og en gammel træ-
sko.  

På et bord var der lagt billeder fra 
arbejdet ud, hvor man kunne se ind 
under den gamle tagkonstruktion, og 
følge arbejdet med den nye.  

Samtidig kunne man også følge nog-
le af  de dokumenter som hører til 
Husflidskolen, bl.a. en liste over de 
genstande der blev sendt til Ver-
densudstillingen i Paris i 1878.  

 Allerslev Ungdoms- 
& Idrætsforsamling 

Afholder generalforsamling 
d. 24. februar 2016 kl. 19.00

i Allerslev Klubhus
Dagsorden iflg. Vedtægterne 

Forslag som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være 

formanden i hænde senest 
d. 10. februar. 2016

Efter generalforsamlingen er 
AUIF vært med Stegt flæk og 

persillesovs 

På bestyrelsens vegne 
Dennis Grundtvig 

Generalforsamling i Allerslev – Ammendrup Vandværk 

23. marts 2016 kl. 19:30

I Allerslev Klubhus

Dagsorden ifølge vedtægterne 
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Eksempel på guldalder alter 

Kirkens aktiviteter 
af Torben Møllenbach 

Forårets tema: 

Kirkens kunst – før og nu 

Igennem sin 2000 år lange historie 
har den kristne kirke været den må-
ske mest gavmilde bidragsyder til 
kunsten og kunstnerne. Det ved 
enhver turist, som har besøgt de 
store katedraler og domkirker i Eu-
ropas store byer, og som dér har 
ladet sig betage af  malerierne, skulp-
turerne, kirkerummene. Michelange-
lo, Leonardo da Vinci, Rafael og 
mange andre kunne nævnes. 

På denne måde har gammel, men 
også ny kunst været et vidnesbyrd 
om, hvorledes det kristne budskab er 

blevet forstået og udlagt for menig-
heden gennem tiderne.  

I vores to kirker er vi fornemt re-
præsenteret af  både ny og ældre 
kunst, repræsenteret af  Thorvaldsen 
fra 1820erne i Jungshoved kirke, og 
af  Bodil Kaalund, som har udsmyk-
ket Allerslev kirke først i 1990erne. 

Vi syntes, at det i dette forår ville 
være en god ide at henlede opmærk-
somheden på, hvad god kirkekunst 
er, og hvad den ’betyder’, og hvilken 
funktion den har i kirkerummet. 
Hvad er det alterbilledet, figuren, 
farverne i kirkerne vil fortælle, og 
hvad er det, som kunstneren har 
villet fortælle kirkegængeren om 
Jesus eller om Gud? 

Alt dette kan man få meget mere at 
vide om ved dette forårs arran-
gementer, som er omtalt nærmere 
i denne på disse sider. Vel mødt. 

Allerslev og Jungshoved Menig-
hedsråd 

Foredrag: 

Dansk kirkekunst og guld-
aldermalerenes altertavler 
ved kunsthistoriker Tine 
Kragh 

Torsdag d. 17. marts 2016, kl. 
19.00, Rejsestalden ved Jungs-
hoved Kirke 

Alt for få ved hvilke skatte, der 
findes i de danske kirker og kan 
derfor ikke påskønne den smukke 
og righoldige kunst, vi har i dem. 
Tine Kragh mener, at kunst i 
kirkerne på alle måder fortjener et 
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Bodil Kaalund –  
Foto: sermitsiaq.ag 

større fokus end den får - både den 
ældre kunst, men også den moderne. 

Som kunsthistoriker har Tine Kragh 
specialiseret sig netop i kirkens kunst 
og især guldaldermalernes skønne 
værker fra 1815-1850. Oftest forbin-
des disse kunstnere med landskab-, 
portræt-, og genremalerier, men de 
skabte vidunderlige værker rundt i 
mange danske kirker, som fortjener 
at blive belyst. Da der i perioden 
blev skabt mange altertavler, fore-
findes der højst sandsynligt også en 
altertavle fra denne periode i en af  
jeres nærliggende kirker.  

Foredraget vil bestå af  en introduk-
tion til kunst i kirken generelt, deref-
ter lidt om perioden ”Guldalderen” 
og dem, der malede nogle af  disse 
altertavler i tiden så som: Eckers-
berg, J.L. Lund, Constantin Hansen, 
Albert Küchler m.fl. Vi vil se på 
disse kunstneres altertavler og have 
fokus på motiv, teknik, komposition 
og analyse. Foredraget afsluttes med 
et fokus på de danske guldaldermale-
res Kristusbilleder- og hvorledes 
samfundets udvikling påvirker guld-
aldermalernes måde at afbilde Kri-
stus på? 

Det vil være alletiders mulighed for 
at opleve en del af  vores kulturarv, 
der på nogen måder har været lidt 
gemt. Der vil fremvises et rigt og 
smukt billedmateriale fra kirker i hele 
Danmark.  

Foredrag med Bodil Kaalund 
om udsmykning af  Allerslev 
kirke i 1992 

Ons. d. 6. april, kl. 19.00, Allerslev 
Kirke 

Vi er meget glade for at få Bodil 
Kaalund til at komme og fortælle om 
sin udsmykning af  Allerslev kirke. 
Siden barneårene har hun været 
levende optaget af  de bibelske be-
retninger, hvor særlig Bibelens første 
historier er meget central placeret 
hos hende.  

I forbindelse med en udstilling i 
Århus kaldte museumsinspektøren 
hende for ’Den bibelkyndige metafy-
siker’, et udtryk som hun med glæde 
tog til sig som et rammende udtryk 
for hendes kunstneriske virke. 

Hvordan det er kommet til udtryk i 
Allerslev kirke vil Bodil Kaalund 
komme ind på denne aften, når hun 
fortæller, om tilblivelsen af  billeder-
ne på kirkens pulpitur og på bænke-
nes gavle. Herunder vil hun også 
komme 
ind på 
salmernes 
betydning, 
og vi skal 
derfor 
også i 
aftenens 
løb synge 
nogle af  
disse sal-
mer.  
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Elvis Presley i en af de mere afdæmpede 
stunder. Måske læser han Bibelen? 

Koncerter: 

Forårskoncert: ’The Gospel-
music of Elvis Presley’ 

Tirsdag d. 10. maj, kl. 19.00, Al-
lerslev Kirke 

Medvirkende: Preben og Jens 
Jakob Nissen, keyboard og guitar 

Jens Jakob Nissen skriver om kon-
certen: ’Elvis Presley - kvindebedå-
rer, musikalsk geni, entertainer, men 
sandelig også en religiøs mand, der 
elskede den gospelmusik, han var 
opvokset med. Preben - og Jens 
Jakob Nissen vil spille et repertoire 
bestående af melodier og sange hen-
tet fra country/gospel, spirituals og 
hymns. Alt sammen musik, som 
relaterer til den kristne kirkes musik-
tradition samt numre, som Elvis 
Presley gjorde kendt med sine fanta-
stiske fortolkninger. 

Undervejs i koncerten fortælles om 
baggrunden og historien bag de mest 

kendte gospelsange og om Elvis 
Presleys liv. Der vil være mulighed 
for at synge med på nogle af disse 
sange. Vi sætter en ære i, at skabe en 
god stemning og en levende koncert. 

Publikum vil ikke kunne undgå at 
blive revet med, når Preben og Jens 
Jakob spiller gamle klassikere som: 
“Amazing Grace”, “How Great 
Thou Art” og “Cryin´ in the Chapel. 

Glæd dig til en hyggelig og musikalsk 
aften i selskab med Elvis Presleys 
skønne gospelmusik!’ 

Sangaftner m.m.: 

Sangaften, Palmesøndag d. 13. 
marts, kl. 19.00, Jungshoved 
Kirke 

Sct. Hans aften i Jungshoved 
ved slotsbanken, torsdag d. 23. 
juni, kl. 20.00 

Det er efterhånden en fast tradition 
at samle folk fra nær og fjern og 
holde Sct. Hans aften i Jungshoved 
kirke og på den nærliggende slots-
banke.  

Ligesom de andre år begynder man i 
kirken med en kort gudstjeneste ved 
sognepræst Torben Møllenbach.  

Kl. ca. 21.30 tændes bålet ved slots-
banken og traditionen tro synger 
deltagerne Midsommervisen og 
Jungshovedvisen. 

Inden da og efter gudstjenesten er 
det muligt at købe kaffe eller the og 
kage i Rejsestalden, og til børnene 
kan man købe saftevand. Alt sam-
men til en meget billig penge.  
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Praktiske oplysninger 
af Torben Møllenbach 

Fødsel: En fødsel skal meddeles 
sognepræsten i det sogn, hvor man 
bor. Det skal helst ske to hverdage 
efter fødslen. Er forældrene ikke gift, 
skal der desuden afleveres en Om-
sorgs- og Ansvarserklæring. Blanket-
ten kan man hente på: personregi-
strering.dk, hvor man også kan få 
god besked af  vejledningen bag på 
blanketten.  

Dåb: Et barn skal have et navn se-
nest 6 måneder efter fødslen enten 
ved dåb i kirken eller ved navngiv-
ning. Ønsker man sit barn døbt, 
henvender man sig til den præst i 
hvis sogn, man ønsker sit barn døbt. 
Ved en dåb skal der være en gudmor 
el. – far samt mindst to faddere ud-
over evt. forældrene. Forældrene må 
gerne være skrevet op som faddere. 
En ’fadder’ er dels et vidne til dåben 
og dels en person, som – hvis foræl-
drene dør, før barnet bliver myndigt 
- påtager sig forpligtelsen til at bar-
net ’oplæres i den kristne tro’, som
det hedder i faddertiltalen i kirken
ved dåben. Ved navngivning afleve-
rer man blanketten udfyldt og un-
derskrevet hos den lokale sogne-
præst.

Dåbsattest: Kan rekvireres hos den 
nærmeste sognepræst eller kordeg-
nekontor, uanset om man er døbt et 
helt andet sted. 

Vielse: Vielse aftales med præsten. 
Inden vielsen skal man henvende sig 
til den lokale borgerservice og bede 
om en prøvelsesattest. 

Dødsfald: Besked om dødsfald 
retter man til sognepræsten. Eller 
man får bedemanden til at gøre det. 
Bisættelse og begravelse aftaler man 
med præsten. Desuden er der mulig-
hed for, at man kan få sin aske strøet 
ud over åbent hav efter. 

Vigtigt ang. blanketter: Blanketter 
om fødsel, Omsorgs- og Ansvarser-
klæring, navngivning, navneændrin-
ger kan alle findes på personregistre-
ring.dk, hvortil der er gode vejled-
ninger. Eller man kan rette henven-
delse til sognepræsten. 

Henvendelsen i øvrigt til sognepræst 
Torben Møllenbach, Rekkendevej 
39, Allerslev, 4720 Præstø - 
Tlf. 55 99 60 17. Mail: tom@km.dk 
Træffetid: Alle dage efter aftale. 

Mandag: Fridag for præst og perso-
nale og desuden er kirken lukket for 
kirkelige handlinger. 

Øvrige telefonnumre 
findes på bladets side 2 
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JBB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev 

Aktivitetskalender 
Dato Begivenhed Tidspunkt Lokation 
24. feb. Generalforsamling AUIF 2 19:00 Allerslev klubhus 

24. feb. Dialogmøde – Allerslev-Skibinge Lokalråd 4 19:00 – 21:00 Kirkehuset ved 
Skibinge Kirke 

29. feb. Generalforsamling Beboerforeningen 1 19:00 Allerslev gl. skole 

04. mar. Sang Café m. Grethe Henriksen 4 19:00 Allerslev gl. skole 

13. mar. Sangaften, Palmesøndag 3 19:00 Jungshoved Kirke 

17. mar. Foredrag m. Tine Kragh – Dansk kirkekunst 3 19:00 Rejsestalden ved 
Jungshoved Kirke 

23. mar. Generalforsamling Vandværket 4 19:30 Allerslev klubhus 

01. apr. Sang Café m. Lennart Lindegaard 4 19:00 Allerslev gl. skole 

06. apr. Foredrag m. Bodil Kaalund – udsmykning af 
Allerslev Kirke i 1992 3 

19:00 Allerslev Kirke 

15. apr. Sydsjælland og Afrika m. Peter Madsen 1 18:30 Allerslev klubhus 

10. maj Forårskoncert: The Gospelmusic of Elvis 3 19:00 Allerslev Kirke 

22. maj Majstangsfest 1 Ugledige gl. grusgrav 

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

Gudstjenester  
Dato Begivenhed Allerslev Jungshoved 
02. feb. Kyndelmisse 19.00 Ingen 

07. feb. Fastelavn 10.30 Ingen 

14. feb. 1. s. i fasten 9.00 10.30 

21. feb. 2. s. i fasten 9.00: JBB Ingen 

28. feb. 3. s. i fasten Ingen 9.00: JBB 

06. mar. Midfaste 9.00: JBB Ingen 

13. mar. Marie Bebudelse 9.00 10.30 

20. mar. Palmesøndag 10.30 Guldkonfirmation 14.00 Konfirmationsgudstjeneste 

24. mar. Skærtorsdag 10.30 9.00 

25. mar. Langfredag Ingen 10.30 

27. mar. Påskedag 9.00 10.30 

28. mar. 2. Påskedag 10.30 Ingen 

03. apr. 1. s. e. påske Ingen Ingen 

10. apr. 2. s. e. påske 9.00 10.30 

17. apr. 3. s. e. påske 10.30 9.00 

22. apr. Bededag Ingen 10.30 

24. apr. 4. s. e. påske 9.00: JBB Ingen 

01. maj 5. s. e. påske Ingen 10.30 Konfirmation 

05. maj Kr. Himmelfart 10.30 Ingen 

08. maj 6. s. e. påske 10.30 Konfirmation Ingen 

15. maj Pinsedag 10.30 9.00 

16. maj 2. Pinsedag Ingen Ingen 
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