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Forord 

af Ove Rye Jørgensen 
 
Pennen er spidset og hvad er der så 
denne gang af nyt og spændende stof 
i bladet. Ja,- denne gang har vi også 
nogle interessante og spændende ar-
tikler. For hvem har hørt om ’De 
kloge folk i Tjørnehoved’ og hvem 
vidste at vi have en Danmarksmester 
i Sporsøgning boende i Allerslev og 
måske nu en kommende Verdens-
mester, men alt det må du selv læse. 
Vi har gjort arbejdet, så snup en kop 
kaffe eller hvad du ellers hygger dig 
med når du har en læsestund. 
 
Men som det sig hør og bør her om 
foråret, så har der også været afholdt 
generalforsamling i de forskellige 
foreninger, med store og små kom-
mentarer. Som noget nyt vil AUIF 
fremover have en fast rubrik hvor de 
løbende vil fortælle om deres aktivi-
teter og hvad der rører sig i forenin-
gen.  
 
Med vores faste indslag om ’Hvem 
bruger den gamle skole’, ’Hvad er 
din hobby’ og ’En virksomhed i 
sognet’ opfordrer jeg stadig jer læse-
re om at give os i bladgruppen et tip 
når I kender en aspirant til et af disse 
emner, mail til mig på 
overye@gmail.com så tager vi aktion 
på den. To af artiklerne i dette blad 
er på foranledig fra en af jer, så tak 
for det. 
 
Vi har et lokalråd, ’Allerslev-Skibinge 
Lokalråd’, men hvad laver de i et så-

dan råd og hvem er de? Det vil vi 
fremover gøre noget ved, så i korte 
træk, vil vi referere hvad de har gang 
i. Selv blev jeg glædelig overrasket da 
jeg læste referaterne og så hvor man-
ge ting de har på bordet og hele ti-
den med et fast greb i Vordingborg 
kommune, så det lover kun godt. Så 
hvis der er en af læserne der føler sig 
inspireret til at være med i Lokalrå-
det, så kontakt Ole Gunnar Petersen 
på olegpetersen@mail.dk. 
 
Og for dem der ikke nåede at være 
med til AUIF’s Halfest i Præstøhal-
len i marts måned, er der kun et ord 
der kan bruges ’det var bare synd for 
dig’, men vi kan så glæde dig med, at 
vi bringer et par sider med billeder 
fra festen. 
 
Kirkegårdsmuren ud mod Rekken-
devej har kendt bedre dage, det er 
tydeligt for enhver, men hvorfor sker 
der ikke noget inden den styrter ud over 
fortovet. Det gør der sandelig også bag 
murene. Knud Skovbæk der er Kir-
keværge har i et indlæg skrevet om 
forløbet og hvad status er på projek-
tet lige nu, men læs selv. 
 
Vi har som den skarpe læser måske 
allerede har opdaget, fået et nyt med-
lem ind i vores Bladgruppe. Det er 
Stine Hansen der også er med i 
AUIF’s bestyrelse. Så et stor vel-
kommen til Stine. Det er dejligt med 
nye og ikke mindst unge og yngre 
kræfter. 
 
Med dette vil jeg ønske dig en god 
sommer og god læsning.  
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Det er min hobby 
tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 
 
Denne gang skal vi besøge Kim Møller og 
hans schæferhund Gozo, der sammen har 
’sporsøgning’ som hobby. Kim bor sam-
men med sin kone Gitte og sønnen 
Sebastian, samt hunden Gozo på 
Mønvej i Allerslev. Gozo er Sebasti-
ans hund siger Kim med et glimt i 
øjet, men det er mig der træner den. 
Indtil for nogle år siden arbejdede 
jeg ved militæret, fortæller Kim, det 
blev til 22 år og de fleste på Stensved 
kaserne. Jeg startede som hundefører 
og fortsatte med det i alle årene. I 
dag er jeg så tilbage i det civile ar-
bejdsliv, hvor jeg i dag bestyrer en af 
Tigerkædens forretninger der ligger i 
Næstved. Oprindelig er jeg udlært 
som isenkræmmer hos Imerco i 
Vordingborg og nu tilbage i faget. 
Gitte, min kone, arbejder på konto-
ret hos Palles fragt i Næstved. Gitte 
og jeg fandt først hinanden i en ret 
sen alder, hvor vi begge lige havde 
været igennem en skilsmisse. I 2000 
fandt vi så huset her i Allerslev og 
her er vi rigtig glade for at bo. Det 
ligger centralt for os alle 3. Os voks-
ne der skal på arbejde i Næstved og 
Sebastian der skal i skole i Præstø. 
Gozo er 8½ år og kommer fra en af 
de bedste schæferhundefamilier her i 
landet, men familien er kommet fra 
Tyskland. 
 
Jeg bruger megen tid på sportrænin-
gen med Gozo. Vi træner ca.2 timer 
hver gang og 3-4 gange om ugen, 
men udover det deltager vi også i 
prøver og konkurrencer sammen 
med andre hunde. Indenfor de sidste 

par år har vi i gennemsnit deltaget i 
14 prøver om året, hvor vi så ved 
DM sidste år kvalificerede os til VM 
(verdensmesterskabet). Den skal fo-
regår i Berlin her i år, fra den 19. til 
22. april. Det bliver spændende, for 
det har Gozo og jeg ikke prøvet før 
og vi kommer i fint selskab, blandt 
verdens dygtigste sporhunde, så der 
bliver kamp til stregen, men vi er også 
skrappe siger Kim med en vis stolt-
hed. 
 
Den daglige træning foregår normalt 
på en mark, som jeg har fået en spe-
ciel tilladelse til at kunne bruge. 
Normalt træner Gozo og jeg alene, 
hvor jeg så har udlagt spor i forve-
jen. 
 

 
Kim og makkeren Gozo 
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Vi træner meget, men alligevel ikke 
hele året, for en hund må ikke pres-
ses for hårdt, hverken fysisk eller 
mentalt, for så går det galt. Vi holder 
derfor fri i december og januar, og 
starter så op i begyndelsen af februar 
hvis vejret ellers er med os, men så 
er Gozo også i hopla til at komme i 
gang. 
 
Til mit spørgsmål, hvad er en sporsøg-
ning i grunden, for vi har jo nok alle 
set det på fjernsynet når politiets 
hunde arbejder, men hvad er der 
speciel ved denne sporsøgning. Til 
det spørgsmål bliver Kim ret teknisk, 
men han forstår til fulde at forklare 
mig hvordan et spor udlægges og 
hvordan en sporsøgning foregår, 
med faste regler og dommere. Så hold 
nu godt fast, for det er interessant (syntes 
jeg), så Kim forklarer. 
 
Et spor skal minimum være 1800 
skridt langt. Det bliver ’udlagt’ som 
man kalder det, ved at en person går 
ruten (sporet) igennem, først i lige 
linje, derefter en halv cirkel og så til-
bage i samme flugtlinjeføring som 
sporet startede med. Derfra igen i li-
ge linje og så skarpt til højre i f.eks. 
en 30 graders vinkel. Derfra igen i et 
lige stykke og så skarpt til venstre i 
en 30 graders vinkel og igen i et lige 
stykke og så til højre i en 45 graders 
vinkel og derefter igen et lige stykke 
og så en 45 graders vinkel til højre. 
Herfra går det f.eks. ligeud et godt 
stykke, og derefter et sving på 45 
grader der bringer sporet tilbage til 
start og udgangspunkt. Er du forvirret, 
så forstår jeg det til fulde. Jeg var så heldig 
at Kim tegnede det for mig, så det er ud fra 

den tegning jeg sidder her og beskriver spo-
ret (men se tegningen her nedenunder). Sel-
ve sporet bliver udlagt 3 timer før 
hunden starter og i sporet bliver der 
udlagt 7 genstande som kan bestå af 
forskellige materialer, f.eks. et af træ, 
et af læder, et stump tæppe eller lig-
nende, men alle skal have målene (10 
* 1½ * ½) cm. En ½ time før hun-
den bliver sat på sporet, skal så en 
anden person gå tværs henover det 
udlagte spor 2 gange. Dette er helt 
bevidst for at forvirre hunden, for at 
den skal tabe det oprindelige spor. 
 

 
En skitse over en sporsøgning 
 
Reglen er, at man har 100 point når 
man starter, derfra trækkes så de 
strafpoint som hunden eventuel får, 
hvis den begår fejl under søgningen. 
Hunden skal følge sporet direkte og 
med en maksimal afvigelse på 10cm 
til hver side af sporet. Hvis den mi-
ster færten af sporet, må den ikke gå 
tilbage i sporet, for så vanker der 
strafpoint. Hvis hunden lader sig af-
lede at de 2 spor der blev gået ½ 
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time før starten og som krydser spo-
ret, så vanker der strafpoint. Dom-
meren følger lige efter hunden. 
 

Når Gozo har fundet en af genstan-
dene, lægger den sig ned, hvorefter 
jeg tager genstanden op og afleverer 
den til dommeren, og først derefter 
kan sporsøgningen fortsætte. Gozo 
har en gang opnået 97 point ved en 
konkurrence, men har de sidste par 
år i gennemsnit ligget på omkring 91 
point, så han er skrap. For at kunne 
bestå og få betegnelsen ’sporhund’, 
er mindstekravet 70 point. Gozo var 
kun 1½ år gammel da han var til sin 
første sporingsprøve og han har nu 
været med til omkring 9-10 DM.  
 
Det var en lang og interessant snak 
om Gozo og sporing, så nu må det 
være på tide at sige tak til Gozo og 
hans familie og ønske dem god tur 
til Berlin og et stort held og lykke i 
VM. 
 
Og så til resultatet 
Det blev ikke til en podieplads den-
ne gang, men som nr. 20 i en flok på 50 
fortalte Kim mig, er jeg rigtig godt til-
freds. Det var jo et verdensmesterskab, så 
som nr. 20 i verden, kan vi godt være stol-
te. Ja, sagde Kim, og så slog vi 2 tidligere 
verdensmestre, der også var med, så jo, - jeg 
er glad. Men vi blev nr.5 som hold, hvor vi 
var 2 hundefører her fra Danmark. 1. 
præmien gik til en tysk hund. 
 

Allerslev Kirkegårdsmur 
af Knud Skovbæk, Kirkeværge 
 
Flere har nok undret sig over at kir-
kegårdsmuren ud mod Rekkendevej 
stadig ser så medtaget ud. 

Sagen er den, at en så gammel mur 
må menighedsrådet ikke selv be-
stemme hvordan den skal repareres, 
for at frosten fremover ikke skal 
kunne ødelægger den hver vinter. 
Der har været en arkitekt på sagen, 
og han har foreslået, at det rigtigste 
og mest økonomiske vil være, at 
fjerne noget af den jord der ligger 30 
cm. op af murværket indvendig og 
udskifte den dårligste del af muren 
med en ny, men genbruge brugbare 
gamle sten herfra til at reparere an-
dre steder på muren. 
 
En ansøgning om at må løse pro-
blemet på denne måde ligger for ti-
den hos Nationalmuseet, men vi i 
menighedsrådet er kede af, at det ser 
så forfaldent ud, men må afvente et 
svar  
 

Dette var forhistorien, men i skrivende 
stund har vi i dag d.14. april fået til-
ladelse til at lade arbejdet udføre 
som vi ønskede det. 
 
Så nu må vi se, hvornår mureren har 
tid!

 
foto Ove Rye Jørgensen 
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Fastelavn i Allerslev 
af Inger Frederiksen - foto Inger Frederiksen og Riber Moser Hansen 
 
Der var et pænt fremmøde af børn 
med store forventninger til 
fastelavnsfesten, for hvem skulle 
blive Kattekonge og Dronning. Der 
var ca. 43 dejlige glade unger. Vi fik 
en stor ros fra de fremmødte 
forældre, de følte sig godt tilpas i 
vores dejlige lokaler i AUIF’s 
klubhus. De følte sig velkommen og 
kom sågar helt fra Falster med deres 
børnebørn. 
 
Igen i år havde Ugledige brugs 
sponseret en masse slik, hvor intet 
blev levnet da tønderne revnede. Og 
så kom dagens anden højde punkt, 
hvor Ditte Kaspersen, en dejlig og 
dygtig ung pige legede med børnene 
med STOR succes.  

Børnene var vilde med hende. Så alt 
i alt var det en rigtig dejlig fastelavns 
fest, hvor det vigtigste var at 
børnene hyggede sig. 
 

 
Børnene var vilde med at lege 

 
Dette års kattekonger og kattedronninger.  
Lille tønde: Trine og Freja. Stor tønde: Christian og Casper.  

7



Petanques nye hus i Allerslev 
af Inger Frederiksen 
 

 
En de smukke blomsterkasser, som var sponsoreret af 
Flemmings Planteskole.  

Det sidste halve år har der været en 
livlig trafik af petanquespillere ved 
petanquebanen i Allerslev, men ikke 
med kugler i hånden for at spille, 
næh.. de var udskiftet med værktøj 
og alskens værktøj. Der blev hamret 
og der blev savet, og stille og roligt 
rejste der sig et nyt Petanquehus ved 
siden af det gamle. Mange frivillige 
Petanquespillere, store som 
små hænder hjalp til med at få 
huset op og stå, for uden deres 
hjælp havde det ikke kunne 
lade sig gøre. Som sponsorer 
havde Nordea og XL-byg i 
Præstø samt Lions Club 
beredvilligt ydet økonomisk 
støtte til huset. Preben Sindal, 
der også var aktiv på ar-
bejdsholdet, havde støttet med 
ekstra brædder til huset.  
 
Så da lørdagen den 21. april 
oprandt, stod huset klart, parat 
til at blive indviet og taget i 
brug af de mange glade spillere 
der var mødt frem på dagen. 
Og det var en stolt flok 
frivillige, der her kunne vise re-
sultatet af deres mange timers 
arbejde frem for husets 
sponsorer. Fra Nordea var 
Hanne Merethe Andersen 
inviteret og fra XL byg i 
Præstø, Ulrik Helles. Lions 
Club kunne desværre ikke være 
til stede.  

Til dagen havde Flemmings Plante-
skole sponsoreret de smukke blom-
sterkasser der flankerede huset, så 
intet var overladt til tilfældigheden. 
 
Tak til alle for et dejligt hus og 
en dejlig dag. 
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Det flotte nye petanquehus – Foto: Ove Rye Jørgensen 

 

 
Huset bygger ikke sig selv. Her er de mange hænder der hjalp til.  
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Nyt fra Allerslev-Skibinge 
Lokalråd 
af Ove Rye Jørgensen, med uddrag fra refe-
rater 
 

Stikord fra bestyrelsesmødets re-
ferat d. 17.januar 2012 i Skibinge 
kirkehus.  
 

Fokus på folkeskolen. 
Der er sendt indsigelse til kommu-
nen d. 18. januar. 
 

Administrativt Stormøde i Vor-
dingborg Kommune. 
WW og OGP deltog i mødet. 
 

Formandsmøde i Landsbyforum. 
Landsbyforum afholdt formands-
møde d. 24. januar 2012 i Kirkehuset 
ved Skibinge Kirke.  
 

Dialogmødet med kommunalpo-
litikerne d. 1. marts 2012. 
Mødet er forberedt gennem det ud-
sendte materiale til dialogudvalgets 
medlemmer herunder også det mate-
riale, som tilkom på dagens møde  
 

Transport på landet. 
PD er med i den undergruppe, som 
taler med kommunen om den frem-
tidige busdrift. PD oplyste, at lokal-
rådet i Stensved foreløbige kontakter 
Vej- og Trafiksekretariatet for at få 
igangsat en møderække. 
 

Tilskud til muldtoilet i Ugledige 
Grusgrav. 
PD har udbetalt det vedtagne støtte-
beløb på kr. 10.000,- til Beboerfor-
eningen. Sagen er afsluttet. 
 

Orienteringstavle på Den gamle 
Rytterskole, Mønvej 66. 
Tinglysningen af Vordingborg 
Kommunens ejendomsforbehold på 
Sandstenstavlen forventes at ske i 
marts 2012. 
 

Deltagelse i Workshopmøde om-
kring Lokale Udviklingsplaner d. 
29. februar 2012. 
WW og OGP deltager i mødet. 
 

Informationsfolder til nye lokal-
råd. 
Susan fra Landsbyforum/Nyråd Lo-
kalråd har haft møde med kommu-
nen om udarbejdelse af en folder for 
nye deltagere i lokalrådsarbejdet, der 
beskriver arbejdet i og omkring lo-
kalrådene.  
 

Grønne Udviklingsplaner. 
Vi er blevet indbudt til at deltage i 
mødet om Grønne Udviklingsplaner 
d. 21. marts 2012 i Teknisk Forvalt-
ning i Langebæk.  
 

Indbydelsen gælder op til ca. 10 per-
soner fra vores lokalområde. OGP 
har videresendt indbydelse til Bebo-
erforeningen i Allerslev, Allerslev 
Ungdoms- & Idrætsforening, Sogne-
rådet i Skibinge og ejeren af skoven 
ved Tubæk Skyttecenter. Fra besty-
relsen deltager WW, IF og OGP.  
 
Tilskud fra Landdistriktspuljen. 
Kommunen har gjort opmærksom 
på støtte til projekter fra Landdi-
striktspuljen, som kan søges inden d. 
9. marts 2012. Der var enighed om, 
at vi ikke er bekendt med projekter i 
vores lokalområde, hvortil der kan 
søges tilskud. 
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Der har været afholdt Dialogmø-
de med Kommune den 1. marts i 
Skibinge kirkehus hvor følgende 
punkter blev berørt: 
 

• Kloaksepareringen i Allerslev og 
Ammendrup. 

• Projekt og udførelse 

• Grundejernes økonomiske for-
måen 

• Den nye skolestruktur 

• Mulige ændringer i Nærdemo-
kratimodellen. 

• Hvor langt er udarbejdelsen af 
en Landdistriktspolitik 

• Cykelstiplanen for Vordingborg 
Kommune 

• Ukrudtsbekæmpelse på vejom-
råder i landsbyerne 

• Kommunalpolitikerne beretter 
om øvrige tiltag i deres udvalg, 
der kan få betydning for vort 
område og vore medlemmer 

• Afslutning. 
o WW afsluttede mødet med en 
tak til dialogudvalgets med-
lemmer og de fremmødte 
medlemmer fra lokalområdet 
for et godt og konstruktivt 
møde med en god dialog 

 

Referater fra bestyrelsesmøder og 
dialogmøde samt ny dagsorden kan 
ses på lokalrådets hjemmeside 
www.landsbyforum.dk < lokalområ-
der < Allerslev-Skibinge. 
 

Husk at komme til Allerslev-
Skibinge Lokalråds ordinære general-
forsamling mandag d. 21. maj 2012 
kl. 19 i Kirkehuset ved Skibinge Kir-
ke.  

De kloge folk i  
Tjørnehoved 
af Ove Rye Jørgensen 
 
*)uddrag fra bogen ’Historisk Samfund for 
Præstø Amt’, årbog 1957, af arkivar 
Hans Ellekilde, Dansk Folkemindesam-
ling 
 
Indledning 
I gamle dage, lad os sige for 40år si-
den, var udtrykket den kloge mand eller 
den kloge kone et ganske normalt ud-
tryk. I dagens Danmark findes de 
vist ikke mere, nu er det alternativ 
behandler eller healer man går til. Så 
med tiden har også dette ændret sig, 
men funktionen er i grunden nok 
den samme. Nutidens udtryk lyder 
nok mere teknisk og ikke så jordnært 
som ordet den kloge kone. Men i gamle 
dage fandtes der kloge folk mange 
steder i Danmark, god eller dårlig. 
For plattenslagere har der altid eksi-
steret, men disse som jeg her skal 
fortælle om var kendt viden om. 
 
Tjørnehovedkonen er det gængse 
navn på Sydsjællands mest kendte og 
mest søgte kloge kone, **Ane Marie 
Jeppesdatter, der hele sit liv boede i 
Tjørnehoved. Hun blev født i 1812 
og døde 1884. Hun havde lært sin 
folkelige lægekunst af sin moder 
*Karen Hansdatter. Hun var godt nok 
født i Gederød, men levede hele sit 
ægteskab fra 1799 til 1853 i Tjør-
nedhoved, og har sikkert lige som 
sin langt mere kendte datter været 
kendt som Tjørnehovedkonen. Moderen 
menes at have fået sin viden fra en 
gammel kone Lad-Stine, som var en 
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klog kone der vandrede fra sted til 
sted, altid fulgt af sin store sorte 
hund, som folk var bange for. Lad-
Stine foretog åreladning på folk, der-
af hende øgenavn Lad . 
Ane Marie lod igen sin viden gå i arv 
til ikke mindre end fem af sine seks 
børn, som nåede voksen alder. Især 
den ældste Maren Pedersdatter (1836 til 
1871) brugte sine evner i Svennerup, 
Kongsted Sogn ved Faxe og den 
yngste datter, Lisbeth Pedersdatter 
(1853 til 1920) som i 25år viderefør-
te sin moders hverv som klog kone i 
Tjørnehoved, efter dennes død. Og-
så moderens søskendebarn Inger 
Christiansdatter (1818 til 1900) som 
var gift Bendtsen var gennem mange 
år klog kone, men muligvis som or-
dinær kvaksalverske, uden anvendel-
se af den ægte Tjørnehoved læge-
kunst, med brugte hellige trylleform-
ler og indviede bånd, som skulle bæ-
res på den syges legeme en stykke 
tid, ofte ni dage. Den syge behøvede 
ikke at forstå ordlyden af trylleform-
len, som blev oplæst mumlende over 
bændlet eller garnenden, for at den 
skulle kunne udøve lægende kraft.  
 
Karen Hansdatter* 
Karen Hansdatter blev født i lands-
byen Gederød i Allerslev Sogn i 
1776 og døbt samme år den 21.april 
i Allerslev kirke. I 1799, den 
8.november bliver hun gift med 
husmand Jeppe Poulsen fra Tjørne-
hoved. Efter næsten 54 års ægteskab 
dør de begge med to dages mellem-
rum. Karen Hansdatter blev 76 år 
gammel.  
 

Ane Marie Jeppesdatter** 
Hvis man med rimelighed kan kalde 
Karen Hansdatter for den gamle 
Tjørnehovedkone, kan man af sam-
me grund kalde hendes datter Ane 
Marie Jeppesdatter for den store 
Tjørnehovedkone, da hun uden tvivl 
har været den dygtigste af de mange 
kloge koner i Tjørnehoved. Det 
fremgår, at der i de første 20 år af 
Ane Marie Jeppesdatter ægteskab har 
været 2 kloge koner i Tjørnehoved 
hvor Karen Hansdatter i de første år 
af datterens ægteskab har været den 
egentlige ’store’ vidtberømte Tjørne-
hovedkone. 
 

Tjørnehovedkonen  
Anne Marie Jeppesdatter 
 
Anne Marie blev født langt nede i 
søskendeflokken den 3.april 1812. 
Døbt i Allerslev kirke og senere også 
konfirmeret i Allerslev kirke i 1827. 
Hun har rimeligvis i sin tidlige ung-
dom været ude og tjene, men vi ved 
ikke hvor. Men allerede som ung pi-
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ge begyndt hun at læse over syge, 
hvilket hun havde lært af sin moder. 
Som 21 årig bliver hun gift med Pe-
der Willumsen i Tjørnehoved den 
25.oktober 1833. Han var på det 
tidspunkt forpagter på Allerslev præ-
stegård, der den gang lå ved hjørnet 
af Rekkendevej og Neblevej. De fik 
syv børn, hvoraf de seks nåede vok-
sen alderen. De bliver alle undtagen 
Jens kloge koner og mænd der fortsætter 
moderens virksomhed. Han bliver i 
1865 avlskarl i Allerslev præstegård 
og gifter sig med Kirsten Jensen, 
datter af husmand Jens Hansen, 
Teglstrup. Siden bliver han gård-
mand i Ammendrup og har tilsyne-
ladende helt vendt moderens virk-
somhed ryggen. Hvis ikke Ane Marie 
havde dikteret sine såkaldte trylle-
formler til sine døtre Karen og Lis-
beth, der som store skolepiger ned-
skrev dem i deres skolehæfter, kunne 
de næppe have været bevaret til vore 
dage. Disse Sydsjællandske trylle-
formler kommer derved til at danne 
et værdifuldt tilskud til det i forvejen 
ikke overvældende store sjællandske 
trylleformelstof som er samlet i vær-
ket ’Danmarks trylleformler I’, udgi-
vet af lektor Ferdinand Ohrt i 1917. 
Men her er et par eksempler: 
 
Tjørnehoved nr.1 
Denne læsning skal være for alle 
slags sygdomme: 
Vor Herre han sidder oppe i himlen.  
Han ser ned på jorden, han ser ned i alle 
menneskers legemer, 
Hans ser ned i dit pinefulde legeme. Han 
siger, du skal ikke uroliges 
Eller hæmmes, rokkes eller stækkes, fryse 
eller gyse, rystes eller bæves eller forvildes. 

Han siger, at al din sygdom skal stille stå, 
som jomfru Maria, da hun fødte Guds søn 
 
Tjørnehoved nr.2 
Denne læsning skal være for det 
mennesker der ligger på det yderste 
Sødeste Jesus, sjælens læge 
Kom og lad dig dog bevæge 
Over synderinden din 
Og forlindre hendes pin 
 
Forskellige oplevelser fra besøg i 
Tjørnehoved  
Der findes mange nedskrevne skild-
ringer om den store Tjørnehoved-
kone og hendes virke som klog kone 
i over 50år, her er en af dem. 
Kustode Jens Olsen fra Maribo, 
kendt som forfatter til bogen ’Fra 
Sydsjælland’, har fortalt om et besøg 
i Tjørnehoved i 1835, som hans mo-
der Nielsdatter som ung pige havde 
foretaget for sin vordende ægtemand 
Jens Olsens fader, husmand Ole Jen-
sen. (efternavnene  burde være de 
samme, far/søn, men er det ikke i 
org.matr.). Ref. Danmarks Folke-
mindesamling i 1912. 
 
I 1835 tjente Ole Jensen sammen med 
Maren Nielsdatter hos fæstegårdmand Ni-
els Torkildsen i Bael, Kalvehave sogn. En 
dag kørte han fra skoven med et læs bræn-
de. Da han kom ud af skoven ud for et 
hus der lå ved vejen, faldt der et stykke 
brænde af vognen, men idet Ole Jensen stod 
af vognen for at samle brændet op, blev han 
så dårlig at han ikke kunne gå, men måtte 
køres hjem. Han lå længe syg og kunne 
ikke komme sig. Tjenestepigen på stedet, 
Maren Nielsdatter blev sendt til tjørneho-
ved til den kloge kone, medtagende de sæd-
vanlige ting, nemlig skjorte og et nøgle uld-
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garn. Konen tog garnet og målte nogle 
stykker af i bestemte længder og læste over 
disse samt over den medbragte skjorte. Den 
kloge kone sagde derefter til pigen’ Ja, det 
er nok meget dårligt med Ole, han er for-
gjort, der har været lagt noget i vejen for 
ham, men det skal vi nok få bugt med, når 
I nu blot gør som jeg siger. Når du kom-
mer hjem, kommer der en kone og vil låne 
noget, men I må ikke låne hende noget som 
helst. Så vil hun nok spørge om hvorledes 
Ole har det, men giv hende ikke noget svar. 
Hun vil så nok komme igen, men lad hen-
de gå uden at hun får svar på det hun 
spørger om’. Da pigen kom hjem fra Tjør-
nehoved skete der også som beskrevet, at 
der kom en kone og ville låne brød som så 
ofte før, da hendes eget brød var sluppet op. 
Konen havde ellers altid fået lov til at låne 
brød, men nu var der ikke tale om at man 
ville låne hende brød. Den kone blev skyet 
fra den dag, da det blev en almindelig tro, 
at hun kunne gøre ondt for andre. Men 
Ole fik skjorten på og båndene om halsen 
og livet. Skjorten og båndene måtte endelig 
ikke røre gulvet, for så tabte de deres hel-
bredende kraft. Ole kom sig også lidt efter 
lidt. Turen til den kloge kone blev gentaget 
nogle gange og troen på den kloge kone i 
Tjørnehoved blev derved endnu stærkere. 
 
Dette er en enkelt beskrivelse fra 
bogen, men der findes mange andre 
beskrivelser om lignende besøg hos 
de kloge koner i Tjørnehoved samt 
efterfølgende resultater af besøgene. 
Interesserede kan læse hele denne ar-
tiklen med alle detaljerne på Lokal-
arkivet i Præstø. Her indgår denne 
artikel i samlingen ’Historisk Sam-
fund for Præstø Amt’ hvor hele seri-
en fra starten i 1911 og til 2011 fin-
des, med mange andre interessante 

historiske artikler fra det oprindelige 
gamle Præstø Amt der den gang gik 
helt til Næstved og Køge, altså et 
meget stort område. 
 
Yderligere findes der en lille bog 
’Den kloge kones bog’, med forsiden 
prydet af et billede af Ane Marie, 
den store Tjørnehovedkone, udgivet 
på Strandbergs Forlag. Den første 
blev udgivet i 1867 til en pris af 50 
øre. Forlaget kunne i 1886 fortælle at 
den nu var solgt i 80.000 eksempla-
rer, og dermed blevet en bestseller. 
 
En retssag  
Den store Tjørnehovedkone Ane 
Marie bliver den 27. oktober 1862 
dømt som kvaksalverske af dommer 
L.G.Manthey, den samme dommer 
som dømte Balle Lars. Dommeren 
afviser en udførlig redegørelse fra 
forsvareren prokurator Peter August 
Ringbergs påstand, at det råd Ane 
Marie havde givet til en syg gård-
mand, burde opfattes som et simpelt 
husråd. Dommen bliver sat til en 
mulkt på 20 rigsdaler til Præstø Amts 
fattigkasse, samt sagens omkostnin-
ger på 11 rigsdaler. 
 

Senere i sagen udtaler birkedommer 
Malling Holm, denne sag blev kun an-
lagt efter ordre fra Præstø Amt, til hvem 
der var kommet en forlangende på en un-
dersøgelse fra en fremmed jurisdiktion. El-
lers havde jeg ikke rejst nogen sag mod den 
kloge kone i Tjørnehoved, fordi hun har 
praktiseret i en lang række år, efter en ud-
bredt mening til gavn for mange. 
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Hvem bruger Den gamle skole 
tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 
 
For nogle måneder siden hørte jeg, 
at der igen var startet en legestue i 
den gamle skole i Allerslev. Det er så 
5 år siden at den sidste legestue stop-
pede efter at have fungeret i 20 år (se 
artiklen i blad 2011-nr.1). Så det var 
en god nyhed, og rigtig dejligt at der 
nu igen er livlig børneaktivitet i sko-
len i dagtimerne. Normalt er det 
først om aftenen, at der er gang i lo-
kalerne, men så er der også fyldt op. 
Men det er også dejligt at alt det le-
getøj der dengang for 5 år siden blev 
efterladt, nu igen kan blive brugt. 
Sidste år installerede kommunen helt 
nye børnevenlige legeredskaber på 
græsplænen bag skolen. Så da jeg 
hørte denne nyhed, besluttede jeg at 
undersøge det og få en lille snak med 
dem.  
 

Susanne Torkildsen der er deres 
kontaktperson fik jeg så en snak med 
en torsdag formiddag i den gamle 
skole, torsdagen er nemlig deres le-
gestuedag.  
 
Lige for tiden er vi 8 mødre med 8-9 børn i 
alderen fra 3 mdr. til 4 år, fortalte Su-
sanne. Vi leger med børnene, men os 
voksne har samtidig også stor glæde af hin-
anden. Vi er meget glade for at være her, 
huset er perfekt og når vejret er til det, kan 
børnene boltre sige ude på græsplænen med 
legetøjet og sandkasse.  
 
Så hvis du der nu sidder og læser 
dette er blevet inspireret, er du me-
get velkommen til at kontakte Su-
sanne på tlf. 40 57 60 45. Desværre 
var ikke alle tilstede da ’familiefotoet’ 
skulle tages. 
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Generalforsamlingen i Beboerforeningen 
af Knud Skovbæk - foto Ove Rye Jørgensen 
 
Efter en gennemgang af foreningens 
velbesøgte arrangementer igennem 
året kom formanden ind på tilbage-
gangen i befolkningstallet i sognet. 
500 færre beboere på 100 år. Nu går 
det lidt langsommere, med kun 3 
mindre om året. I Køng - Lundby - 
Sværdborg området har man tilsyne-
ladende vendt udviklingen, men kan 
vi gøre det samme! 
 
Foreningslivet i et sogn har vanske-
ligheder, når man mister sin skole, 
for børnene vil helt naturligt gå til 
idræt sammen med kammeraterne 
fra den skolen de går i. 
Men sammenholdet i et sogn har og-
så noget med, at vi er blevet mere 
egoistiske. Vi er blevet tilbøjelige til 
at nævne os selv først, når noget skal 
ske. Der er forskel på at sige, Peter og  
jeg skal ud og spille bold, eller sige, mig 
og Peter skal ud og spille bold. 
Men også noget med at det område 
man interesserer sig for er det, man 
kun kan se ud over fra et højt sted 
f.eks. kirketårnet. Nu er ens nærom-
råde det man ser fra sin udestue, det 
vil sige græsplænen med børnenes 
legeredskaber og bilen i carporten og 
måske helt over til genboen. Mange 
kender knap nok dem der bor på de-
res egen vej. Så her har vi som forening 
en opgave. 
 

Foreningen har brugt 6.000 kr. af 
foreningens formue til indkøb af 
borde og stole her til den gamle sko-
le. 
 
Der er sket lidt nyvalg til bestyrelsen, 
men det er nævnt andet sted.  
 
Efter generalforsamlingen fortalte 
Mille Sparholt, der bor Allerslev, om 
sit spændende år som udvekslings-
student i Argentina.  
 

 
Mille Sparholt 
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Medlemskab 
af Knud Skovbæk 
 
Alle husstande i Allerslev Sogn op-
fordres til tegning af medlemskab i 
 

BEBOERFORENINGEN  
I ALLESLEV SOGN 

 
Med et medlemskab er du med til at 
sikre foreningens bevarelse, og du 
bidrager til: 
- Det husstandsomdelte sogneblad. 
- Bænke, borde og toilet i Den gam-

le Grusgrav ved Ugledigesøerne. 
- Den gamle Skole, der sikrer et 

godt mødested for Beboerforenin-
gens forskellige arrangementer 
samt anden foreningsaktivitet. 
Herved gives mulighed for at be-
varer et fællesskab i det lokale om-
råde. Her kan også gives rum for 
nye aktiviteter og samvær i for-
eningssammenhæng. 

 
Bestyrelsen har tidligere brugt megen 
tid og kørt mange kilometer hvert år 
for at sælge medlemskort. 
 
På sidste generalforsamling blev det 
derfor foreslået, at medlemskab 
fremover fornyes – eller tegnes – 
ved indbetaling via netbank til  
Nordea:  
reg.nr. 0047 konto 4475640697.  
HUSK at angive dit navn og adresse. 
Foreningen er stærkt afhængig af 
dette støttebidrag og opfordrer der-
for indtrængende til at indbetale be-
løbet en af dagene; hukommelsen er 
desværre kort. På forhånd tak! 
 

Indbetaling kan selvfølgelig også 
fremover foretages til foreningens 
bestyrelse, der kan kontaktes på tele-
fon, se bestyrelseslisten. Prisen for 
årligt medlemskab er forsat kr. 50,00 
pr. husstand. 
 
Skt. Hans aften 
af Knud Skovbæk. 
 
AUIF og Beboerforeningen holder 
som sædvanlig Skt. Hans fest ved 
Enghavevej 2, på pladsen bag Den 
gamle Skole.  
 
Fra kl.19,30 er der salg af kaffe og 
æbleskiver, samt ’plant et flag’ og 
hvad der ellers findes på og ikke 
mindst hyggeligt samvær. 
 
Legepladsen er åben, og voksne kan 
også prøve balance bommen og du 
har god mulighed for at møde nabo-
erne, og hvem der også bor i områ-
det. 
 
Når solen er ved at gå ned, kl. ca. 21. 
vil Karen Margrethe Olsen fra 
Præstø, tidligere Ammendrup, holde 
båltalen.  
 
Karen Margrethe går stærkt ind for 
at vi skal passe på vore kultur værdi-
er, så mon ikke der vil blive sagt lidt 
om det. 
 
Tony Zink vil spille til midsommer-
visen. 
 
Afbrændings materiale, det vil sige 
ris og grene, ikke stød og mur-
brokker, må gerne henlægges på det 
kommende bål, så vi kan få et flot 
bål. 
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En Tyroleraften i Præstø 
af C. Nielsen og Ove Rye Jørgensen 
foto: Ena Skovbæk, Ove Rye Jørgensen og 
Belice Pollas.  
 
Da vi ankom til Præstø hallen blev vi 
mødt af glade og forventningsfulde 
gæster, hvoraf mange var i tyrolertøj 
har et par af aftenens gæster skrevet til 
bladet. For der var lagt op til en rigtig 
festlig aften i Præstø hallen lørdag d. 
10.marts. Bordene stod smukt dæk-
ket med forretten klar til at blive ind-
taget af de feststemte gæster. 
 
I timerne forinden havde 35 frivillige 
fra AUIF knoklet for at få tryllet den 
store tomme hal om til en hyggelig 
og velkommen festarena for de om-
kring 450 gæster der havde meldt de-
res ankomst, og det var lykkedes til 
fulde. 
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 Alt klappede som det skulle og ple-
jede, så da festen kl.1 sluttede og den 
sidste gæst var gået, blev der ryddet 
op på rekordtid = halvanden time. 
Men så var det også en flok trætte 
men glade og tilfredse frivillige der 
kunne ’lukke og slukke’ Præstø hallen. 
For nu var de klar til at se dyner.  
 
Nyd billederne der tydeligt fortæller 
om en dejlig, festlig og farverig aften. 
AUIF har skumle planer om en gen-
tagelse, men i skrivende stund er det-
te ikke afgjort endnu. 
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Sidste nyt fra AUIF 
Allerslev Ungdoms- &  
Idrætsforening  
tekst og foto af Ena Skovbæk 
 
I feb. havde vi Generalforsamling, 
Formanden Bent Harsmann havde 
forinden varslet sin fratræden efter 4 
år på denne post.  
 

Ny bestyrelse blev: 
 

 
Formand: Dennis Grundtvig 

 

 
Næstformand: Berit Eeg 

 

 
Sekretær: Susanne Tjørnskov 

 

 
Annette Hyltoft 

 
 
 
 
 

 
Inge Jensen 

 

 
Torben Hansen 

 

 
Heidi Holm Cort Jensen 

 

 
Stine Hansen 

 

 
Jette Fredkilde 
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Klubhuskasserer  
(udenfor bestyrelsen):  

 
Ena Skovbæk 
 
Suppleant: Barbara Jensen.,  
Jasper Nielsen. 
 
Fanebærer: Inge Jensen,  
Birte Andersen. 
 
Revisorer: Sten Larsen, Birgit Mørch 
 
Kontaktpersoner: 
Arrangement vedr. Roskilde Dyr-
skue: Jørgen Sørensen. 
Flaskecontainer: Inge Jensen 
Klubhus/Kiosk: Jette Fredkilde 
 
Udpluk fra bestyrelsesmøderne: 
I AUIF har man drøftet, hvor svært 
det er blevet at få børn til sportslige 
aktiviteter i selve Allerslev. 
 
Der er børn i Allerslev, og de vil na-
turligvis helst være sammen med 
dem de går i skole og klasse med, 
om det er i Præstø eller Øster Eges-
borg. Dette forstår bestyrelsen fuldt 
ud. For øjeblikket er børnefodbold 
og -håndbold fortid i AUIF. 
 
Desværre gør den samme nedgang 
sig også gældende for Gymnastikaf-
delingen i øjeblikket. Men i bestyrel-
sen er man enige om, at kæmpe for 
at få vendt denne udvikling. Heldig-

vis har nye personer nu meldt sig på 
banen for at lægge et stykke arbejde i 
denne afdeling. 
 
Medlemsnedgangen har desværre 
bevirker, at AUIF’s kommunale til-
skud til driften i klubhuset er blevet 
væsentlig mindre, end det hidtil har 
været. For tilskuddet beregnes ud fra 
hvor mange aktive medlemmer der 
er under 25 år og hvor mange der er 
over 25 år. 
 
På møderne er der også blevet drøf-
tet om Bankospillet, aktiviteterne på 
Roskilde dyrskue, Benzinpengene fra 
Ugledige Brugs & OK og en Halfest 
klare udgifterne til driften af klubhu-
set, eller skal man begynde at leje 
klubhuset ud til private arrangemen-
ter, for at få økonomien til at hænge 
sammen.  
 
Dette blev vedtaget (mere om reg-
ler, priser, aftaler og kontaktperson i 
næste nr.)   
 
- Sportspladsen, der er AUIF’s ma-
trikel, bliver ikke brugt ret meget. 
Der er derfor blevet foreslået nye ak-
tiviteter, som skal undersøges og om 
AUIF kan sætte dem i gang. Natur-
sekretariatet i Vordingborg Kom-
mune har kik på dette grønne områ-
de som de i mange år har haft vedli-
geholdelsen på. Sportspladsen er på 
størrelse med to fodboldbaner, så 
for at reducere vedligeholdelsesud-
gifterne, er der på et lokalrådsmøde 
foreslået, at det halve areal af områ-
det bliver tilplantet som skov. Dette 
er AUIF meget imod, så et møde 
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med Vordingborg Kommune vil væ-
re næste skridt. 
- AUIF har også en Badmintonafde-
ling. Afdelingen har nogle ledige ti-
mer både i Bårse Hallen og Præstø 
Hallen. Hvis der er nogle der har lyst 
til denne aktivitet, kan man kontakte 
Berit Eeg. 
 
- Allerslev Petanque er også en afde-
ling under AUIF. Der er stor aktivi-
tet på banerne ved klubhuset flere 
gange om ugen og ca. 40 medlem-
mer kommer fra nær og fjern. Det er 
en afdeling med fremgang.  
 
- AUIF Banko har spil hver torsdag 
aften, hvor der i øjeblikket kommer 
ca. 150 spillere, et tilfredsstillende re-
sultat, hvor også det sociale er meget 
prioriteret. Ca. 15 hjælpere har vagt 
hver spilleaften. 
- I kulturelt afdeling har man planer 
om igen, at samle aktører og in-
struktør til at sætte et dilettantstyk-
ke op. Nye kræfter er også kommet 
til i den afdeling, så der er blevet 
foreslået flere nye tiltag. Man ved-
tog efter forespørgsel fra Beboer-
foreningen at samarbejde om Maj-
stangsfesten i Ugledige Grusgrav 
søndag d. 20. maj. Kl. 12. 

 

 
- AUIF har en flaskeafdeling, hvor 
alle kan komme og aflevere deres 
tomme flasker i en container, der 
står ved klubhuset. Nogle syntes, 
det er for besværligt at putte fla-
skerne igennem åbningen ned i 
containeren, så de bliver bare sat 
ved siden af, så kommer der nok en 
fra AUIF og rydder op. Og det gør 
der selvfølgelig også, men med ekstra ar-

bejde for de frivillige. 
 
- AUIF er glad for det samarbejde, 
der er med Ugledige Brugs & OK, 
glade for den økonomiske støtte, 
foreningen får ved salget af benzin. I 
2011 er det blevet til 8.141,27 kr. Et 
stor tak for det. 
 
- Den 8.-9.og 10. juni vil ca. 80 per-
soner fra AUIF være at finde på 
Roskilde Dyrskueplads, bl.a. i ”Den 
gamle Kro”, ”Æbleskivehuset” og på 
”Motocrossbanen” 
 
- ”BOWLS” er blevet foreslået som 
et nyt spil i klubhuset. Dette under-
søges og der vil måske blive indkøbt 
rekvisitter til dette spil, som skal fo-
regå søndag formiddag. Men mere 
om dette i næste blad.  
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Majstang  
Søndag d. 20. maj. 
af Knud Skovbæk 
 
Vi fortsætter den gamle skik med at 
byde sommeren ’velkommen’ med 
en tur i den lysegrønne skov. Med 
sang og leg ved den pyntede Maj-
stang i den gamle grusgrav ved 
Ugledigesøerne.  
 

Kl. 12 går vi en lille rask tur i sko-
ven. De friskeste kan nå søen rundt 
og være tilbage til den medbragte 
madkurv kl. 13. Mad og samvær ny-
des bedst efter lidt fælles oplevelser. 
Som et nyt tiltag er AUIF nu også 
med som arrangør, så kom og vær 
med.   
 
Efter maden vil Ebbe og Susanne fra 
Snesere spille på harmonika og Anne 
Grethe Nielsen, Stubbekøbing men 
tidligere Allerslev, vil føre an ved lidt 
morskab om Majstangen. 
 
Der er borde og bænke med plads til 
de første 30, og derudover plads til 
medbragte borde eller tæpper. 
 

Alle er velkomne 
 

 

Beboerforeningens 
sommerudflugt til Avnø 
af Knud Skovbæk 
 
Tirsdag d. 7. august har foreningen 
fået lov at besøge Søren Madsen, 
Togårdsvej 17, Sallerup for at se 
hans store nybyggede kostald. De 
mange jerseykøer bliver passet efter 
New Zealandsk princip. 
 
Efter rundvisningen køres der en 
spændende tur i traktorvogn, ad 
markveje til Naturcenter Aunø, den 
tidligere flyvestation. 
 
Fra tårnet er der vid udsigt og i kik-
kert kan man se de mange fugle og 
måske også sæler i fjorden. Der er 
mulighed for vandreture og hvis 
man har mod på det, en overnatning 
i de åbne shelter. 
 
Foreningen medbringer noget at 
drikke. Der er kun plads til 25 per-
soner i traktorvognen, så tilmelding 
er nødvendig og turen koster 40 kr. 
Kostalden ligger på Togårdsvej 17, 
lige vest for Vordingborg, Næstved-
vejen syd for Køng. 
 
Der køres i egne biler, men samkør-
sel og kørelejlighed søges skabt ved 
afgang fra: Allerslev gl skole kl. 
18,30. Mødetid ved Togårdsvej 17 er 
kl. 19.00.  
 
Tilmelding til: 
Knud Skovbæk, 55 99 61 42,  
e-mail: knud.skovbaek@dlgtele.dk 
eller Inger Frederiksen, 43 73 73 90, 
e-mail: ifrederiksen@hotmail.com 
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Nyt fra gymnastikken 
af Birgitte Stougaard 
 
Så er gymnastiksæsonen slut og blev 
afsluttet med en fin opvisning i 
Præstø hallen lørdag d. 24. marts.  
 
Vi fik besøg af gæsteholdene 
Rytmepust og Fiber spring fra Tingsted 
og friske fyre fra Mern. 
 
Vi siger tusind tak til Ugledige brugs 
for alt den lækre frugt og til Allerslev 
Vognmandsforretning for at stille 
lastbil og chauffør til rådighed for 
kørsel af vores redskaber. 
 
Vandrepokalen gik i år til vores 
formand for gymnastikken, for 
hendes kæmpe arbejde og fordi hun 
altid er smilende og imøde-
kommende. 
 
Udvalget takker af og stopper for 
denne gang. Vi ønsker god vind til de 
nye kræfter der er kommet til, så der 
stadig kan være gymnastik i vores 
lille hyggelige klub AUIF. 
God sommer 
 
Forskønnelsespris 
af Knud Skovbæk 
foto af Ove Rye Jørgensen 
 
Beboerforeningen arbejder konstant 
på at sognet skal være et rart sted at 
bo, derfor laver vi forskellige arran-
gementer, hvor vi kan mødes og lære 
hinanden at kende. 

Men vi vil også gerne have at det er 
et kønt sted at bo. Derfor prøver vi 
hvert år at finde et hus, som ved god 
vedligeholdelse eller ombygning er 
blevet til en pryd for området. 
Det er ikke en betingelse at det abso-
lut skal ligge på en af sognets store 
veje. 
 
Bestyrelsen har nemlig i år valgt et 
hus på en af sognets små veje, nem-
lig Rekkende by. Her i nr.7 bor B. 
Holbæk Petersen og Michael Nør-
gård i et nydeligt stråtækt hus, som 
gør én glad når man kører forbi. 
Desværre har Beboerforeningen ikke 
så store midler, så et indrammet bil-
lede af huset og en buket blomster 
må være symbolet på forskønnelses-
prisen. Til lykke og tak fordi I pynter 
sognet. 
 

 
B. Holbæk Petersen modtager diplomet af 
Knud Skovbæk, mens Riber Moser Han-
sen står klar med blomsterne 
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Gymnastik for pensionister 
tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 
 
Det var lige til at få sved på panden 
af da jeg her forleden besøgte Else 
Karlshøj og hendes gymnastikhold i 
AUIF’s klubhus i Allerslev. Til fest-
lig og smægtende musik svingede de 
’grånende’ ungmøer og den enkelte 
hane ben og arme i takt til musikken.  
Jeg var imponeret. Normalt nævner 
man ikke en dames alder, men et kan 
røbes, aldersniveauet er omkring de 
70 til 84, men det kunne ikke ses på 
øvelserne og benspjættene.  
 
Else havde inviteret mig inden for, 
det var nemlig deres sidste dag, in-
den de sluttede sæsonen. Der var 
dækket op til kaffe, men inden bor-
dets glæder, skulle der lige en lille ti-
mes gymnastik til.  
 

 
 
 
Når man nu sådan bliver inviteret og 
budt på kaffe aner man en grund til 
det og den kom også. Else ville ger-
ne lufte muligheden for en gentagel-
se til efteråret med et gymnastikhold. 
Dette hold er på omkring 7-8, men 
det kan sagtens udvides. Så skulle du 
have lyst til at være med på næste 
hold der starter til efteråret, så er du 
velkommen til at kontakte Else 
Karlshøj på tlf. 55 99 60 07 og høre 
nærmere.  
 
 
 
 
 
Pensionistgymnastik i fuld udfoldelse i  
Allerslev Klubhus 
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En virksomhed i sognet – Vandteknik ApS 
tekst af Ove Rye Jørgensen 
 
Hvem kender ikke de røde varevog-
ne fra firmaet Vandteknik ApS, 
som man tit møder her i området, el-
ler når de holder i vejkanten, godt i 
gang med reparation af en vandled-
ning. Men det er nok de færreste, der 
er klar over at selve virksomheden 
bor i Allerslev. Det blev jeg selv klar 
over for et stykke tid siden, da jeg i 
forbindelse med den sidste artikel 
om ’Byvandringen i Allerslev’ skulle 
fotografere husene på Enghavevej. 
For da jeg nåede Enghavevej 1, tro-
ede jeg, at det kun var en adresse, 
men det er 2, for her bor firmaet 
Vandteknik i nr. 1a. Straks så jeg en 
mulighed for endnu et firma til vores 
lille artikelserie ’En virksomhed i 
sognet’, så jeg kontaktede Morten 
der er indehaver af firmaet, og jeg 
var velkommen til en sludder.  
 

 
Morten bød mig indenfor i sit kom-
binerede værksted, garage og kontor. 
Denne bygning blev opført kort tid 
efter at jernbanen Næstved - Præstø 
- Mern blev nedlagt og det var i 1961 
fortæller Morten. Så faktisk er huset her 
placeret lige ovenpå hvor jernbane-
skinnerne i sin tid lå. Her har i en 
periode været tømrerværksted og se-
nere har det igennem årene været 
brugt til lidt af hvert. Bygningen 
købte jeg for ca.4 år siden af Kent 
der har Allerslev vognmandsforret-
ning, og flyttede så firmaet herned 
efter det var vokset sig for stort til 
min egen lille garage hjemme på 
Skalsbyvej 2, fortsætter Morten. 
 
Oprindelig startede firmaet i 1995 
hvor jeg sammen med en kompag-
non startede et firma som vi kaldte 
EHS Vandværker. Det blev så i 2001 

 
Hvem kender ikke de røde varevogne fra firmaet Vandteknik ApS 
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ændret til Vandteknik Aps hvor jeg 
blev eneejer. 
 
Jeg er oprindeligt uddannet som rør-
smed hos Erik Sørensen. Det var en 
mesterlæreuddannelse, det vil sige at 
der ikke var megen skolegang som i 
dag, for vores oplæring skete hoved-
sagelig direkte på værkstedet og i det 
daglige arbejde. Men en fileskole på 
3 uger, det har jeg dog været på. Så 
når mine medarbejdere i dag hører at 
jeg har været på fileskole, skraldgri-
ner de. For det havde de gjort i løbet 
af deres skoleforløb, hvorimod vi 
blev sendt direkte på skole for at læ-
re at file rigtig.  
 

 
 
Firmaet er på 12 mand og vores slo-
gan er ’Fra kilde til kande’. Vi service-
rer private og kommunale vandfor-
syninger, hvor vores speciale er alt 
arbejde med vand omkring jordled-
ninger og vandværker. Vi udfører ik-
ke almindelig VVS-arbejde, for vores 
kompetencer er rørsvejsning, brønd-
boring og aut. elinstallatør. Grave-
opgaver, samt mure og betonarbejde 
udfører vi også hvis dette indgår i en 
entreprise eller reparation. Vi har 4 

gravemaskiner, 10 biler og en lastbil 
og vores arbejdsområde er over det 
meste af Sjælland, Lolland-Falster og 
Møn. Allerslev ligger jo centralt pla-
ceret i forhold til motorvejen, for her 
kan vi hurtigt komme på hvis opga-
ven ligger langt væk og ellers centralt 
for det nære område.  Endnu er vi 
ikke kommet over broen (Storebælt), 
men en dag sker det måske og så ta-
ger vi den derfra. Vi er på 24 timer i 
døgnet, så når der kommer et nød-
kald om vandproblemer skal vi kun-
ne rykke hurtigt ud. Opkaldet går til 
mig, hvor jeg så sørger for at få et 
par mand på opgaven. Når det sker 
at vi skal hente en maskine her på 
adressen midt om natten, så kan det 
støje lidt og det beklager vi, men det 
er jo en erhvervsgrund og vi prøver 
virkelig på at være hensynsfulde over 
for vores naboer. 
 
Jeg har også en anden og paralleltkø-
rende virksomhed der hedder Tjek-
vand, fortæller Morten. Vi er akkredite-
ret til at udtage drikke og grund-
vandsprøver, som vi analyserer for 
ilt, ledningsevne, pH og temperatur 
ude i felten. Vi kan være bestilt af 
kommunen eller det enkelte vand-
værk, der ønsker vandprøver taget 
hos den enkelte forbruger, dig eller 
mig. 
 
Til mit lidt mere personlige relatere-
de spørgsmål, fortæller Morten, at 
han er 41 år, fraskilt på 11. år, har 2 
børn og bor stadig på Skalsbyvej 2, 
Mern hvor han har hus på 17 år. 
Med det har jeg nok fået de informa-
tioner jeg kom efter, så med en tak 
for snakken siger jeg pænt farvel. 
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Kirkens Aktiviteter 
af Torben Møllenbach 
 

Næste sæsons konfirmander 
Når disse linjer læses så er forårets 
konfirmationer godt i gang og man-
ge konfirmationsfester er allerede 
blev afholdt. Og nogen er så småt 
begyndt at tænke på næste års kon-
firmation, og man har måske allerede 
bestilt lokaler i den nærmeste om-
egns kroer og restauranter. 
 
De kommende elever i 7. klasse skal 
allerede nu begynde at tænke over 
om denne fest med tilhørende forbe-
redelse hos den lokale præst er noget 
for dem.  
 
De kommende 7. klasser på 
Abildhøjskolen får inden sommerfe-
rien nærmere besked om tilmelding 
til konfirmationsforberedelse, om 
hvor det skal foregå og andre prakti-
ske ting. Jeg vil allerede her minde de 
kommende konfirmander og deres 
forældre om, at forberedelsen be-

gynder først i september, og konfir-
mationerne 2013 finder sted i Jungs-
hoved Kirke 5. maj og i Allerslev 
Kirke d. 12. maj. Begge søndage be-
gynder gudstjenesten kl. 10.30. 
 
Herunder ses dette forårs konfir-
mander en tidlig vintermorgen uden-
for Kirkehuset i Præstø. 
 
Man er i øvrigt velkommen til at 
kontakte mig efter nærmere oplys-
ninger på tlf. 55 99 60 17. 
 
Ferie:  
Jeg holder sommerferie fra 2. – 22. 
juli, begge dage inkl. I min ferie hen-
viser jeg til sognepræst Jesper Bo 
Blomgren, Tlf. 55 98 10 19.  
 
Her kan man få attester, anmode om 
dåb, vielser, og her skal man også 
henvende sig ang. begravelser. 
 
 
  

 
Dette års konfirmander 
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Teatertur til København 
Midt i april var vi 41 forventnings-
fulde teatergængere, der tog til Fol-
keteatret i København for at se fore-
stillingen om ’Mogens og Mah-
moud’. 
 

Det var en meget morsom og tanke-
vækkende oplevelse.  
 

For os arrangører glæder vi os hvert 
år til disse teaterture, og vi synes, at 
det er en kærkommen lejlighed til at 
få hilst på så mange mennesker, der 
kommer fra både fra Allerslev og 
Jungshoved sogne og fra omegnen. 
Også til næste forår vil vi arrangere 
en teatertur. Endnu ved vi ikke, 
hvilken forestilling, der bliver tale 
om, da teatrene endnu ikke har of-
fentliggjort deres programmer. Men 
mere om det i løbet af efteråret. 
 

Stina og Torben Møllenbach 
 

 
foto af Thomas Petri 

Friluftsgudstjenester:  
Vi har nogle gange i Allerslev og 
Jungshoved sogn holdt gudstjenester 
i det fri, og det lader til at, at det har 
der været stor interesse omkring. 
Også selvom vi har været uheldige 
med ikke bare lidt, men meget som-
merregn.  
 
Det har ikke taget modet fra folk, 
for man har været meget trofast 
overfor denne måde at holde guds-
tjeneste på. Det er at være kirke og 
menighed på en anden måde, og det 
tiltaler mange. 
 
Sommeren over er der derfor guds-
tjeneste på slotsbanken ved Jungs-
hoved kirke d. 20. maj., kl. 10.30 er 
der ligeledes friluftsgudstjeneste. 
Menighedsrådet vil sørge for ekstra 
stole og borde. 
 
I Uglediges gamle grusgrav lige over-
for søen d. 19. aug., kl. 14.00. Vi vil 
sørge for ekstra stole og borde. 
 
For begge gudstjenester gælder der, 
at hvis det regner, så flyttes gudstje-
nesterne ind i kirken. 
 
Efter gudstjenesten kan man nyde en 
kop kaffe i det fri.  
 
Efterårets arrangementer: 
Vi har endnu ikke færdiggjort listen 
over efterårets foredrag og koncerter 
i kirkerne. Programmerne bliver of-
fentliggjort først i september. 
 

29



Sognebladets data 
Ansvarshavende:  
Ove Rye Jørgensen 
 

Layout:  
Bjarne Arvidsen 
 

Kasserer:  
Birgit Frederiksen 
 

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

Udkommer i feb. maj. sep. nov.  
 

Produktion 
Sats og Tryk: MicroForma 
 

Deadline næste blad: 
12. august 2012.  
 

Materialet sendes til redaktøren: 
overye@gmail.com 
 

Fotografens navn skal fremgå, hvis der 
leveres foto. 
 

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

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

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

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

Indholdsfortegnelse 
Adresseliste ...............................................2 
Forord........................................................3 
Dette er min hobby .................................4 
Allerslev Kirkegårdsmur .........................6 
Fastelavn i Allerslev.................................7 
Petanques nye hus....................................8 
Nyt fra Allerslev-Skibinge Lokalråd....10 
De kloge folk i Tjørnehoved................11 
Hvem bruger den gamle skole .............15 
Generalforsamling i  
Beboerforeningen ..................................16 
Medlemskab............................................17 
Skt. Hans aften .......................................17 
En Tyroleraften i Præstø ......................18 
Sidste nyt fra AUIF ...............................20 
Majstang. .................................................23 
Beboerforeningens  
sommerudflugt til Avnø .......................23 
Nyt fra gymnastikken ............................24 
Forskønnelsespris ..................................24 
Gymnastik for pensionister..................25 
En virksomhed i sognet -Vandteknik.26 
Kirkens Aktiviteter ................................28 
Indholdsfortegnelse ...............................35 
Aktivitetskalender ..................................36 
Forsidefoto 

 
 
Det store flotte forsidefoto af gadekæret i 
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JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev 

Aktivitetskalender 
Dato Begivenhed Tidspunkt Lokation 
    

20. maj Dans om majstangen 1-2 12:00 Grusgraven i 

Ugledige 

23. jun. Sct. Hans Bål 1 & 2 19:30 Allerslev gl. Skole 

07. aug. Sommerudflugt til Aunø 1 
 

18:30 

 

19:00 

fra Allerslev gl. Skole 

 
ved Togårdsvej 17,  
4750 Lundby 

12. aug. Deadline på materiale til Sognebladet 
 
1. Beboerforeningen - 2. AUIF – 3. Allerslev Kirke - 4. Andre - Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse. 
                               

Gudstjenester   
Dato Begivenhed Allerslev Jungshoved 
20. maj 6. s. e. påske Ingen 10.30 Friluftsgudstj. 

27. maj Pinsedag 10.30 9.00 

28. maj 2. pinsedag Provstidag Provstidag 

3. juni Trinitatis 9.00 10.30 

10. juni 1. s. e. trin. 10.30 Ingen 

17. juni 2. s. e. trin. Ingen 10.30 

23. juni Sct. Hans Ingen 20.00 

24. juni 3. s. e. trin. 10.30 9.00 

1. juli 4. s. e. trin. Ingen JB: 9.00 

8. juli 5. e. trin. JB: 9.00 Ingen 

15. juli 6 s. e. trin. Ingen JB: 9.00 

22. juli 7 s. e. trin. Ingen JB: 10.30 

29. juli  8 s. e. trin. 9.00 10.30 

5. aug. 9 s. e. trin. 10.30 Ingen 

12. aug 10s. e. trin. Ingen 9.00 

19. aug. 11 s. e. trin. 14.00 Friluftsgudstj Ingen 

26. aug. 12 s. e. trin. Ingen JBB: 9.00 

2. sept. 13 s. e. trin. Ingen 14.00 

4. sept. Indskrivning af konf. 19.00  

9. sept. 14 s. e. trin. 10.30 Høstgudstj. Ingen 

16. sept. 15 s. e. trin. 9.00 10.30 Høstgudstj. 

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

30. sept.  17. s. e. trin. 19.00 10.30 
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