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Forord 
af Anja Wesselhoff 

 
Kære læser 
Året lakker nu mod enden, og de 
mørke måneder indfinder sig. Hel-
digvis betyder det også hygge og fa-
milietid sammen med julen, der så 
småt begynder at kigge frem i butik-
ker og julemarkeder. Det er tid til 
småkagebagning, og småstress over 
ikke at nå at finde lige præcis den 
gave moster Oda har ønsket sig i fle-
re år.  

Men det er ikke kun året, der lakker 
mod enden. Du sidder nu med det 
sidste Allerslev Sogneblad i hånden. 
Igennem de sidste 10 år, og 40 blade, 
har du kunnet læse om stort og småt 
i sognet. Om AUIF på dyrskue, ban-
kospil, petanque, Sankt Hans aftner, 
foredrag i Beboerforeningen, gene-
ralforsamlinger, ture ud i det blå, 
virksomheder, spændende hobbyer 
og ikke mindst om kirkens aktivite-
ter. Der har været byvandringer og 
historiske artikler om skoler, køb-
mænd og gårde. Vi her på bladud-
valget håber du har nydt dem alle. 
Desværre må vi nu sige tak og farvel 
– vi slutter på toppen, som man si-
ger. Det har ikke været muligt at fin-
de nok nye kræfter til bladudvalget, 
der med fornyet skrivelyst og gåpå-
mod har lyst til at fortsætte det store 
arbejde, det er at finde historier om 
lokalsamfundet frem.  

For lidt over 10 år siden satte en 
gruppe mennesker sig ned for at se, 
om ikke der kunne laves et samar-
bejde på tværs af  foreninger her i 
sognet. Blandt dem var Bjarne Ar-
vidsen, Ove Rye Jørgensen, Torben 
Møllenbach og Inge Jensen, som alle 
4 den dag i dag stadig er en del af  
bladet. De har arbejdet ufortrødent i 
10 år, og jeg vil gerne takke dem for 
det store arbejde de hver især har 
lagt i bladet – Ove først som redak-
tør og senere ivrig skribent, Bjarne 
som teknisk geni med opsætning af  
bladet, Torben med kirkestoffet, som 
også har været en af  grundstenene i 
bladet fra starten, og Inge med fal-
keøjne, der spotter stavefejl og 
kommateringer.  

En lige så stor tak skal lyde til vores 
utrættelige omdelere der 4 gange om 
året har kørt sognet tyndt med blade 
som du, kære læser, har kunnet sidde 
og læse.  

Det var heller ikke gået at holde 
gang i bladet i 10 år uden annoncø-
rer. Vi takker for den støtte, I har gi-
vet os gennem årene.  

Skulle der sidde nogen derude, der 
har lyst til at lave et nyt blad, kan 
man henvende sig til Lise Frohn 
Rasmussen. 

På vegne af  Allerslev Sogneblads 
bladudvalg ønsker jeg en Glædelig 
Jul og Godt Nytår! 
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40 års jubilæumsskiltet var på 
plads til den store dag 

Hvordan gik så AUIF’s 40 
års bankojubilæum? 
Tekst og foto af Ena Skovbæk  

Som omtalt i sidste nummer af Al-
lerslev Sogneblad, skulle bankoafde-
lingen fejre 40 års fødselsdag. Forbe-
redelserne havde været store forin-
den, men det var det hele værd. 

Om lørdagen mødtes nogle af hjæl-
perne for at pynte op i 
”Klubhuset” og 
”Egnshuset.”(Den gl. 
Skole). Der blev hængt 
flagguirlander op, sat 
flag på bordene og i 
vinduerne i alle lokaler, 
og det så rigtigt festligt 
ud. Om søndagen skul-
le spillet begynde kl. 14, 
men allerede kl. 11 
dukkede de første spil-
lere op, for kiosken 
havde annonceret med, 
man kunne købe en 
platte eller en rejemad. 
Det havde over 100 
spillere bestilt, og også 
de fleste medhjælpere, 
så der var travlhed i ki-
osken fra morgenstun-
den.  

Fra kl. 12. havde vi annonceret, man 
kunne begynde at handle, og vi havde 
forudset, der ville komme mange på 
besøg. Vi havde derfor aftalt med be-
styrelsen, at der skulle være parke-
ringsvagt, så bilerne ikke blev sat på 
kryds og tværs på parkeringspladsen. 

Det var også en god ide, for der var 
en strøm af biler imellem kl. 12 og 
13:30, men så var alle også kommet. 

Vi havde håbet på ca. 200 spillere, 
men det blev lidt mindre, men vi er 
godt tilfredse, og alle kunne få en 
plads. 

Carsten (Forpagter) i kiosken havde 
sponsoreret lagkager til alle, og Per 
(førhen bager i Ørslev), en af banko-

spillets opråbere, havde 
lagt dem sammen og 
pyntet dem så flot. 
Nogle piger fra AUIF 
kom og delte kagerne 
ud, ca. 175-200 stykker. 

Vi fik også en del andre 
sponsorgevinster den 
dag bl.a. fra Ugledige 
Brugs, bankospillets 
slagter i Stensved og en 
spiller kom også med 
gevinster, som vi kunne 
spille om, eller bruge 
ved diverse lodtræknin-
ger. 

Alle hjælperne havde i 
dagens anledning fået 
en grøn vest med deres 
navn og AUIFs logo 

på. Det så rigtig flot ud, da de sad på 
række som sælgere og ligeledes gik 
rundt som hjælpere på dagen. 

Kl. 14:00 gik spillet i gang, alle var på 
deres pladser. Højtaler og mikrofoner 
var afprøvet og fungerede i alle loka-
ler. Ligesom spillet var begyndt fik vi 
besøg af ”Lokalkanalen” TV Sydsjæl-
land, der blev taget en god film, fine 
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De grønne veste i aktion 

billeder og en god snak, som man 
kunne se på TV om aftenen kl. 22.  

Kl. 17:30 var Bankospillet slut, og der 
skulle ryddes op. Egnshuset skulle af-
leveres i samme stand, som det var 
modtaget. Borde og stole i Klubhuset 
skulle stables sammen, så der igen 
kunne være både dans og gymnastik i 
de kommende dage. 

Med dette referat vil jeg takke alle, 
der var sponsorer, hjælpere og spille-
re for en god og festlig fødselsdag, og 
ønske en Glædelig Jul og et Godt 
Nytår, og på gensyn i 2018. 

Vi Skøre Kugler 
af Aksel Larsen 

Som Anja skrev i sidste blad, er der 
meget petanque – det er der stadig 
men nu har vi afholdt de sidste stæv-
ner og klubmesterskaber for i år. 

2. september havde vi natpetanque. 
Vi startede kl 17:00 med dejlig grill-
mad, hvorefter vi spillede 2 runder 
petanque. Derefter fik vi kaffe og 
lagkage, og så spillede vi 2 runder 
mere. Til sidst fik vi løgsuppe til nat-
mad, og præmierne kunne deles ud. 
Vinderen blev Karsten Jensen fra 
Tappernøje. På andenpladsen kom 

Torben Larsen fra Allerslev og 
tredjepladsen blev Preben Sindahl 
også fra Allerslev. Tillykke til vin-
derne. Der var 60 deltagere og alle 
havde en hyggelig aften med man-
ge spændende kampe. 

Den 10. september holdt vi sing-
lemesterskab med 18 deltagere og 
som vi plejer havde vi godt vejr.  

1. pladsen: Joel Sørensen med 5 
vundne kampe. 2. pladsen: Lars 
Hyltoft med 4 vundne kampe. 3. 
pladsen: Jens Erik Nielsen med 4 
vundne kampe. Tillykke med sej-
rene. 
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De 6 ”nyeste” baner trængte efter 
godt 15 år til at blive renoveret. Re-
glarne var meget hårde så vi valgte at 
skifte dem ud, lave banerne lidt kor-
tere og lægge 2 rækker fliser mere så 
vi ikke skal stå som sild i en tønde når 
vi skal starte med at spille. Med hjælp 
fra nogle flittige petanquespillere blev 
det hele klaret på 2 dage. Det er ble-
vet rigtig flot. Stor tak til dem der var 
med. 

Da vi nu lavede de nye baner mente 
vi at vores træer trængte til en studs-
ning, da grenene hældte ind over ba-
nerne. Vi kontaktede Anlægsgartner 
Bo fra Lillemark, som kom og beskar 
dem uden beregning – mange tak, 
Bo! 

2. oktober fik vi en meget kedelig 
meddelelse. Vores formand Bent Pe-
dersen havde fået en blodprop i hjer-
nen, og var blevet indlagt på Rigs-
hospitalet. Han var blevet lam i ven-
stre arm og ben og havde problemer 
med tungen. Den 19. oktober var jeg, 
sammen med Bents kone Annelise, 
på besøg på Slagelse Sygehus hvor 
han var blevet flyttet til. Han var me-
get klar i hjernen og kunne kende 
mig. Vi talte bl.a.om petanqueen og 
om damefodbold som var blevet af-
lyst, men han er stadig lam i venstre 
arm og ben. Den 21. blev han flyttet 
til Nykøbing Falster sygehus til mere 
genoptræning. Jeg håber det bliver 
rigtig godt for Bent, men det er en 
lang kamp han skal igennem. Herfra 
skal der lyde et God Bedring til Bent. 

Lars Hyltoft har overtaget formands-
posten indtil der holdes spillermøde i 
februar, så må vi se hvad der sker.  

Den 1. oktober skulle vi have holdt 
triplemesterskab, men det blev flyttet 
til d. 22. oktober i stedet pga. Banko-
spillets jubilæum. 

Vi startede kl. 9:00 med morgenmad 
som klubben gav, og som det plejer 
var det fint vejr.. Der var 18 personer 
tilmeldt og efter 5 spændende runder 
fandt vi de vindende hold. På første-
pladsen har vi Ole Thomsen, Joel Sø-
rensen og Svend Larsen. Andenplad-
sen blev Lotte Mogensen, Erling 
Rasmussen og Jens Erik Nielsen. 
Tredjepladsen blev Jørgen Sørensen, 
Torben Hansen og Nanny Christen-
sen. Tillykke. 

Dette er det sidste blad i 2017 og jeg 
har talt med Anja Wesselhoff, og hvis 
jeg har forstået det rigtigt ønsker hun 
at stoppe som redaktør. Så dette blad 
er måske det sidste Allerslev Blad der 
udkommer. Jeg vil hermed sige stor 
tak til Anja for samarbejdet og hen-
des tålmodighed med mig (Red. Selv 
tak, Aksel). 

Hermed ønskes alle petanquespillere, 
sponsorer og medlemmer i AUIF en 
god jul og et godt nytår! 
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Fibernet i vores  
lokalområde  
af Ralf Rasmussen 

I begyndelsen af  2017 startede Al-
lerslev-Skibinge Lokalråd et projekt 
op sammen med 3 frivillige beboere, 
som ligesom mange andre var trætte 
af  dårlige internetforbindelser i vores 
lokalområde. Vi fik i et stækt samar-
bejde udarbejdet en brochure, som vi 
delte ud til alle husstande, hvor man 
kunne give sin tilkendegivelse til, om 
man var interesseret i at få lagt fiber-
net ind til sin ejendom, og dermed 
opnå væsentligt hurtigere net forbin-
delse end man kan opnå på kobber-
forbindelse (gennem telefonstik). Der 
kom ca. 190 tilkendegivelser ud af  ca. 
500 mulige. Det var nok til at vi gik 
videre med projektet, og heldigvis 
havde SEAS-NVE i samarbejde med 
Fibia frigivet en pulje til etablering af  
fibernet i hele Sydsjælland, så den 
søgte vi. 

Vores projekt blev godkendt til at væ-
re en del af  den pulje, så nu venter vi 
egentlig bare på, at de går igang med 
at få lagt fiberen i jorden. Men da der 
er 85 projekter på landsplan, der skal 
igangsættes, så er det desværre ikke 

muligt for Fibia at fortælle, hvornår 
de begynder på vores projekt. Dog 
har de sagt at alle 85 projekter skulle 
være afsluttet inden udgangen af  
2018. Men da det også afhænger af  
vejret, da entreprenørerne skal kunne 
grave i jorden, så er der intet der er 
100 % sikkert endnu. 

Der vil blive sendt en ordrebekræftel-
se og information, kort tid inden de 
begynder på projektet. Hvis du ikke 
har tilmeldt dig projektet, så vil det 
nok være muligt senere at tilmelde sig. 
Det gøres inde på Fibias hjemmeside 

http://www.fibia.dk/privat/subsit
es/fiberpuljen/ Hvor du indtaster 
din adresse og e-mail, så vil du få be-
sked når det er muligt.  

Hvis du har spørgsmål til ovenståen-
de, så er du velkommen til at kontak-
te Ralf  Rasmussen på tlf. 42 50 02 08 

eller e-mail guderalf@gmail.com 

Loppemarkedet i Ugledige 
og Allerslev 
Tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 

Søndag d. 17.september var der lop-

pemarked i Ugledige by og AUIF i 
Allerslev. Begge steder var der mange 

spændende boder og skønt 
vejret drillede mellem sol og 
regn, var humøret i top alle 
steder. Der var trængsel på 
”hovedvejen” i Ugledige, så 
næste år bør man nok overveje 
en lysregulering eller politiet til 
hjælp, men ingen uheld på ga-
derne og omkring boderne.  
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Enghavevej 

I AUIF’s klubhus var der trængsel på 
trappen, så her bør der også til næste 
år være en regulering. Men udbuddet 
af  legetøj, børnetøj, nipsting og 
spændende ting til at pynte op i huset 
var overvældende.  

Nu er det så igen spændende at se, 
hvor mange der i år skal have udskif-
tet den firhjulede, - for omsætningen 
er jo altid den store hemmelighed, alle 
holder kortene tæt til kroppen. Men det 
var en god dag. 

 

   
AUIF klubhus                   Ugledige 
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WWOOF –  
Hvad for noget? 
af Lise Frohn Rasmussen 

I år har vi på Rekkendevej 6 været 
værter for frivillige gennem organi-
sationen WWOOF. Oprindeligt stod 
WWOOF for”Working Weekends 
On Organic Farms”, nu har det flere 
forskellige betydninger, fx ”World 
Wide Opportunities on Organic 
Farms” eller ”We’re Welcome On 
Organic Farms”. Det er en verdens-
omspændende organisation, som har 
lokale underafdelinger i næsten alle 
verdens lande, herunder Danmark.  

Man kan være en del af  organisatio-
nen som enten vært eller frivillig. Som 
vært skal man have en eller anden 
form for økologisk landbrugspro-
duktion. Det kan sagtens være land-
brug eller have på hobbybasis, men 
det er et krav, at det skal være økolo-
gisk. Som frivillig – også kaldet 
”wwoofer” – bor og spiser man gra-
tis hos værten mod, at man arbejder 
4-6 timer hver dag, mens man er der.
Transport til og fra værten er wwoo-
feren selv ansvarlig for. Det er ikke
et krav, at man som wwoofer kender
noget til landbrug, men man skal væ-
re åben for udfordringer og villig til
at lære. Som vært forpligter man sig
på at sørge for mad nok og et tørt
sted at overnatte, og derudover på at
lære fra sig, fx om dyrkningsmeto-
der, håndtering af  dyr, høstning og
opbevaring af  afgrøder, og hvad

man ellers er god til. Værter og 
wwoofere finder hinanden via orga-
nisationens website. 

Vi blev i foråret gjort opmærksom 
på muligheden af  et vennepar, der 
selv har tilbragt en stor del af  deres 
ferier og fritid som wwoofere, og ef-
ter at have hørt om vores ideer til et 
køkkenhaveprojekt, mente de, det 
var oplagt for os at blive værter. Det 
tyggede vi lidt på, lavede en liste 
over alle de opgaver som kunne være 
relevante, talte om hvordan det kun-
ne fungere i praksis, og så kastede vi 
os ellers ud i det! 

I løbet af  denne sommersæson har 
vi derfor foreløbig haft besøg af   

 Hao (Kina)

 Maggie (USA)

 Paul (Tyskland)

 Noémie (Frankrig)

 Pier-Max (Frankrig/Italien)

 Thomas (Frankrig)

 Gudrun (Tyskland)

 Marianne (Tyskland)

 William (Frankrig)

 Auriè (Frankrig)

 og Tatjana (Tyskland/England).

Den enkeltes tid hos os har varieret 
fra en uge til fire uger, og vi har 
maksimalt haft fire wwoofere boen-
de ad gangen. 

11



Have som den så ud i starten af året. 

Have med fuld beplantning i slutningen af juli. 

Sammen med dem har vi 
forvandlet 300 m2 græs-
plæne bag laden til en 
økologisk køkkenhave 
med et stort udvalg af  af-
grøder, og vi er nu i prak-
sis selvforsynende med 
grøntsager. Derudover har 
vi fået sat naturhegn om-
kring hele køkkenhaven, 
bestående af  halvpæle af  
robinietræ og grenaffald 
fra beskæring af  træerne i 
haven. Vi har også fået 
bygget nye kompostbe-
holdere, fornyet stern-
brædderne på laden og lu-
get en enorm mængde 
ukrudt. Og ikke mindst 
har vi fået samlet 4-5 kg 
dræbersnegle sammen 
hver aften hele sommeren 
igennem – helt sikkert en 
medvirkende faktor til, at 
der faktisk også er blevet 
nogle grøntsager til os. 

Vi har valgt at tage wwoo-
ferne til os som en slags 
familiemedlemmer, forstå-
et på den måde, at de har 
boet i de ekstra soveværelser i huset 
(og et par stykker i campingvognen, 
da der var flest) og i øvrigt deltaget i 
alle de almindelige familieaktiviteter, 
så som madlavning, rengøring, op-
rydning osv. Det har fungeret rigtig 
godt, og vi har været utrolig glade 
for al den ekstra hjælp, vi har fået i 
løbet af  sommeren – en hjælp, der 
har sørget for, at vi er nået meget 
længere med vores køkkenhavepro-

jekt, end vi nogensinde kunne være 
kommet ved egen kraft. 

Det kan naturligvis også være en be-
lastning at have så mange fremmede 
mennesker boende i huset hele tiden, 
og i slutningen af  august begyndte vi 
at glæde os, til sæsonens afslutning, 
hvor vi igen bare skulle være to.  
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  Haveselfie med wwoofere – fra venstre Maggie, Paul, Lise og Noémie. 

Erfaringerne fra denne sæson tager 
vi med os til den næste, hvor vi helt 
sikkert også skal have wwoofere, 
men nok maksimalt to ad gangen. 

Alt i alt har det været en fantastisk 
oplevelse at møde unge og ældre fra 
andre lande, se nye perspektiver og 
blive klogere på, hvad der får folk til 
at vælge at bruge deres sommerferie 
på frivilligt arbejde rundt omkring i 
verden.  

Nå ja, og så har vi lært at lave ”coq-
au-vin” af  Pier-Max og Thomas, 
”grüne sauce” af  Paul, 
”flamküchen” af  Noémie og ikke 
mindst grundelementerne i det kine-
siske køkken af  Hao. 

Vi kan varmt anbefale konceptet til 
andre – står du og mangler en ide til 
din næste sommerferie, eller mangler 
du et par ekstra hænder i dit (hob-
by)-landbrug, så kig på 
www.wwoof.dk og læs mere. Eller 
kom forbi på Rekkendevej 6 og se og 
hør om vores erfaringer. 

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 
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Der var mange gæster og god stemning, da Ugledige grusgrav kunne fejre 60 års jubilæum. 

Ugledige grusgravs 60 års jubilæum 
Tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 

Det blev en flot aften i Ugledige 
gamle grusgrav lørdag den 23. sep-
tember. Allerede en time før start kl. 
17 begyndte trafikken i Ugledige at 
blive lidt intens, for det var de første 
gæster til grusgraven. Men parke-
ringsplads var der sørget for. Flem-
mings Planteskole havde nemlig stil-
let deres P-plads til rådighed, så bi-
lerne hurtigt blev dirigeret ind der, 
men der var også reserveret P-plads 
på marken overfor, samt arealet ved 
siden af  grusgraven, som naboen 
har stillet til rådighed. Hans Erik 
Karlshøj bød velkommen, og fortal-
te kort om grusgravens historie og 
om aftenens underholdning af  Ama-
lie og hendes veninde Laura.  

Der var sørget for lidt til ganen og 
væskebalancen, så dem der ikke hav-
de deres ”picnickurv” med hjemme-
fra kunne sagtens overleve aftenen 
ved køb af  pølse og lignende i den 
lille bod som Dorthe og Hans Erik 

betjente aftenen igennem. 

Underholdningen startede med Ca-
roline Martins fra Berlin, der varme-
de op til Amalie og Laura, der deref-
ter klarede underholdningen med 
bravur resten af  aftenen. 

De fleste af  gæsterne havde selv 
sørget for at medbringe stole og ta-
get lidt ekstra varmt tøj på. Det var 
en efterårsaften og henad kl. 20 blev 
det efterhånden noget køligere og 
tusmørket sneg sig ind. 

Men en fin aften, et godt initiativ, så 
stort applaus til arrangørerne og 
Amalie og Laura, tak for det. 

Denne aften må kunne inspirere an-
dre til lignende arrangementer i 
grusgraven, for den skal bruges, det 
fortjener den og dens beliggenhed. 
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Hans Erik Karlshøj byder velkommen 

Amalie og Laura underholder 
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Jubilæumsfest i AUIF 
af Dennis Grundtvig & Bjarne Arvidsen 

Allerslev Ungdoms- & Idrætsforening 
havde i anledningen af  ikke mindre 
end to jubilæer, inviteret til fest i Al-
lerslev klubhus den 28. oktober. Dyr-
skueafdelingen kunne fejre 25 år, og 
bankoafdelingen kunne se tilbage på 
40 år med banko i Allerslev.  

Der var inviteret til mad og hyggeligt 
samvær, hvor der også var blevet 
plads til et par sjove indslag under-
vejs, til megen morskab for de frem-
mødte.  

Det var nu ikke kun AUIF der havde 
jubilæum.  

Her er hvad formanden Dennis 
Grundtvig sagde i sin tale:  

I AUIF har vi mange frivillige hjælpere, 

og dem kan vi ikke undvære. Det er me-

get svært at takke alle hjælpere i AUIF, 

når vi holder forskellige aktiviteter.  

Her i AUIF er der mange folk, som har 

været med til, at bygge det op fra bun-

den, fra første spadestik af klubhuset, 

og til hvor vi er nu. 

I AUIF har der været mange forskellige 

aktiviteter, lige fra standarddans, 

svømning, bowls, bordtennis mm, alle 

sammen er lukket og slukket af forskel-

lige årsager. 

Jeg har brugt nogle timer på at kigge 

billeder, gamle avisudklip og vores 

gamle klubblade igennem, hvor vi har 

næsten alle fra 77-2017. Det er meget 

interessant læsning. 

AUIF kan i år fejer 2 jubilæer, banko 

og dyrskue. Der er rigtigt mange folk 

som støtter op om vores aktiviteter på 

Roskilde Dyrskue. Folk glæder sig til at 

komme afsted, og om søndagen tror jeg 

folk har fået nok, indtil næste år.  

Banko er ikke kun for ældre mennesker. 

Der kommer mange forskellige alders-

grupper. AUIF har en fast skare, som 

styrer banko med hård hånd. Lene Sø-

rensen har også et jubilæum i år. Lene 

har været med til at starte banko i 

AUIF, for 40 år siden. Så jeg har kigget 

lidt efter hvad Lene ellers har gjort i 

AUIF i de gamle beretninger og klub-

blade. 

I juni mdr. 1984 køber AUIF en vaske-

maskine og sætter den hos Lene Søren-

sen, så Lene kan vaske håndbold- og 

fodboldtøj. Der tænker jeg på, om det er 

noget du stadig gør, for så kan jeg nok 

finde noget der skal vaskes. 

I 1987 bliver Lene Sørensen formand 

for ungdomsfodbold, og i 1988 bliver 

Lene også kioskbestyrer. 

På generalforsamlingen i 1988, læser 

Lene sin beretning op, der siger hun, at 

AUIF måtte trække et damehold pga. 

for lidt spillere, men man er optimistisk 

i forhold til opstart til forårssæsonen. 

Det var i 1988. Nu er vi i 2017, der vil 

jeg sige, at mange foreninger stadig har 

samme problemer som i 1988. 

Da jeg sidder og læser formandens be-

retning fra 1990 hvordan året er gået, 

og hvem der er stoppet i bestyrelsen, 

kommer jeg til at tænke på hvor blev 

Lene Sørensen af. Jeg kan ikke finde et 

ord om at Lene er trådt ud, og når man 

læser videre i de gamle klubblade, står 

Lene der ikke mere. Lene! - Vi holder 

bestyrelsesmøde i december, der er 

mange møder der skal indhentes. 

Lene sidder trofast på sin plads hver 

torsdag til banko, og sælger kontrolku-
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poner. Holder Lene fri eller tager på fe-

rie, så går folk næsten i panik, for hvem 

lægger så kontrol kuponen ud, så de 

kan få deres faste plads. 

Her til sidst vil jeg takke alle, som gør 

et stort stykke arbejde for at holde liv i 

AUIF. Jeg vil gerne sige tak til dem, 

som ikke kunne komme i dag, samt alle 

jer som er mødt op i aften.  

AUIF vil ønske Lene Sørensen tillykke 

med sit jubilæum. Lene! - Jeg vil bede 

dig om at komme op til mig.  

På AUIF´s og bestyrelsens vegne, vil 

jeg udnævne Lene Sørensen som æres-

medlem i AUIF. 

Lene Sørensen med beviset på, at hun er 
æresmedlem af AUIF og formand Dennis 
Grundtvig.  

Kræmmere søges 
Vi søger personer, der har lyst til 

at deltage med en stand til vores 

årlige julemarked! 

Julemarkedet afholdes i week-

enden d. 2-3. december 2017 

i Allerslev klubhus,  

Enghavevej 2, 4720 Præstø. 

Lørdag. kl.10-16  

& Søndag. kl. 10-15 

Prisen for en stand er 250 kr. 

for begge dage. 

Så er du kreativ på den ene eller 

anden måde, du kunne evt. strikke, 

hækle, sy, klippe/klistre, male, la-

ve ting i ler, perler, træ eller jule-

dekorationer. Så er det lige dig vi 

søger. 

Kontakt Berit Eeg på mail:  

berit.eeg@gmail.com  

eller på telefon. 22 76 86 54 

for tilmelding. 

Vel mødt Allerslev Ungdom og 

Idrætsforening. 
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Mønvej 120 og 
Enghavevej 1, 
1936-38 

Byvandringen i Allerslev 
Tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 

Enkelte billeder er lånt fra Lokalarkivet og 
"Danmark set fra luften" 

I 2011 startede vi med at skrive om 
byvandringen i Allerslev, hvor oplæg-
get var skrevet af  Steffen Lyng Sø-
rensen fra Allerslev. Den blev bragt 
som en føljeton i bladene 2011-1 til og 
med 2012-1, altså i 5 blade. Men Stef-
fen havde ikke gjort byvandringen 
helt færdig, for strækningen Mønvej 
120 og til Mønvej 150 manglede. Så 
det vil vi her gøre bod på med hjælp 
fra Aksel Larsen i Allerslev og Finn 
Hansen fra Ammendrup, begge bar-
nefødt i Allerslev. Yderligere er der 
brugt oplysninger fra et interview 
som Dorte Nørfelt fra Allerslev i 
1997 lavede med Renti Nielsen fra 
den tidligere Tatol og senere Køb-
mandsforretning i Allerslev. Her for-
tæller Renti om de mange handlende 
og håndværkere der igennem årene 
har været i Allerslev (Optagelse kan lå-
nes på Lokalarkivet i Præstø og har nr. 

L74). Hvis du har kommentarer, ret-
telser eller tilføjelser til teksten er du 
meget velkommen til at sende dem til 
os/mig., for vi har gjort vores bedste 
for at finde oplysninger om de enkel-
te huse, håndværk og forretninger fra 
Allerslev. Steffen Lyng Sørensen var 
ikke barnefødt i Allerslev, men kom i 
sin barndom meget hos sin farmor og 
farfar i Allerslev på gården Rekken-
devej 8, som han senere arvede. (læs 
om den i bladet 2011-1).   

Enghavevej 1 
Det oprindelige hus omkring 1938 
var et bondehus med stråtag, der se-
nere blev skiftet til fast tag (se fotoet 
herunder). Men omkring 1960 køber 
entreprenør Aksel Jensen huset. Han 
river det ned, og opfører et nyt hus. 
Huset var i en periode ejet af  Lenni 
Fisker, hvor konen havde damefrisør-
salon til venstre, når man kom ind af  
døren i gavlen. Men til højre for dø-
ren, var der et lokale der i en periode 
var udlejet som radioforretning (nav-
net ukendt). 
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Enghavevej 3 
Grunden var i flere år en ”Genbrugs-
forretning” for salg af  nedbryd-
ningsmaterialer fra entreprenør Aksel 
Jensens virke. Men i 1977 køber tøm-
rermester Egon Frederiksen fra Al-
lerslev grunden med bygning, og har 
det til 1984, hvor han sælger det til 
Vognmanden Poul Anker. I dag er det 
firmaet ”Vandteknik” der ligger på 
pladsen. 

Kirkestræde 7 

Huset var under ”Banggården” på 
Rekkendevej. Der var 2 lejligheder, 
som blev udlejet. I en periode hed 
familien Abrahamsen. 

Mønvej 99 

Her boede tømrer Lauritz Larsen, i 
daglig tale ”tømmer-Lauritz”. Han hav-
de normalt 2-3 svende og et par lær-
linge. Han var en meget dygtig tøm-
rer, perfektionist til fingerspidserne, 
hvilket ikke mindst var synligt, da han 
som den første i byen fik en privat 
bil, der altid skinnede uden en plet.  

Mønvej 120, Allerslev skole 
I den sidste byvandring vi bragte her i 
bladet, blev der ikke omtalt at skolen 
brændte. Det skete den 7. juli 1977.  

Det vil jeg derfor prøve at gøre bod 
på, for Allerslev skole på Mønvej var 
på det tidspunkt ikke kun en bygning, 
som man får opfattelsen af, når man 
ser på et postkort af  skolen. Der var 
også en vinkelbygning i to etager, 
som der på et tidspunkt blev tilbyg-
get, for den passer slet ikke ind i byg-
gestilen. Det er tydelig på et luftfoto 
fra 1936 og på foto fra dagen efter 
skolen var brændt. 

Der var 2 lærere på skolen (omkring 
1950), Chr. Olsen og frk. Johanne 
Larsen. Hun byggede senere huset 
Mønvej 123a, da hun omkring 1956 
gik på pension og boede der til sin 
død. 

Skolen havde 2 lejligheder til lærerne, 
en i den nordlige ende af  skolebyg-
ningen og en i vinkelbygningen på 
1.sal.

Men der var også skolehaver. De lå på 
den anden side af  banen, så børnene 
skulle passere banen hver gang, de 
skulle i haven. Haverne blev senere 
nedlagt. I roe-sæsonen var det fast 
tradition, at børnene talte togvognene 
med roer, når de passerede tæt forbi 
skolen, næsten lige ud for vinduerne. 
Se omtalen af  skolestuen i blad 2009-
3. 

Finn Hansen fra Ammendrup fortal-
te, hvordan læreren Chr. Olsen også 
dyrkede tobaksplanter i sin have. 
Dem hjalp drengene ham med at hø-
ste og hænge til tørre. Senere rullede 
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han så selv sine cigarer, hvor drenge-
ne flere gange hjalp til, hvor de så og-
så fik lov til at rulle deres egen cigar 
og ryge den. For som læreren ”pæda-
gogisk” spurgte dem, nu må i vel ryge.!!  
Til hvilket de alle i kor svarede Ja - 
det må vi gerne!! Og så blev der rø-
get … og jeg har røget lige siden slutter 
Finn og griner. 

Efter skolen var brændt og den nye 
skole på Enghavevej 2b var bygget, 
(læs historien i blad 2012-1) udstykkede 
Præstø kommune skolegrunden i 4 
parceller og solgte dem.  

Mønvej 120 efter branden i 1977 

Mønvej 120a 
Grunden blev købt af  Linda og Aksel 
Larsen, der selv stod for tegning og 
opførelse af  deres hus omkring 1978-
79. 

Mønvej 120b 
Den nye ejer stod selv for opførelsen 
af  huset. 

Mønvej 120c og 120d 
Grunden blev købt af  Kai Nielsen, 
der stod for opførelsen af  disse huse, 
for derefter at sælge dem omkring 
1980. 

Mønvej 122-124 
Grunden var have og har sandsynlig-
vis hørt under Allerslev station (se 
luftfoto af  stationen). Så da stationen 
i 1961 bliver nedlagt, bliver disse 
solgt. 

Mønvej 122 

Huset blev i 1978 opført af  entrepre-
nør Aksel Jensen hvor han flyttede 
ind, men flytter senere fra byen. 

Mønvej 124 

Grunden blev købt af  Carlo Petersen 
fra Ammendrup. Han havde køb-
mandsforretningen i det gamle mejeri 
på Mønvej 114, men ønskede at flytte 
forretningen til Allerslev på denne 
grund. Carlo var en ret engageret per-
son. Han var med i AUIF og omskrev 
bl.a. teaterstykket ”Jeppe på bjerget”, 
som han også var instruktør på i op-
førelsen i Ugledige grusgrav.  

Det blev en kæmpe succes, ifølge avi-
sen med omkring 450 personer. Om 
det så var fordi Aksel Larsen fra Al-
lerslev spillede Jeppe kan der nok 
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”gisnes” om, men da Carlo nogle år 
efter påbegynder byggeriet af  huset 
på Mønvej 124, bliver han syg. Huset 
ligger derefter i en periode urørt hen, 
men bliver så købt af  en familie, der 
bygger det færdig. Konen starter en 
mindre konfektionsforretning, men 
de sælger. Huset bliver købt af  Niels 
Larsen og Lise der i folkemunde blev 
kaldt ”sømanden og stjernen” (!!)  

I dag er det Jette Fredskilde, der har 
huset. 

Mønvej 126 

Huset byggede entreprenør Aksel 
Jensen og han brugte det efterfølgen-
de i nogle år som medarbejderbolig. 
Herefter køber Carlo Petersen huset, 
og flytter ind sammen med sin kone 
Conny. Efter Carlos død bor hun 
nogle år i huset og sælger derefter. 

Mønvej 128 

Allerslev station der startede i 1913 
og lukkede i 1961. Efter lukningen 
var der stadig i nogle år postekspedi-
tion i huset som derefter flyttede til 
Rekkendevej 3, hvor postvæsenet le-
jede sig ind hos Vita og Jens Anker 
Madsen, hvor Vita så bestyrede post-
huset. (se blad 2011-1) 

Mønvej 128 år 1956 

Mønvej 134 

Her boede stationsforstanderen for 
Allerslev station.  
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Den første hed Peter Mortensen, som 
igennem mange år havde været bane-
formand på Præstø-Næstvedbanen, 
så da Præstø-Mernbanen i 1913 bliver 
bygget, køber han huset, og får stil-
lingen som stationsforstander i Al-
lerslev. Da han i 1953 dør overtager 
hans datter Helga Mortensen stillin-
gen, og er det til 1957, hvor hun går 
på pension. Derefter overtager hen-
des søn Helge Mortensen jobbet og 
har det til 1961, hvor banen nedlæg-
ges. Efterfølgende bor Helga sammen 
med sin lidt ældre søster i huset til 
1982, hvor hun dør.  

Mønvej 136 

Her lå byens bager Jens Rudolf  Jo-
hansen omkring 1980-1990. Han kør-
te et par gange om ugen ud og solgte 
brød, imens hans kone Birgit passede 
forretningen. Her kunne man også 
køb ispinde, og de var firkantede.  

Mønvej 138 

Huset hed ”Enghavehus”, muligvis 
bygget som aftægtsbolig for Engha-
vegård. 

Der boede omkring 1960 en slagter 
Vilhelm. Han havde ikke forretning, 
men kørte rundt og slagtede for pri-
vate og gårde, men var også leve-
ringsdygtig i f.eks. halve grise. Efter-
følgende ejere var Kurt og Gurli An-
dersen. 

Engarealet mellem Mønvej 138 og 
140 (der hvor fårene går) 

Engen hørte til kroen og overgik se-
nere til Renti og Johannes Nielsen 
(Tatol forretningen). 

Mønvej 140 

Her boede familien Simonsen om-
kring 1960 med deres 2 døtre, hvor 
konen Anna havde frisørsalon, samti-
dig med at hendes mand var kommu-
nekasserer med kontor i huset, og det 
var her, man betalte sin skat. 
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Senere blev kontoret i 1956 flyttet til 
Allerslev Plejehjem, da det blev byg-
get og kom til at ligge i den nordlige 
ende af  bygningen. 

Mønvej 142 

Her boede vejformand Åge Christi-
ansen og hans kone, der var syerske i 
perioder med flere damer til hjælp. 

Generatorbrændefabrikationen i 
Allerslev, ved vejen til Holmegård 

Mønvej 146 Generatorbrændefabrikken ved 
vejen til Holmegården.  

Under krigen 1940-45 blev der på 
arealet ved vejen til Holmegården, til 
højre lige før jernbanen bygget en 
bygning, der fremstillede generator-
brænde. I dag er arealet et buskads 
langs det meste af  Allerslev, men un-
der krigen blev der bygget en mindre 
hal til fabrikation af  generatorbræn-
de. Det var små brændestykker, der 
blev brugt i bilernes generatoranlæg 

under krigen som erstatning for ben-
zin.. Generatorbrænde blev oparbej-
det af  Bøg, Eg, Elm, Ask og Birk. Se 
billederne fra stedet. 

Træ til Generatorbrænde, retning mod Mern 

Senere havde Bent Stig en oplags-
plads for gammelt jern på pladsen. 

Ejner Nielsen, bil monteret med generator 

Mønvej 144 ”Holmegården”  

Her boede Karl og Marie Jensen. De 
overtager gården efter Karls forældre 
i 1918, som i en del år havde haft en 
mindre mejeridrift i kælderen på går-
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den. Men den var stoppet, da Karl 
overtager. Karl og Marie får 3 børn, 
Gunnar, Inger og Ester. Gunnar bli-
ver i 1955 gift med Grethe og overta-
ger i 1971 gården, men dør 6 år efter i 
1977. Grethe bliver boende på gården 
indtil 1993 hvor hun sælger og flytter 
til Præstø. I dag ejer familien Schmidt 
gården. 

Mønvejen 146 

Huset har tilhørt Holmegården, hvor 
søsteren Karen til Karl Jensen på 
Holmegården boede i en del år. I dag 
bor Jette Godtfredsen der. 

Mønvejen 148 

I perioden 1938 – 1945 var der gart-
neri (ses på luftfoto fra 1938 og 1949 
og iflg. Renti). Det var to ugifte da-
mer, der havde det og drev det. Der 
var drivhuse og mistbænke med salg 
af  planter. Senere købte havekonsu-
lent Rasmussen ejendommen, hvor 
han havde tegnestue i en selvstændig 
bygning på grunden. 

Mønvej 148- gartneriet 1949 

Mønvejen 150 

Huset blev omkring 1950 bygget til 
Vang Jensen og han hustru (se omtalen 
i blad 2008-3). Senere købte mejeriet 
”Enigheden” huset, hvor en af  deres 
mejerister boede der. Huset blev for 
nogle år siden forlænget med en til-
bygning. 

Mønvej 150a-i. 

Her blev der i 1988 opført 8 række-
huse af  Vordingborg Boligselskab.  
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Hvor taler du flot dansk! 
Tekst og foto af Lise Frohn Rasmussen 

Det er titlen på en bog af  Abdel 
Aziz Mahmoud, der den 12. sep-
tember holdt foredrag i Bio Bern-
hard i Præstø. Ordene blev sagt af  
Bertel Haarder til Abdel i forbindel-
se med en radioudsendelse. Abdel 
svarede overrumplet ”Tak, i lige må-
de”, for som han selv siger: ”Jeg ta-
ler dansk, engelsk, tysk, fransk, 
spansk og arabisk. Det eneste jeg ik-
ke taler, er det, som folk forventer af  
mig: perkerdansk”. 

Arrangementet i Bio Bernhard stod 
Vordingborg Kommunes Integrati-
onsråd for, og fremmødet var stort – 
biografsalen var fuld. Abdel er ud-
dannet journalist, og et kendt ansigt 
bl.a. fra tv-programmer som Aften-
showet, Familien fra Lærkevej og 
Adgang med Abdel. Han er også en 
anderledes stemme i den følelsesla-
dede og til tider voldsomme debat 
om udlændinge og integration. Hans 
hovedbudskab – i bogen og i Bio 
Bernhard – er, at god integration ik-
ke kan bygges på sagsbehandlere, 
projekter og kommunale tiltag, men i 
stedet handler om naboskab, ven-
skab og kollegaskab.  Med udgangs-

punkt i sin egen families integration i 
det danske samfund fortalte han om 
mødet mellem to verdener og om, 
hvordan naboer, venner, lærere og 
kolleger gjorde en forskel. Abdel er 
meget aktiv på sociale medier, og 
han kom med en masse konkrete ek-
sempler på, hvordan han går ind i 
debatten med mange af  de menne-
sker, som taler negativt til ham, og 
med humor og medmenneskelighed 
hjælper den gode dialog på vej.  

Aftenen i Bio Bernhard sluttede med 
en opfordring fra Røde Kors i 
Præstø; har du lyst til at hjælpe til 
med integrationen i vores lokalom-
råde, så er der plads til flere frivillige 
i flygtninge- og integrationsnetvær-
ket. Aktiviteterne er mange, lige fra 
kaffebrygning på caféaftener for 
flygtningefamilier, lektiehjælp og sor-
tering af  tøj til den månedlige bazar, 
til pakning af  slikposer og julegaver 
til julefesten. 

Der er to grupper i flygtningenet-
værket, den ene gruppe består af  fri-
villige der tilknyttes individuelle fa-
milier og hjælper dem på vej ind i det 
danske samfund, den anden gruppe 
hjælper til med caféen, bazaren, di-
verse arrangementer og andre typer 
aktiviteter. Arbejdet som frivillig er 
meget fleksibelt og baseret på, at 
man byder ind med det, man kan og 
har lyst til at hjælpe med. 

Hver mandag fra 17 til 19 er der cafe 
for flygtningefamilier i Præstø. Det 
foregår i lokalerne i Adelgade 12, og 
er du interesseret i at vide mere, så 
opfordrer Røde Kors til at du tager 
på besøg i cafeen, snakker med de 

Abdel (tv.) og Farid Faizi (th) 
(formand for Integrationsrådet) 
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frivillige og får en fornemmelse for, 
hvad det går ud på. 

Vil du vide mere, så kontakt Hanne 
Malherbe der er aktivitetsleder i 
Flygtninge og Integrationsnetværket, 
på mobilnr. 23 37 10 39 eller e-mail: 
hanne.malherbe@gmail.com. 

Kirkens aktiviteter 
af Torben Møllenbach 

Julehilsen 
I skrivende stund har jeg lige fået at 
vide, at der er deadline for denne ar-
tikel. Den skulle have været afleveret 
for dage siden, og endnu engang må 
jeg konstatere, at der lige kom noget 
i vejen, noget der skulle presses ind 
mellem alt andet, der også skulle nås. 

Den situation kender de fleste vel til, 
for det er ikke kun deadlines, der 
skal nås. Tænk blot på den kom-
mende højtid. Der skal købes ind, 
gøres ved, sendes invitationer ud, 
købes and, gås, flæskesteg, gaver og 
Onkel Niels skal have en hilsen og 
alle andre onkler og tanter osv. osv., 
og børnene skal finde ud af, hvor de 
skal være i år - hos far eller mor.  

Og frem for alt skal der hygges. Det 
skal der findes tid til i kalenderen. På 
lørdag kl. 15? Det er en aftale, så kan 
vi hygge dér, siger man. 

Også selvom det i grunden er en 
selvmodsigelse. For det er ikke altid, 
når det er planlagt med dato, tid og 
sted, at man hygger sig bedst, men 
bedst er det, når hyggen indfinder 
sig af  sig selv. Når hyggen opstår, 
også selvom man ikke sidder og 

klippe-klistre, og drikker julethe eller 
fletter julehjerter sammen.  

Måske har det noget at gøre med 
dette - at give sig hen. Dette at lade 
tingene, at lade situationerne, tiden, 
pladsen komme til en og opstå.  

Her er der plads til forbedringer for 
de fleste. For det er svært, når kalen-
deren ligger lige foran en, og den 
sidste twitter-besked skal besvares.  

Julen har noget med det her at gøre. 
At der ud af  ingenting pludselig sker 
noget. Noget uventet, forbavsende, 
uforberedt, ja ufortjent – da Jesus 
blev født i stalden i Betlehem. 

Det var Guds ide, og ikke menne-
skers fortjeneste. I verden, dvs. i 
hverdagen, på arbejdet, i skolen osv. 
får vi efter fortjeneste, men ikke i 
Guds verden. I år har vi fejret 500-
året for reformationen, og det var 
netop den vigtigste opdagelse ved 
læsningen af  historien om Jesus i 
Det ny Testamente. Det kom til at 
handle om, at hans mange ord, hans 
budskab var ’ufortjent’, at det var 
Guds gave til ’hele folket’, som eng-
len siger det til hyrderne på marken 
julenat. 

At høre det som en glædeligt bud-
skab er lettest, når man ikke vil for-
stå, ikke vil begribe og dokumentere, 
eller bevise noget som helst. Men i 
stedet give sig hen til historien og 
dens ord og lade dem tale til os. Må-
ske vi da finder ro i både sjæl og 
sind. 

Her fra præstegården vil vi sige tak 
til alle dem, som vi i 2017 har haft 
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Antje og Peter Fritsch 

kontakt med. Glædelig jul til dem, 
som har båret børnene til døbefon-
ten, til forårets konfirmander og de-
res forældre, til brudeparrene, og 
dem, der har måttet sige farvel til en, 
de har holdt af. Og en glædelig jul til 
alle andre. 

Tak for i år og et godt nytår til alle. 
Stina og Torben Møllenbach. 

Fællesarrangement med Udby-
Ørslev pastorat, 1. søndag i ad-
vent, d. 3. dec. 2017, kl. 19.30  
Ørslev Kirke får ved denne koncert 
besøg af  den lyriske sopran Elsebeth 
Dreisig og tenoren Magnus Vigilius. 
De har begge haft hovedroller på 
Det kongelige Teater, Den jyske 
Opera, og den Fynske Opera, samt 
haft samarbejde med diverse orke-
stre og oratoriekoncerter. Ved denne 
adventskoncert viser de begge deres 
alsidighed med perler fra operareper-
toiret, fra operetten og den lettere 

genre. – alt sammen i en stemning af  
julens kommen. 

Dagens akkompagnatør er kirkens 
organist Alexander Noval. 

Koncerten er et samarbejde mellem 
Ørslev-Udby og Allerslev-Jungs-
hoved pastorater med støtte af  Ste-
ge-Vordingborg provsti. 

Adventsmøde, Præstegården, Al-
lerslev, tors. 7. dec. 14.30. 
Vi glæder os til hermed at kunne by-
de velkommen til en eftermiddag, 
hvor det skal handle om den kom-
mende højtid. Som sædvanlig skal 
der hygges med sange, historier, kaf-
fe, julekager. 

Ligesom sidste år får vi også i år be-
søg af  den lokale musiker Peter 
Fritsch, som oprindeligt kommer fra 
Tyskland. Denne eftermiddag tager 
han sin kone Antje med, som spiller 
blokfløjte. 
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Herlufsholm kirkes Kammerkor 

Menighedsrådet er vært ved et udvi-
det juletraktement.  

De 9 læsninger, Allerslev kirke, 
ons. 13. dec., kl. 19.30 
Herlufsholmkammerkor under ledel-
se af  Karsten Gyldendorff 

Julen og dens traditioner nærmer sig 
og som optakt til juledagene, synger 
vi julen ind i Allerslev Kirke med 
musikgudstjenesten De ni læsninger. 
Gudstjenesten er tilrettelagt efter en-
gelsk skik, hvor menigheden læser ni 
stykker fra Bibelen om skabelsen og 
frem mod frelse og genløsning i Kri-
stus. Det er også en tradition, at det 
folk fra menigheden, som læser.  

Ligesom de sidste år er det Herlufs-
holm Kirkes Kammerkor under le-
delse af  Karsten Gyldendorff, der 
gæster kirken. Koret vil synge for til 
fællessalmer og vil også synge kor-
musik fra den klassiske julemusik, 

herunder bl.a. engelske carols. 

Efter musikgudstjenesten er menig-
hedsrådet vært ved et traktement i 
kirkens tårncafé, hvormed man vil 
ønske deltagerne en glædelig jul.  

Alle er velkomne. 

Praktiske oplysninger 
af Torben Møllenbach 

Fødsel: Jordemoderen sender au-
tomatisk besked om en fødsel til 
sognepræsten i det sogn, hvor man 
bor. Sognepræsten registrerer føds-
len, og moderen får besked i sin e-
boks. Er moderen gift, registreres 
manden samtidig som faderen. 

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.  
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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.  

Ønsker man ikke sit barn navngivet 
ved dåb, skal man via borger.dk ind-
taste det ønskede fulde navn for sit 
barn. Herefter indføres navnet i kir-
kebog og folkeregister, og man får 
besked i sin e-boks. 

Dåbsattest: Kan rekvireres hos den 
nærmeste sognepræst eller kordeg-
nekontor, uanset hvor man er døbt. 

Vielse: Aftales med sognepræsten. 
Inden vielsen skal man via borger.dk 
udfylde en ægteskabserklæring. 
Kommunen udfylder herefter en 
prøvelsesattest, som sendes til den 
pågældende sognepræst. 

Dødsfald: Besked om dødsfald ret-
ter man til sognepræsten oftest via 
en bedemand. Bisættelse og begra-

velse aftaler man med præsten. 

Desuden er der mulighed for, at man 
kan få afdødes aske spredt ud over 
åbent hav. 

Vigtigt: Hvis man ikke ønsker at 
benytte sig af  de digitale muligheder, 
kan man på borger.dk printe alm. 
papirblanketter ud, som man så ud-
fylder.  

Yderligere vejledning kan man få hos 
sognepræsten. 

Henvendelse i øvrigt til sognepræst 
Torben Møllenbach, Rekkendevej 
39, Allerslev, 4720 Præstø -Tlf. 55 99 
60 17. Mail: torm@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 

Foto: Bjarne Arvidsen 
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Aktivitetskalender 
Dato Begivenhed Tidspunkt Lokation 
02. dec. Julemarked 2 10-16 Allerslev Klubhus 

03. dec. Julemarked 2 10-15 Allerslev Klubhus 

03. dec. Fællesarrangement med Udby-Ørslev 
Pastorat 3 

19:30 Ørslev Kirke 

07. dec. Adventsmøde – Peter Fritsch3 14:30 Allerslev Præstegård 

13. dec. De ni læsninger -musikgudtjeneste3 19:30 Allerslev Kirke 
1. Beboerforeningen - 2. AUIF – 3. Allerslev Kirke - 4. Andre - Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse.

Gudstjenester 
Dato Begivenhed Allerslev Jungshoved 
26. nov. Sidste s. i kirkeåret Ingen 10.30 

03. dec. 1. s. i advent 10.30 9.00 

10. dec. 2. s. i ad. Ingen 14.00 JBB 

17. dec. 3. s. i advent 9.00 10.30 

24. dec. Juleaften 14.30 16.00 

25. dec. Juledag 11.30 10.00 

26. dec. 2. juledag Ingen 9.00: JBB 

31. dec. Julesøndag 10.30 Ingen 

01. jan Nytårsdag Ingen 14.30 

07. jan. 1. s. e. H3K 10.30 9.00 

14. jan. 2. s. e. H3K Ingen 10.30 

21. jan Sidste s. e. H3k 10.30 Ingen 

28. jan. Septuagesima Ingen 10.30 

04. feb. Sexagesima Ingen 10.30 

08. feb. Allehelgen 19.00 Konfirmander 

11. feb. Fastelavn 9.00: JBB Ingen 

18. feb. 1. s. i fasten 10.30 Ingen 

25. feb. 2. s. i fasten 9.00 10.30 

28. feb. Ingen 19.00 Workshop 
- Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse.

JBB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev 

36


	1 forside
	Page 1

	tlflisteauif 2017
	Page 1

	Indholdsfortegnelsetom
	Forord
	5-9 Banko
	10 julemarked a5
	1: Page 1

	11-13 WWOOF.docx
	14-15 Grusgraven
	14-15 Grusgraven
	16-23 Byvandring i Allerslev
	25-28 Kirkens aktiviteter
	samlet
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6




