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Forord 
af Bjarne Arvidsen 

Endnu en sommer er gået. Vi må 
håbe, at der er en rest af  solstråler 
tilbage til efteråret, som vi kan lune 
os på.  

Når vejret har været skidt, har vi 
kunne dvæle lidt ved de mange flotte 
danske præstationer i OL i Rio De 
Janeiro. Skønne billeder af  glade 
danskere med medaljer om halsen. 

Nu er det ikke kun i Rio, at der har 
været konkurrence siden sidste blad. 
Der har som altid været en turnering 
eller to i gang i løbet af  foråret og 
sommeren i petanque, og så er der 
endda gemt en lille ”fræk” historie i 
dette blads ”Vi Skøre Kugler”. 

Der har været en del festivitas i Ug-
ledige med både dans om majstang 
og sommerfest, og nu kommer der 
så også Pokémon jagt og vinsmag-
ning, dog ikke samtidig kan jeg godt 
afsløre. 

Oves gode historie om Banggården 
fortsætter og som en anden journa-
list fra programmet Sporløs, har Ove 
måttet lege detektiv. 

Ud over detektivarbejdet, er Ove 
blevet hevet væk fra sin aftensmad, 
for at se andre løbe eller gå. Hvad 
det drejer sig om, må du læse i På 
min vej.  

I kirken har der været koncert med 
Elvis musik, hvilket Michael Houbøl 
har skrevet til os om. Derudover 
tager man i præstegården allerede nu 
forskud på året 2017, der er historisk 
år.  

Sædvanen tro er der også gang i 
teatertur og sogneudflugt. 

Skulle det give inspiration til at del-
tage i menighedsrådets arbejde, så 
har du nu chancen. Der er nemlig 
udskrevet valg til netop menigheds-
rådet.  

Nu er det ikke kun i Ugledige tinge-
ne sker, men også i Allerslev. Der er 
lagt op til loppemarked og så skal 
gymnasterne i gang. Vi håber at OL i 
Rio sender en ekstra gymnast til 
klubben.  

Det var kun et udpluk af, hvad dette 
nummer af  sognebladet indeholder. 
Resten må du læse dig til.  

Rigtig god læselyst. 
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Vi skøre kugler 
af Aksel Larsen, fotos Inger Frederiksen 

 

Vi starter med et dødsfald. Den 10. 
april skete der desværre en ulykke på 
vores petanquebane. Lis Larsen 
lagde an til et skud med sin kugle, 
tog sigte og skød. I det samme kom 
en lille fugl flyvende på tværs af 
banerne, og Lis skød den BUM. Stor 
ståhej. Inger Frederiksen gav den 
førstehjælp, mund til næb, men den 
havde sunget sit sidste vers. 
Det var en løvsanger, siger vores 
”gamle” lærer, som er meget inde i 
”geografi”. Nu er spørgsmålet så 
bare: Døde den af Lis’ skud eller af 
mund til næb metoden? 
 
1. maj afholdt vi stævne i Lekkende-
skoven. Vi var meget spændt på, 
hvordan vejret ville blive, men som 
det plejer var det fint solskin. Det 
var samme dag, som der blev afholdt 
Skovens Dag, så der var skovgæster, 
og ikke alle vidste, at vi havde pe-
tanquestævne. Det gav lidt tumult, 
når de skulle forbi vores baner. 
Der var ca. 60 deltagere, og første-
pladsen gik til Jytte Rasmussen og 
Lars Ramløs fra Stensved, anden-
pladsen tog Kim Andersen og 
Yvonne Anthonsen fra Stokkemar-
ke, og på tredjepladsen kom Lillian 
Petersen og Mogens Petersen ligele-
des fra Stensved. 
 
De bedst placerede fra Allerslev blev 
Lars Hyldtoft og Joel Sørensen på en 
femteplads, Egon Frederiksen og 
Jørgen Christoffersen på syvende-
pladsen, Nanny Christensen og Kar-

sten Jensen på niendepladsen, Bo 
Steenbeck og Jens Erik Nielsen på 
elvtepladsen og Erling Rasmussen 
og Annette Hyltoft på tolvtepladsen. 
 
Vores ”flaskespil” går rigtig godt. 
Der møder mellem 22 og 28 perso-
ner op den første tirsdag i hver må-
ned, og de vil alle gerne vinde en 
flaske vin. Der spilles double med 
skiftende makker over 3 runder. Der 
er præmier til de 6 personer, som har 
fået flest point. Vi hygger os, og har 
det sjovt, også selv om vi ikke vin-
der, og det er det vigtigste. 
 
Da vi har fået nogle nye medlemmer 
i petanqueafdelingen, manglede vi 
grønne jakker til dem. Vi kontaktede 
vores sponsor Morten Christensen 
fra Vandteknik, og han har sponseret 
grønne jakker til alle vores nye med-
lemmer. Det er vi meget glade for – 
mange tak, Morten. 
 
Vi holdt Sankt Hans Aften sammen 
med Beboerforeningen. Vi startede 
med at spille petanque, og derefter 
fik vi lækker grillmad med en masse 
tilbehør. Købmanden i Mern spon-
serede kartoffelsalat og brød – man-
ge tak for det! 
 
Der var ca. 40 personer til spisnin-
gen, og det var rigtig hyggeligt. Jør-
gen Christoffersen spillede guitar, og 
vi prøvede at synge et par sange, 
men så kom regnen. 
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Bent Petersen holdt båltalen, og til 
Midsommervisen spillede Pernille 
Olsen trompet. Det foregik under 
petanqueafdelingens halvtag, da det 
regnede KRAFTIGT. Alle petan-
quebanerne blev oversvømmet på et 
kvarter. Bagefter hentede Vang mere 
olie, så bålet kunne tændes. 
 
Den 5. – 7. august afholdtes der 
Landspetanquestævne i Rokilde. 
Allerslevs bedste blev nr. 6, men det 
er ikke noget at skrive om, siger Joel 
Sørensen. 
 
14. august afholdt vi Double mester-
skab. Der var 20 personer tilmeldt. 
Førstepladsen blev Lis Larsen og 
Jakob Jensen, andenpladsen gik til 
Bo Steenbeck og Jens Erik Nielsen. 
På tredjepladsen kom Jørgen Chri-
stoffersen og Anne Coraneos. 
 
Lis, Jakob, Jens Erik og Bo med hen-
holdsvis 1. og 2. pladsen i stævnet 14. 
august 

En gammel uskreven regel ved pe-
tanque er, at hvis et hold eller en 
person taber 13 – 0, skal de kysse en 
”Fanny”.  
 
Bo Steenbeck og hans kone Kirsten 
holder hvert år ferie i Frankrig, og i 
år kom de hjem med et støbt relief 
af ”Fanny”. De kunne fortælle denne 
lille historie om relieffet: 
 
I en lille by i Frankrig lå en dejlig 
café lige op til petanquebanen. I den 
dejlige café var en smuk servitrice 
ved navn Fanny. Tabte man en 
kamp uden at få point kunne man 
som trøst gå ind i caféen, og få et kys 
af Fanny (det var lige før mændene 
tabte med vilje). 
 
Den lille franske by havde også en 
borgmester, som var en magtsyg og 
upopulær mand. Han spillede også 
petanque, og skæbnen ville, at han 
også tabte med 0 point. Glad gik han 
ind for at få et trøstende kys af Fan-

ny, men da hun 
så, hvem tabe-
ren var, vendte 
hun ryggen til, 
løftede kjolen 
op og blottede 
sin bagdel mod 
ham, idet hun 
sagde: Du kan 
selv tage dit kys 
her! 
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Den famøse Fanny 

I dag har stort set alle petanquebaner 
i Frankrig et Fannyrelief som 0 – 13 
taberne skal kysse som et slags 
harmløst drilleri. Flere danske klub-
ber – og nu også Allerslev – har i 
dag en Fanny. 

Kommende arrangementer i 
petanque:  

03. september Natpetanque
11. september Single mesterskab

Nyt fra Flemmings 
Planteskole 
af Ove Rye Jørgensen 

Søndag d. 11. september, hvor det er 
"Havens Dag", slipper Flemmings 
Planteskole 50 Pokémon løs i have-
centret. For dem der er interesseret, 
og her gælder det både børn som 
voksne, - kræver det at man bruger 
sine øjne i stedet for mobilen til at 
fange dem. De vil alle have en streg-
kode, som skal scannes ved kassen, 
for at man dér kan se, hvem der er 
den heldige, og hvad der er vundet!  

Hovedpræmien er et gavekort til 
havecentret på 300 kr. og alle kan 
deltage, men max. en Pokémon pr. 
person. 

Dagen igennem vil der være en mas-
se underholdning for børn. Historie-
fortælling, skattejagt kl. 11.00 og 
igen kl. 14.00, samtidig er mooncar 
banen åben.  
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De voksne skal heller ikke snydes, 
for dem vil der også være skattejagt. 
For rundt i havecentret vil man kun-
ne finde forskellige træer og buske, 
som er mærket med en rosa etiket og 
et tilbudsmærke, så den kan købes til 
halv pris. Så Rigtig god jagt til alle !! 

Ud over det vil der også være andre 
gode tilbud, så kig dig grundigt for. 
Hvad kan der mon ikke gemme sig 
bagerst i en række planter eller bu-
ske. 

Bladet "Haveglæder", der er det 
sidste for i år, kan gratis hentes ved 
kassen. 

Der vil være masser af  aktiviteter i 
gang den dag, så kom bare an. 

POKÈMON FAKTA 
Pokémon er et eventyrunivers skabt 
af  spildesigneren Satoshi Tajiri i 
samarbejde med den japanske spil-
udvikler Nintendo. I fortællingerne 
om Pokémon indgår både videospil, 
spillekort, Anime-tegnefilmsserie og 
meget andet. Pokémon er en sam-
mentrækning af  ordene Pocket og 
Monster. (Oversat til dansk betyder 
det: "Lomme-monster") 

Shelteret i Grusgraven 
af Knud Skovbæk, foto Ove Rye Jørgensen 

Da det shelter, der blev opsat sidste 
efterår, var blevet godt tør i foråret, 
blev det malet, og vi kunne indsende 
byggeregnskab til dem, der havde 
givet tilsagn om støtte. Det var Vor-
dingborg kommunes udviklingspulje 
for landdistrikterne - ofte kaldt LUP, 
Friluftsrådet, Nordea Fonden og 
Allerslev -Skibinge lokalråd der støt-
tede os. Der var budgetteret med en 
udgift på 75.000 kr. og det blev 1000 
kr. mindre. Udgiften for beboerfor-
eningen blev under 1000 kr. sammen 
med en del frivilligt arbejde.  

Shelteret bliver ofte brugt, og de 
allerfleste er flinke til at forlade plad-
sen ryddelig. Det er beboerforenin-
gens håb, at den frygt der var for, at 
der ville komme brugere, der gjorde 
at sognets folk ikke brød sig om at 
komme i grusgraven, vil vise sig at 
være overdrevet.  

En varm tak til alle, der har hjulpet 
til med projektet. 

Arkiv foto fra sidste år 
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2 i 1 vej i Allerslev 

af Anja Wesselhoff,  

fotos af Ove Rye Jørgensen 

Det er næppe gået mange forbi her i 
Sognet, at Allerslev har fået gravet 
kloakker og at Mønvej mildest sagt 
har været elendig at køre på i årevis. 
Men nu er det slut. Allerslev og 
Ammendrup har nemlig fået asfalte-
ret og lavet nye bump til at ha-
stighedsregulere de, der ikke selv kan 
lette foden fra speederen. 

Samtidig er der lavet en såkaldt 2 i 1 
vej hele vejen igennem begge lands-
byer, ligesom den også findes på et 
stykke i Ugledige.  

Hvordan er det så lige man skal køre 
på denne vej? Den er jo lige pludse-
lig blevet smallere og med plads til 
cyklister i siderne. Jo, faktisk skal 
man som skiltene så fint fortæller, 
køre lige midt på vejen.  

Møder man så en modkørende træk-
ker man ud over de stiplede linjer 
indtil man har passeret, hvorefter 
man trækker ind igen. Simpelt og 
enkelt. Man skal bare lige vænne sig 
til at køre midt i det hele. 

Afstribet vej i 
Allerslev 
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Ja. det er svært, når udvalget er stort 

Sommerfesten i Ugledige 
af Ove Rye Jørgensen 

Sommerfesten i Ugledige har været 
en tradition igennem mange år og 
med mange forskellige adresser for 
afviklingen, så 2016 festen, der blev 
afholdt her i begyndelsen af  august, 
blev igen i år holdt på Flemmings 
Planteskole. Her havde man i dagens 
anledning ryddet den ene halvdel i et 
af  drivhusene og pyntet op med 
lysguirlander, 2 flot dækkede lang-
borde og en bar til alt, hvad ganen 
kunne have brug for til at holde 
væskebalancen i orden. En ting som 
man jo her i sommermånederne, skal 
være ekstra opmærksom på. Og en 
sådan aften, hvor vi alle var kommet 
gående til festen og igen skulle gå 
hjem, var der fyldt op med varer fra 
Ugledige Brugs og det lokale Ugledi-
ge Bryghus til fornuftige priser. 

Som det er sket de to tidligere år, var 
det igen Conni og André, der stod 
for hele arrangementet. Men allige-
vel var der en ændring i programmet, 
for vi skulle ikke som tidligere år, 
selv tage mad med til grillen, alt 
dette var der også i år sørget for. 
Så da André havde budt vel-
kommen og ’kort’ orienteret om 
aftenens menu, tror jeg roligt, at 
jeg kan sige, at mundvandet stod i 
kø hos de fleste. Selv brødrene 
Price var kommet til kort, så det 
var om at passe på små børn og 
løse hunde, for der var nærmest 
stormløb til grillen, inden André 
var helt færdig. Men der var nok 
til alle, også til dem der kunne 
klare 3.og 4. runde. 

Synk lige en gang,… for Menuen var: 

 Toproastet oksetyndstegsfilet

 Lammekølle m/frisk persille og
hvidløg

 Honning glaseret svinebryst fra
Skarresø

 Pølsemagerens hjemmelavede
grillpølser (Fra Lejre Mikropøl-
semageri)

 Sennep fra Bornholm og hjem-
melavet ketchup

 Krydderbagte Flødekartofler

 Pastasalat m/basilikum pesto, fe-
ta, sorte oliven og paprika

 Broccolisalat m/rødløg, solsikke-
kerner, rosiner, cremefraiche
dressing og bacontern.

 Tomatsalat med mozzarella, rød-
løg, frisk basilikum og jomfru
oliven olie

 Stenovnsbaguettes og smør

 Sauce Bearnaise
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André Kyrvald har styr på stegene 

 
Der spises og konverseres 

Til dessert: 

Kærnemælksfromage med karamel- 
eller kirsebærsovs fulgt op med del-
tagernes egne kager og medbragt 
kaffe 

Jo - det var en dejlig aften. For når 
maden er perfekt, lægger den bun-
den for en god fest. Et par af  sel-
skabet tog ordet, hvor vi fik 2 histo-
rier, den ene måske lidt vovet for 
nogle, men morsom. Den anden lidt 
mere fra dagligdagen, men interes-
sant for dem der havde fået installe-

ret fibernet, for forløbet af  projektet 
inden det nåede til Ugledige, måtte 
over flere forhindringer inden det 
blev godkendt. Men en ildsjæls stæ-
dighed gav pote, og projektet kom i 
hus. 

En aften som vi alle med glæde vil 
huske tilbage på, men mon Connie 
og André igen til næste år ’orker’ at 
stable sådan et arrangement på be-
nene, se det er jo det store spørgs-
mål. 
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Roskilde Dyrskue 2016 
af Birgitte og Peder Henning 

For mange år siden kom vores datter 
hjem efter en gymnastiktræning og 
meddelte, at hun tog til Roskilde 
Dyrskue med AUIF for at rense 
toiletter. Tror nok vi syntes, at hun 
var lige ung nok, men vi lod os over-
tale. Da hun kom hjem – meget træt 
og beskidt – var hendes bemærkning 
”hvorfor tager I ikke med? Der er 
mange, som er lige så gamle som 
Jer”. 

Der gik så nogle år, inden vi fik taget 
os sammen. Nu har vi været med i 
snart 20 år, og det har vi ikke for-
trudt – vi glæder os hvert år til vi 
skal til dyrskue. 

Birgitte har alle årene bagt æbleski-
ver, mens Peder har været i kroen, på 
motocrossbanen, på oprydning, og 
nu på sine ældre dage sælger han 
æbleskiver.  

De første mange år havde vi telt 
med, men de sidste 4-5 år er vi kørt 
hjem til Præstø, når vi har spist af-
tensmad, og kører så til Ros-
kilde næste morgen til mor-
genmad. Det kan godt lyde 
strengt, men det er det ikke. 

Også i 2016 har der været et 
godt sammenhold mellem alle 
de frivillige hjælpere og en 
rigtig god stemning. Vejret til 
dyrskuet i år var ikke just til 
kaffe og æbleskiver, men så 
blev det kroen og køkkenet, 
som havde meget travlt.  

Så er det jo rart, at vi kan hjælpe i 
æbleskivehuset med bl.a. at koge og 
pille æg, skære tomater og agurker 
m.m. 

De første år vi var med på dyrskuet, 
var vi blandt de yngre, det er vi ikke 
mere. Vi føler os ikke gamle, men 
der er alligevel nogle ting, som vi 
ikke kan mere. Heldigvis er der så 
nogle unge mennesker, som er stær-
kere, og kan bevæge sig hurtigere 
end os. Det hyggelige er, at de unge 
mennesker gerne vil snakke og drik-
ke en øl med os, så jeg tror egentlig 
ikke, de tænker på aldersforskellen, 
eller også tænker de på os, som et 
par gamle bedsteforældre, som skal 
underholdes lidt. 

Vi ser frem til dyrskuet 2017, og vi 
håber at vores helbred er, så vi kan 
være med igen. Hvis du sidder og 
læser dette, så prøv og kontakt en fra 
udvalget, og spørg om der ikke er et 
job til dig.   

Tak til alle for nogle gode dage på 
Roskilde Dyrskue.  

Peder og Birgitte Henning der arbejder hårdt. 
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Der er fuldt hus ved alle bordene. De to unge damer under Majstangen er Josephine og Silje. 
Foto Anja Wesselhoff 

Majfest i Ugledige Grusgrav 
af Knud Skovbæk  

AUIF og Allerslev Beboerforening 
havde som sædvanligt indbudt til at 
byde foråret velkommen med en tur 
i det grønne i maj. Det er en gammel 
tradition med at ride sommer i by 
eller majfest. Det med maj har ikke 
noget med måneden maj at gøre. 
Det har noget at gøre med at maje 
sig ud, at pynte sig. 

Turen startede med, at en snes delta-
gere gik en tur i skoven ved søen. Vi 
nød den flotte skov og i tilgift kom 
en flok dådyr stille forbi os. Enkelte 
syntes vist, vi snakkede mere end vi 
gik. Men alle kom tilbage til kl 13. 

I mens var der kommet et hestekøre-
tøj, flere ryttere og en hel del flere 
deltagere. Det var vist det største 
fremmøde i mange år. 

Medens den medbragte mad blev 
nyt, gik Dan fra Skibinge rundt med 
harmonikaen, og senere delte han 
sangblade ud. Meget hyggeligt. 

Om formiddagen havde aktive folk 
pyntet en flot majstang med løv, 
blomster og kulørte bånd. Så tog 
Dorthe Nørfeldt over, og ledte dans 
og sang om stangen. 

Jeg tror, alle nød det gode vejr og det 
glade samvær. En dag arrangørerne 
var glade for.  
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Motionsgymnastik  

i Allerslev Klubhus 

 
 

START: 

Onsdag d. 7. sep. 

Kl. 9,30 – 11 

 (Medbring kaffekop) 

Kontingent: 2 x 150 kr. 

Træner: Else Karlshøj 

Allerslev gamle skole -  
nu egnshus 
af Knud Skovbæk 

I foråret betænkte Lions Club 
Præstø - Fladså en masse foreninger 
med penge gaver. Allerslev Beboer-
forening var heldig, og fik 15.000 kr. 
til brug i eller ved skolen. Vi har nu 
fået udskiftet det meste af  det køk-
ken, der blev opsat, da skolen blev 
bygget. Vi håber, det vil være til gavn 
og glæde for de mange, der bruger 
Den gl. Skole. 

Det med at reservering, booking af  
plads i skolen i et elektronisk system, 
er hæmmet lidt af  at kommunen 
netop nu indfører et nyt system.  

Her hos os er Sandra Pedersen tov-
holder. 

Skt. Hans aften 
af Knud Skovbæk 

AUIF og Beboerforeningen indbød 
igen i år til Skt. Hans bål. Petanque-
klubben havde grillaften og indbød 
alle til at være med. God velsmagen-
de mad til små penge. Inge Jensen 
havde sammen med Ugledige Brugs 
lavet en ”Plant et flag” konkurrence, 
og Else Karlshøj med hjælpere bagte 
og solgte æbleskiver. 

Formanden for Petanque afdelingen 
Bent Petersen havde lovet at holde 
båltale. Da den tid kom, fik vi en 
meget kraftig regnbyge. Vi fik så lov 
til at blive under halvtaget. Vi rykke-
de tæt sammen, og Bent holdt en 
god tale medens regnen buldrede på 
taget. Da regnen fortsatte, måtte vi 
også synge Midsommervisen under 
tag. Det var lidt mærkeligt uden bål, 
men lyden af  trompet og sangen 
høres bedre inde. Da regnen stilnede 
af, klarede det op, det der måske på 
dialekt før hed at nu hovtner det, og 
der blev sat ild til bålet. Det gik dog 
langsomt, men pludselig kom der en 
hvirvelvind, og der blev et uhyggeligt 
voldsomt bål. 

Arkiv foto 
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På min vej 
af Ove Rye Jørgensen 

Flere år skulle der gå før jeg blev 
inspireret til at stikke forbi grusgra-
ven i Ugledige, midt i spisetid en onsdag 
aften, for at få en sludder og taget et 
par billeder af  de aktive Ørslev løbe-
re, der hver onsdag starter derfra.  

Inspirationen skulle komme fra en 
forpustet Bjarne, som tilfældigt var 
kommet kørende forbi en sen ons-
dag eftermiddag og fik tanken på at 
lave en historie om dem og nu øn-
skede mig som fotograf.  

Så en onsdag her i starten af  august 
tog jeg forbi og mødte med det 
samme inspiratoren fra Ørslev der 
havde startet holdet. Det er Morten 
Brøsen der var med til at starte det 
for omkring 6 år siden. Den gang 
løb de sammen med et hold fra 
Mern, men det ophørte for 2 år 
siden. I dag har de 5 hold, et som 
ganghold og et som motionshold. 
Løberne består af  et begynderhold, 
max. 5 km, et mellemhold til max. 12 
km og et maratonhold der træner til 
maratonløb. 
Men vi starter 
altid med op-
varmning inde 
på plænen i 
grusgraven og 
for at få pulsen 
lidt op fortæl-
ler Morten. 

I begyndelsen 
af  april starter 
sæsonen og 
den slutter i 

oktober. Flere løber også om sønda-
gen, men det aftaler de hver for sig. 
Her om onsdagen starter vi kl.17,30 
og det varer omkring en time. 

Mange gange har vi også brugt grus-
graven, hvor vi har grillet og haft 
konkurrencer i den sjove ende. Så 
det sociale holder vi i hævd.  

Det er dejligt med den nye shelter og 
toilettet, men der mangler en vand-
hane, ikke mindst når folk har været 
på toilettet. 

Nå, - men nu er det tid til at starte 
med opvarmningen slutter Morten 
og giver signal til at samles. Så jeg 
siger farvel og tak for sludderen. 

Læs mere om Ørslev Walk’n’Run på 
Facebook 
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Koncert i Alleslev Kirke  
af Michael Houbøl 

En aften af  de mere minderige, næ-
sten som til jul, var kirken fyldt op, 
og der var meget få ledige pladser.  

Nu var det ikke juletid, selvom vi 
dog stødte på Nissen og endda hele 
to af  dem.  

At finde på at invitere til gospel 
aften i Allerslev Kirke, viste sig ikke 
at være en dårlig ide. Det var nu også 
med den tilføjelse, at det især var 
gospel musik som Elvis Presley hav-
de haft på sin ”sæt” liste. Stor tak til 
Torben for dette.  

Mange havde fundet vej, endog 
langvejs fra, Kalundborg, Kastrup på 
Amager, Hvidovre, Næstved og en 
enkelt kom helt fra England, (mere 
nok fordi, der var Elvis festival i 
Korsør på samme tid, men dog alli-
gevel). Så det var ikke alene de lokale 
sognebørn, men rygtet var spredt en 
del.  

Flotte amerikanere biler, var der 
selvfølgelig også at skue. Godt hu-
mør og en forventning til en god 
oplevelse var i hvert fald til stede.  

Ingen grund til fortrydelse, første 
møde med Nissen og Nissen, var 
ikke en skuffelse. De to herrer Pre-
ben og Jacob Nissen, (far og søn), 
kom i kirken på fuldt blæs, trækba-
sun, og til alles store gælde, med smil 
og humør der ikke kunne holde 
publikums begejstring tilbage, et 
dejligt og varmt blik fra den gode 
Preben med horn i munden, ”vral-
tende” op af  kirkegulvet, sagde det 

hele.  Det var sydstats stemning fra 
første minut. Det var ikke til at tage 
fejl af, de ”Nisser” ville os det bed-
ste. De ville i Elvis’ ånd levere en 
musikalsk oplevelse, ganske som 
Elvis’ altoverskyggende mål var, til 
hver eneste koncert han gav. TCB 
(Take Care of  Business) var hans 
ordsprog - Levere varen.  

Det var uovertruffet dejligt at høre 
Jacob synge alle de dejlige Gospel 
melodier, som vi kender så godt fra 
Elvis. Jacob og fader, gjorde det på 
deres måde og stor respekt for det. 
Far, Preben, kunne imellem numrene 
fortælle os om Elvis og hans liv, og 
gjorde det meget flot, selv med et 
par enkelt faktuelle forkerte ting, så 
var det netop ikke detaljen, men 
overblikket der var den store ople-
velse. Jeg fik personligt en utrolig 
dejlig oplevelse til mit cv, og det er 
ikke fordi jeg mangler disse Elvis 
oplevelser. Jeg har selv været i 
Memphis, og ikke mindst i en kirke i 
Nashville og hørt gospel. Der er 
selvfølgelig en forskel, men når Pre-
ben Nissen fortæller mig, han selv 
har rejst og spillet i sydstaterne, så 
giver det bestemt mening, at det de 
præsterede i Allerslev Kirke ikke 
bare var godt, men at det var vel 
forberedt. 

Har nogle lyst til at følge mere med i 
hvad der sker omkring Elvis oplevel-
ser i Danmark og lidt i vore nabo-
lande, så er Facebook et godt sted. 
Find gruppen ”Elvis danske venner” 
og følg med der.  

Eller skriv til mig på mh@faaraad.dk 
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Banggården. Foto udlånt fra Lokalhistoriks arkiv 

Historien om Banggården 
i Allerslev – en fortsættelse 
af Ove Rye Jørgensen 

I vores blad nr. 1 her i 2016, fortalte 
jeg hvordan vi på Lokalarkivet i 
Præstø i forbindelse med en fore-
spørgsel på en gård i Allerslev, fandt 
en fortælling om livet på Banggården 
i Allerslev i perioden 1922 og til 
1989, håndskrevet og på omkring 
100stk A4-sider og som vi efterføl-
gende fik renskrevet af en dame i 
Allerslev. 

Historien er nemlig den, at Sammen-
slutningen af Lokalarkiver i Dan-
mark i 1989 havde udskrevet en 
konkurrence der hed Landmandserin-
dringer og som skulle fortælle om 
livet på landet i gamle dage. Hoved-
præmien ville være udgivelsen af den 
bedste i bogform. Desværre faldt 
projektet til jorden, men der indkom 
omkring 200 artikler. Vores artikel 
modtog vi i 1994, efter aftale med 
forfatteren og de andre artikler blev 
ligeledes videresendt til de Lokalar-

kiver i hvis område oplevelsen havde 
foregået. Så set med lokalhistoriske 
briller, var det et godt projekt, for 
erindringerne blev fortalt og ned-
skrevet inden de forsvandt i glems-
len.  

Som jeg tidligere skrev, var min bag-
tanke at vi skulle udgive fortællingen 
om Banggården i bogform. Men 
hvordan kommer vi så videre her 
fra. For den er skrevet i 1989, altså 
for 27 år siden og forfatteren selv er 
født i 1922, altså må vedkommende 
være omkring 94år. Det er jo ikke os 
alle der får lov til at blive så gammel, 
så muligheden for at forfatteren 
Grete Kristine Jensen stadig var 
blandt os var ikke stor, men jeg hav-
de telefonnummer og hendes adres-
se i København, så hvorfor ikke 
prøve, det kunne jo ikke andet end 
at gå galt. Men ved opringning var 
der treklang i røret, en teknisk for-
klaring ingen abonnent på det telefon-
nummer.  

Sagen var jo, at jeg gerne ville have 
Grete Jensens tilladelse til, at vi måt-

te bruge artiklen, men 
samtidig også et ønske 
om at få samlet billeder 
fra gården, om livet og 
familien.  

Men sådan giver jeg 
ikke op, jeg ville have 
syn for sagen, om Grete 
Jensen stadig var blandt 
os. Så da vi jo er et lo-
kalarkiv har vi forskelli-
ge værktøjer vi kan 
bruge, så en dag fandt 
jeg frem til Grete Jen-
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Allerslev skole 1930. 
Grete lige under læ-
rerinde. Privatfoto. 

 

sens niece i Nordsjælland, som kun-
ne fortælle at hendes moster stadig 
levede og boede i sin gamle lejlighed 
i København og at jeg da bare skulle 
ringe til hende, for det ville hun blive 
glad for. Det viste sig nemlig, at de 
første cifre i hendes telefonnummer 
var skiftet fra 31 og til 35 og derfor 
meldte fejl. 

Det virkede og jeg fik Grete Jensen i 
telefonen. Det var en oplevelse af de 
helt positive. Det var en skrøbelig 
stemme der svarede, men da hun 
først blev klar over hvad min op-
ringning drejede sig om, var det en 
meget overrasket og glad positiv 
ældre dame jeg fik talt med. Så på 
mit spørgsmål om jeg måtte besøge 
hende for at få uddybet hendes arti-
kel, blev hun glad og vi fik aftalt en 
fredag formiddag i juli måned her i 
år, hvor jeg kunne komme forbi. 

Dagen oprandt og jeg blev budt 
velkommen af en nydelig lille dame 
på 94 år. Stemmen røbede lidt om 
alderen, men humøret og hukom-

melsen havde årene ikke berørt, de 
var stadig intakte. Men årene havde 
dog sat sine spor, for Grete havde 
fået en sygdom der gav hende ånde-
drætsbesvær og hun måtte have ilt, 
hvilke bevirkede at hun havde en 
iltslange på slæb, men syntes ikke 
umiddelbart generet af den, for på 
mit spørgsmål om hun ikke var fal-
det i den, svarede hun nej.. jeg er jo 
gammel gymnast og det var tydeligt, for 
hun var enorm livlig. Jeg var impo-
neret, for iltapparatet havde hun haft 
i 2 år. 

At det så blev til hele 2 besøg hos 
Grete, med en måneds mellemrum, 
det er en helt anden sag. For Grete 
ringede et par dage efter mit første 
besøg og fortalte, at hun havde et 
skolebillede fra Allerslev skole fra 
1930, hvor hun selv var med og hun 
kunne huske de fleste navne.  

Så da jeg også gerne ville have et 
mere direkte interview med hende, 
om oplevelser fra hendes barndom, 
for de manglede i teksten, var jeg 

derfor igen her i 

19



 
Farfaderen Steffen Jensen og Jørgen Jensen med Grete, 1922 
Foto udlånt fra Lokalhistoriks arkiv 

 

starten af august på besøg hos hende 
og det var hyggeligt og interessant, 
med mange supplerende oplysninger 
og affotografering af hendes billeder 
fra Banggården, hendes voksne liv, 
uddannelse og store familie. 

Da jeg vidste, at det var rigtig mange 
år siden at hun sidst havde været i 
Allerslev og besøge sin barndomsby, 
havde jeg til dagen fået fat i nogle af 
de Allerslev sogne Blade der indeholdt 
byvandringen ad Rekkendevej, for-
talt med tekst og billeder af Steffen 
Lyng Sørensen.  Det gjorde lykke må 
jeg sige, for der var jo nemlig også 
det hus på Rekkendevej 7 som hørte 
til gården hvor hendes far flyttede 
ind, efter han havde solgt Banggår-
den i 1960. Som Grete fortalte, der 
boede han og Anna Abrahamsen indtil 

den dag min far døde. Han døde faktisk i 
sin have. For han var gået i gang ned at 
ordne jorden for den skulle jo gøres klar til 
udplantning af nye jordbærplanter og det 
skulle ske inden 10.august fortalte Grete, 
for som hendes far sagde, det skulle gøres 
inden den dato for at de kunne give et godt 
udbytte året efter. Min bror Martin der 
også var til stede den dag havde foreslået 
min far, at han ville komme forbi dagen 
efter og fræse jorden for ham, men det 
skulle være nu, så han gravede videre. Med 
det resultat at han blev træt og ville hvile 
sig på en bænk og bad Martin hjælpe sig, 
men sank så pludselig sammen og døde. 
Anna Abrahamsen boede i huset indtil 
hun kom på Fjordgårdens plejehjem i 
Præstø og dør der.  

Artiklen om forretningen Tatol med 
historien om Randi Nielsen, samt 
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Loppemarked på 

Allerslev stadion 

søndag d. 15. okt.  

kl. 10-16  

Få ryddet op på loftet eller 
garagen og få samlet dit gam-
le legetøj/tøj eller hvad der nu 
måtte være, som du ikke bru-
ger mere og sælg det på lop-
pemarkedet.  

Der vil være mulighed for at 
købe mad og drikke på plad-
sen  

100 kr. pr. stand 

Tilmelding er bindende (ingen 
refusion ved udeblivelse) og 
skal gøres på: Mail: Til Berit 
Eeg berit.eeg@gmail.com 
eller på telefon. 22768654 
pengene skal overføres til 
konto.nr. 6140 4163281 Møns 
Bank eller kontant til Berit Eeg 

 

vores sidste blad med fortællingen 
som Aksel Larsen fortalte om Allers-
lev Taxi og turistbus gjorde lykke, 
for de personer kendte hun også fra 
sin barndom og senere ungdom hvor 
hun kom i Allerslev, mens hendes 
far stadig levede. Så jeg må sige at 
jeg fik nogle gode lydoptagelser og 
billeder af Grete Jensen med hjem. 

Fortællingen vil jeg senere gå i dyb-
den med, når vi starter med at tilrette 
artiklen til bogen. Men den er nok 
ikke lige om hjørnet. For det er et 
stort arbejde, og vi skal have under-
søgt, hvad et sådant projekt kan 
komme til at koste. Men jeg er for-
trøstningsfuld. 

 
Grete Kristine Jensen, ca. 1990 

 
Grete Kristine Jensen, 2016  
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Mindeord 
af Bjarne Arvidsen 

Den 4. august sov Vagn B. Hansen 
ind på sygehuset i Nykøbing F. efter 
kort tids sygdom. Vagn var tidligere 
formand for Allerslev Ungdoms- & 
Idrætsforening i perioden fra 1990 til 
1993.  

Vagn var igennem mange år en del 
af  AUIF og var bl.a. med da klubhu-
set blev bygget i 1976.  

Han stod også på sidelinjen som 
holdleder for Old Boys holdet i en 
periode.  

Vagn efterlod 5 voksne døtre samt 
svigerbørn, børnebørn og oldebørn. 

Han boede de sidste 11 år i Lunde-
gård med sin samleverske gennem 
26 år, Ester. 

Vagn B. Hansen blev bisat i stilhed 
under AUIF’s faner den 9. august. 
Han blev 76 år. 

 Ære være Vagns minde  

Vinsmagning 
af Ove Rye Jørgensen 

Når den første rigtige efterårsmåned 
er godt i gang med at ruske op i 
landet er det nok ikke så ringe endda, 
når Ugledige Brugs inviterer dig til 
vinsmagning den 21. oktober 
kl.18.45 i AUIF’s klubhus i Allerslev. 
Og slet ikke når det tilmed er den 
kendte vinskribent og første Dan-
marksmester i vinkendskab og vin-
smagning i 1979, Karsten Riis Laur-
sen fra København der vil guide dig 
igennem vinjunglen. Han har igen-
nem de seneste 30 år afholdt flere 
tusinde foredrag og vinkurser for 
vinklubber og foreninger overalt i 
Danmark, så du vil være i trygt sel-
skab den aften. 

Nærmere orientering med opslag kan du 
læse i brugsen, hvor du også skal tilmelde 
dig. 

UDLEJNING 
AF ALLERSLEV KLUBHUS 

Ønsker I at leje Allerslev klubhus til 
jeres private anledning eller fest så 
kan I tage kontakt til:  

Inge Jensen på tlf. 55 99 60 01 
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Skovsøhus 
holder udsalg 

Loppemarkedet i  
Ugledige 
tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 

Det var med bekymrede miner de 
fleste af  beboerne i Ugledige lørdag 
morgen den 20. august studerede 
himlen. Kom regnen, eller kunne man 
risikere at sætte sine ’loppeting’ ud 
ved vejen. Og jo.. der kom et par 
dryp tidlig på morgenen, men allere-
de omkring kl.10 tittede solen frem 
og det blev en lun og dejlig dag. 
Gæsterne myldrede ind, nogle endda 
med trailer og sandelig om der ikke 
også blev brug for dem, for Rosa i 
”Skovsøhus” der har sit hus til salg, 
holdt udsalg af  husets indbo, så der 
var trængsel af  interesserede og 
købere. Bilerne holdt i kø på begge 
sider af  vejen. 

I resten af  byen var det lidt mere 
afslappet, men trængsel, for der blev 
studeret nips, kigget og følt på tøj, 
afprøvet legetøj osv. Og sådan en 
dag er en kop kaffe med æbleskiver, 
eller en pølse med brød ikke af  det 
værste, så Hans Erik havde en travl 
dag i sin bod, for den var vel besøgt. 

Omsætningen holder vi tæt til krop-
pen, så mon ikke der også kommer en 
loppedag i 2017. 

Sangcafé 
af  Inger Frederiksen 

Fredag d. 7. oktober kl 19.00, starter 
vi op igen med vores Sangcafé i Den 
Gl. Skole i Allerslev. Vi glæder os til 
at møde jer alle igen, og vi håber I 
har haft en god sommer. 

Vi starter med at byde Jørgen Chri-
stoffersen med søn Allan velkom-
men. 

Fredag d. 4. november kl 19:00 by-
der vi Sten Hansen fra Præstø Har-
monikaforening velkommen. 

Vi server Kaffe og kage, for 30 kr. 
øl/vand kan købes for 10 kr. Vi 
glæder os til at se alle jer sangglade 
mennesker igen. 

Sensommerhilsen fra 

Else, Jørgen, Vang og Inger 

Og der blev 
tinget om 
prisen 
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Kammermusikfest på Oremandsgaard 

af August Hage 

Det var mindst 120 personer 
til koncert hver aften, da 
Oremandsgaard Kammer-
musikfest løb af  stablen i år 
fra 27. til 31. juli. Flere gan-
ge måtte de 15 frivillige 
endda tage plads under Snit-
teskolens halvtag, fordi der 
ikke var plads til flere i den 
gamle træsal. De frivillige 
består primært af  venner af  
familien, som hver afsætter 
1½ uge af  deres sommerfe-
rie til at hjælpe til med alt fra rengø-
ring, madlavning, opredning og af-
hentning af  musikere i lufthavnen 
mv.  

TV 2 Øst sendte live fra åbnings-
koncerten med den danske cellovir-
tuos, Andreas Brantelid. Klippet kan 
ses på TV2east.dk. DR P2 optog 
hele koncerten fredag, hvor den 
britiske strygekvartet, Elias String 
Quartet, spillede sammen med den 
franske stjernepianist, Alexandre 
Tharaud. Dertil blev koncerten med 
den tyske violinist Carolin Widmann 
udråbt til anmelderfavorit ud af  
samtlige koncerter på de velrenom-
merede festivaler i Danmark. 

Til dem der ikke var forbi, forsøgte 
P2-vært Mathias Hammer at indfan-
ge stemningen efter en af  årets kon-
certer således: 

”Det er et tilløbsstykke uden lige. 
Der er højt niveau hernede i de idyl-
lisk smukke rammer. Og det er en 

Billede fra Kammermusikfesten  
foto: snyk.dk 

helhedsoplevelse at være på Ore-
mandsgaard Kammermusikfest, 
hvor den økologiske sandwich, den 
hjemmelavede most og den kølige 
hvidvin er en fast del af  oplevelsen i 
de smukke, anderledes rammer. Og 
der er altid højt niveau, når interna-
tionale kunstnere og de bedste dan-
ske musikere besøger Oremands-
gaard.” 

Man kan finde link til P2’s optagelse 
af  koncerten på kammermusikfe-
stens Facebook-side 

www.facebook.com/kammermusikfe
sten  

Dem der hellere vil holde sig opdate-
ret på markarbejde, ledige huse, 
datoer for gyllespredning og meget 
andet kan følge Oremandsgaard 
Gods  

www.facebook.com/oremandsgaard 
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Udskrivning af 
menighedsrådsvalg ved 
Allerslev Kirke 
af Tove Grundtvig – Allerslev 
Menighedsråd 

I anledning af  at der er valg til 
menighedsrådet i 2016, afholder 
Allerslev Menighedsråd orienterings-
møde og opstillingsmøde tirsdag den 
13. september 2016 kl.19:00. 

Mødet finder sted i præstegårdens 
konfirmandstue, Rekkendevej 39, 
Allerslev. 

Alle, der har lyst til at høre mere om 
et menighedsråds virke, dets 
kompetence- og ansvarsområder, og 
økonomi, er meget velkomne. 

Arbejdet er både interessant og 
vigtigt, så vigtigt, at med enkelte 
opgaver i et menighedsråd følger der 
et mindre honorar. I Allerslev Sogn 
har menighedsrådet altid lagt vægt på 
gode arbejdsforhold for ansatte, på 
en god og humoristisk atmosfære, og 
at vi taler os frem til fælles 
beslutninger. 

Derudover er det denne aften muligt 
at opstille valglister for dem, der har 
interesse i at være med i 
menighedsrådet de næste 4 år. Det 
siddende menighedsråd ser meget 
gerne nye kræfter både til at sidde 
med i menighedsrådet og til at være 
stedfortrædere. 

Kirkens aktiviteter  
af Torben Møllenbach 

En fælles rejse i Luthers fodspor  
I 2017 markeres 500 året for Martin 
Luthers opslag af  95 teser på porten 
til Slotskirken i den tyske by Witten-
berg. Teserne var en åben protest 
mod misbrug i kirken. Hvad der der-
efter skete kalder vi i dag for refor-
mationen.  

I denne anledning arrangerer sogne-
præsterne Jesper Blomgren og Tor-
ben Møllenbach en 5 dages sogne-
rejse i 2017 til Luthers Tyskland. På 
turen kommer vi blandt andet til Er-
furt, Wartburg og Wittenberg.  

Som optakt til turen byder vi på nog-
le inspirerende aftener, der skal klæ-
de os ordentligt på til sommerens tur 
til Tyskland.  

Alle er velkomne til de forskellige af-
tener uanset om man ønsker at del-
tage i turen til Tyskland.  

Men der bliver rift om pladserne til 
selve turen til Tyskland, så skynd jer 
allerede nu at melde jer til hos  

Jesper Blomgren på 55 98 10 19, 
jbb@km.dk eller Torben Møllenbach 
på 55 99 60 17, tom@km.dk  

Vi rejser mandag den 29. maj og 
kommer hjem igen fredag den 2. juni 
2017. Pris pr. person kr. 5695,-  

Tilmeldingsfrist: 15. nov. 2016. 

De som ønsker at deltage i turen, får 
efter tilmelding nærmere besked om 
betaling og andet praktisk. 
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Joseph Fiennes spiller Martin Luther i filmen ’Luther’ (2003). Han 
ses her slå sine tester op på kirkedøren - christianentertainmentreviews.com 

Der er arrangeret følgende som 
optakt til rejsen i Luthers fodspor  

Onsdag den 26. oktober kl. 19 i 
Allerslev præstegård:  
Hyggelig informationsaften.  

Onsdag den 23. november 2016, 
kl. 19:00 i Allerslev præstegård: 
Foredrag med Kåre Johannessen.  

Dybest set er der selvfølgelig ingen 
historiske perioder, der er uden be-
tydning - men nogle er nu altså både 
vigtigere og mere interessante end 
andre! Årtierne umiddelbart efter 
1500 - tiden op til og umiddelbart ef-
ter reformationen - byder således på 
én af  de mest afgørende omvæltnin-
ger i europæisk historie. Det er her, 
vi forlader middelalderen og træder 
ind i den moderne tid (for en histo-
riker er alt efter 1536 nemlig teknisk 
set "moderne") og det er her, vi for 
alvor begynder at kunne genkende 
menneskets psykologi og adfærd.  

Onsdag den 
18. januar 
2017, kl. 19 i 
Udby Præste-
gård: Første 
filmaften. Vi 
ser halvdelen 
af  filmen ”Lu-
ther” fra 2003. 
Der vil være en 
kort introduk-
tion til filmen.  

Onsdag den 
22. februar 
2017, kl. 19 i 
Allerslev præ-
stegård: An-

den filmaften. Vi ser den anden 
halvdel af  filmen ”Luther” fra 2003. 
Der vil være også tid til at svare på 
spørgsmål til filmen.  

Onsdag den 15. marts 2017, kl. 
19:00 i Udby præstegård: Foredrag 
med Tine Ravnsted-Larsen Reeh, 
Professor, Dr. Theol. Det Teologiske 
Fakultet i København. Hun er den 
første kvinde med en doktorgrad i 
kirkehistorie i Danmark og beskæfti-
ger sig blandt andet med Martin Lu-
ther, som af  mange bliver betragtet 
som reformationens absolutte ho-
vedperson. Med sit liv og virke spil-
lede han en afgørende rolle for ud-
viklingen i Europa mellem middelal-
deren og moderne tid, især på det re-
ligiøse område. Men hvem var Mar-
tin Luther, og hvad var hans ærinde?  
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”Høstbillede” af den fynske maler Peter Hansen, 1910  

Foredraget vil tegne en skitse af  Lu-
thers liv og reformationens forløb 
men også have udblik til de konse-
kvenser, reformationen fik, og de 
billeder, der er blevet tegnet af  Lu-
ther i snart 500 år. 

Høstgudstjenester: 
Allerslev Kirke, søndag d. 4. sept., kl. 
10.30 

Jungshoved kirke, søndag d. 11. 
sept., kl. 10.30 

Traditionen tro fejrer vi med to 
gudstjenester, at høsten enten er vel 
overstået eller endnu i gang.  

Vi synger de gamle salmer om livets 
gang, om ’høsten her og høsten hist’, 
og om ’alle gode gaver, der kommer 
oven ned’. Flere af  salmerne stam-
mer fra en længst forgangen tid, 
hvor arbejdsvilkår og tekniske mu-
ligheder var ganske andre end nu om 
dage. Peter Hansens maleri herunder 
kunne være en illustration til 
Grundtvigs ’Nu falmer skoven’.  

Hverken Grundtvig eller Peter Han-
sen kendte til moderne tiders GPS-
styrede mega-mejetærskere, der som 
en lille fabrik høster en mark i en ruf  
og uden at sætte kornet i neg, som vi 
ser på marken.  

Grundtvig kunne digte om markar-
bejdet, men vi har endnu til gode, at 
en moderne digter skriver om vor 
tids høstarbejde. 

Teatertur 
Den kommende teatertur er endnu 
ikke aftalt og bestilt. Vi studerer i 
øjeblikket teatrenes kommende fore-
stillinger, og så snart vi har turen 
klar, informerer vi i kirkerne, på 
hjemmesiden, og på vores nyheds-
breve.  

Er man interesseret i løbende at 
få et nyhedsbrev med alt, hvad 
der foregår i Allerslev og Jungs-
hoved sogne kan man henvende 
på mailen: tom@km.dk 
 
 

Adventsmøde 
Onsdag d. 7. dec., kl. 14.30, 
Præstegården, Allerslev 

Mere om arrangementet i 
næste nummer. 

’9 læsninger’, Allerslev 
Kirke, tirs. d. 13. dec.,  
kl. 19. Herlufsholm Kirkes 
Kammerkor 
Mere om arrangementet i 
næste nummer. 
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Det nye pilgrimshus ved Maribo Domkirke:  

 
Dodekalitten ved Kragenæs – www.tv2east.dk 

Sogneudflugt 
Program: 
Lørdag d. 1. okt.  
kl. 8.30:  
 
Afgang:  
Jungshoved brugs 
kl. 9.00:  
 
Afgang:  
Allerslev Kirke 
Fuglsang Kunstmu-
seum: 10.30-13.30 

Omvisning 

Frokost 

Tid til gåtur museum/park 

Maribo Domkirke og det nye pil-
grimshus: 14.00 – 15.00.  

Omvisning v. sognepræst Elizabeth 
Knox-Seith 
Dodekalitten ved Kragenæs 15.15-
16.30 

Besøg ved de mægtige stenkolosser 
og herunder medbragt kaffe, the og 
kage 

Hjemkomst: 17.30 Pris: 200,00 kr. 

Tilmeldingsfrist er den 16. septem-
ber. 

Tilmelding og praktiske oplysninger: 
Torben Møllenbach tlf. 55 99 60 17 
e-mail: tom@km.dk  
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Udskrivning af 
menighedsrådsvalg ved 
Allerslev Kirke 
af Tove Grundtvig – Allerslev 
Menighedsråd 

I anledning af  at der er valg til 
menighedsrådet i 2016, afholder 
Allerslev Menighedsråd orienterings-
møde og opstillingsmøde tirsdag den 
13. september 2016 kl.19:00. 

Mødet finder sted i præstegårdens 
konfirmandstue, Rekkendevej 39, 
Allerslev. 

Alle, der har lyst til at høre mere om 
et menighedsråds virke, dets 
kompetence- og ansvarsområder, og 
økonomi, er meget velkomne. 

Arbejdet er både interessant og 
vigtigt, så vigtigt, at med enkelte 
opgaver i et menighedsråd følger der 
et mindre honorar. I Allerslev Sogn 
har menighedsrådet altid lagt vægt på 
gode arbejdsforhold for ansatte, på 
en god og humoristisk atmosfære, og 
at vi taler os frem til fælles 
beslutninger. 

Derudover er det denne aften muligt 
at opstille valglister for dem, der har 
interesse i at være med i 
menighedsrådet de næste 4 år. Det 
siddende menighedsråd ser meget 
gerne nye kræfter både til at sidde 
med i menighedsrådet og til at være 
stedfortrædere. 

Kirkens aktiviteter  
af Torben Møllenbach 

En fælles rejse i Luthers fodspor  
I 2017 markeres 500 året for Martin 
Luthers opslag af  95 teser på porten 
til Slotskirken i den tyske by Witten-
berg. Teserne var en åben protest 
mod misbrug i kirken. Hvad der der-
efter skete kalder vi i dag for refor-
mationen.  

I denne anledning arrangerer sogne-
præsterne Jesper Blomgren og Tor-
ben Møllenbach en 5 dages sogne-
rejse i 2017 til Luthers Tyskland. På 
turen kommer vi blandt andet til Er-
furt, Wartburg og Wittenberg.  

Som optakt til turen byder vi på nog-
le inspirerende aftener, der skal klæ-
de os ordentligt på til sommerens tur 
til Tyskland.  

Alle er velkomne til de forskellige af-
tener uanset om man ønsker at del-
tage i turen til Tyskland.  

Men der bliver rift om pladserne til 
selve turen til Tyskland, så skynd jer 
allerede nu at melde jer til hos  

Jesper Blomgren på 55 98 10 19, 
jbb@km.dk eller Torben Møllenbach 
på 55 99 60 17, tom@km.dk  

Vi rejser mandag den 29. maj og 
kommer hjem igen fredag den 2. juni 
2017. Pris pr. person kr. 5695,-  

Tilmeldingsfrist: 15. nov. 2016. 

De som ønsker at deltage i turen, får 
efter tilmelding nærmere besked om 
betaling og andet praktisk. 
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JBB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev 

Aktivitetskalender 
Dato Begivenhed Tidspunkt Lokation 
11. sep. Havens dag4 11:00 – 14:00 Flemmings Planeskole 

Ugledige 

13. sep. Orienteringsmøde og opstillingsmøde til 
menighedsrådsvalget3 

19:00 Allerslev Præstegård 

16. sep. Sidste frist for tilmelding til sogneudflugt– til Torben Møllenbach3 

01. okt. Sogneudflugt – Nysted, Maribo og Kragenæs3 08:30 
09:00 

Jungshoved Brugs 
Allerslev Kirke 

07. okt. Sangcafé – m/Allan & Jørgen Christoffersen 1 19:00 Allerslev gl. skole 

15. okt. Loppemarked2 10:00 – 16:00 Allerslev Stadion 

21. okt. Vinsmagning4 18:45 Allerslev Klubhus 

21. okt. Deadline for indlevering af materiale til bladet – til Anja Wesselhoff 

26. okt. Informationsaften om Tysklandstur3 19:00 Allerslev Præstegård 

04. nov. Sangcafé – m/Sten Hansen 1 19:00 Allerslev gl. skole 

15. nov. Sidste frist for tilmelding til Tysklandstur – til Torben Møllenbach3 

23. nov. Foredrag Kåre Johannesen3 19:00 Allerslev Præstegård 

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

Gudstjenester 
Dato Begivenhed Allerslev Jungshoved 
04. sep. 15. s. e. trin. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 

11. sep. 16. s. e. trin. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 

18. sep. 17. s. e. trin. 10.30 9.00 

25. sep. 18. s. e. trin. Ingen JBB: 9.00 

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

09. okt. 20. s. e. trin Ingen 10.30 

11. okt. Aftengudstjeneste 19.00 Konfirmander 

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

23. okt. 22. s. e. trin. Ingen 10.30 

30. okt. 23. s. e. trin. 10.30 Ingen 

06. nov. Allehelgensdag 19.00 16.30 

13. nov. 25. s. e. trin Ingen 10.30 

20. nov. Sidste s. e. trin. 10.30 Ingen 

27. nov. 1. s. i ad. Ingen 10.30 

04. dec. 2. s. i ad. JBB: 9.00 Ingen 

11. dec. 3. s. i ad. Ingen 10.30 

18. dec. 4. s. i ad. 10.30 Ingen 

24. dec. Juleaften 16.00 14.30 

25. dec. Juledag 10.00 11.30 

26. dec. 2. juledag JBB: 9.00 Ingen 

01. jan. Nytårsdag 11.00 Ingen 
- Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse.
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