


2



Forord 
af Ove Rye Jørgensen 
 
Efteråret viser sig lige nu i sin mest 
overdådige farvepragt, inden den 
trækker ’dynen op’ og går i vinter-
dvale. Og vinteren venter så lige om 
hjørnet. Et gammelt ordsprog siger, 
Mange agern på egen varsler sne og kulde i 
julen, så vi har noget at glæde os til. 

Det er der også inde i bladet. Des-
værre måtte Idrætsforeningen aflyse 
foredragsaftenen med Joachim B. 
Olsen, men det fortæller Bent lidt 
om her i bladet. Vores brave petan-
que-folk har gjort det igen, masser af 
kampe og social samvær med hvad 
dertil hører, det kan de bare.  

Olds Boys Cup77-holdet kan åben-
bart også få pulsen til at stige, altså 
når de sådan er i kamp på fodbold-
banen, ærgerligt at Allerslev ikke 
vandt. Var det mon ikke noget for 
vores damer at starte et heppekor! 

Her går man og tror at alle pladser er 
optaget til Banko, men der har må-
ske været for meget ’sommergrille’ i 
haven, så Banko kom i anden række. 
Men nu er vinteren om hjørnet og  
inde-syslerne melder sig, bl.a. Banko 
– så vi håber at glæden igen vender 
tilbage til dem, der en gang om ugen 
knokler for at det kan køre. 

Så lykkedes det alligevel, men det var 
en sej omgang at få genskabt det nye 
Lokalråd. Direktivet fra kommunen 
var, at det skulle sammensættes af 
beboere fra de to byer, Allerslev og 
Skibinge. De havde jo selv indtil for 
3år siden hver deres eget Lokalråd.  

 
Et stort KLAP for flot og veludført 
arbejde til de personer der i dag er 
gået med i den nye bestyrelse. 

Noget andet er chikanerne på vores 
veje ret generende – men nogle be-
boere har taget hånd om dem - flot . 

Det historiske indslag drejer sig den-
ne gang om Husflidsskolen i Krage-
vig, en smuk bygning, men hvorfor 
lige midt i skoven, det ser mærkelig 
ud, men en forklaring følger. 

I december er der Advents-julemøde 
i Præstegården, Musikgudstjeneste i 
Jungshoved kirke og ’De 9 læsnin-
ger’ i Allerslev kirke. 

I januar er der foredrag i Præstegår-
den og senere i februar, opfølgning 
på teaterstykket ’Et dukkehjem’. Det 
foregår i Rejsestalden, Jungshoved. 

Nu nærmer julen sig og årsskiftet er 
heller ikke så langt væk. Vi i bladre-
daktionen vil sige tak for året 2009.  
Vi syntes selv at vi har leveret nogle 
gode og pæne blade i årets løb. Stof-
fet arbejder vi ihærdigt med at gøre 
bredt, så ris-ros er velkommen. Vi 
ønsker hermed alle en rigtig Glæde-
lig jul og et festligt Nytår 

God læsning. 
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Børnefodbold 
tekst og billeder af Konstantin Alex 
 
Vi har nu haft børnefodbold i Allers-
lev i et års tid, det hele startede sidste 
år med 1 hold, årg. 00-01. Da forårs 
sæsonen startede i år, havde vi fået 
stablet endnu et hold på banen, årg. 
03-04. Det giver et lille hul mht. 
02´ere, men de er selvfølgelig også 
meget velkomne til at dukke op til 
træningen. Vi vil så vurdere på hvil-
ket hold, barnet vil kunne få størst 
udbytte af træningen.
  
Forårs sæsonen gik fantastisk for 
årg. 00-01, da de kvalificerede sig til 
sjællandsmesterskaberne, som blev 
afviklet efter sommerferien. Men 
på grund af sygdom og afbud kunne 
de kun stille med 6 spillere, alligevel 
fik de en flot 5. plads. Tillykke.
  
Vi har endnu ikke tilmeldt årg. 03-04 
til turnering, men det påtænkes at 
gøre det til foråret.  
 
 

 
ATV kørsel for børnene ved sommerfesten 
 

 

Sommerferien blev fejret med en 
stor sommerfest for spillere, foræl-
dre og trænere fra begge hold. Der 
blev grillet, kørt ATV, delt fortjente 
medaljer ud, og spillet fodboldkamp. 
Alle forældre fra begge hold stillede 
op til ydmygelse af alle de små stjer-
ner, som selvfølgelig vandt kampen. 
  
Vi håber at flere børn har lyst til at 
komme og spille fodbold med os. Vi 
lægger stor vægt på at fodbolden er 
leg og sjov, krydret med en seriøs 
indstilling. Der bliver varmet op, 
strækket ud efter endt træning, for at 
undgå slid og muskelskader. 
  
Udendørs træningen sluttede torsdag 
i uge 43, men allerede lørdag i sam-
me uge startede indendørs trænin-
gen, med træningsdag hver lørdag 
fra 9:00-10:00 i Langebækhallen. Alle 
er velkommen, og skulle der være 
nogle spørgsmål vedr. ungdoms 
fodbold i Allerslev, så tøv ikke med 
at kontakte Konstantin 25 25 17 41. 
 
 

Der blev grillet og festet med alle forældre-
ne. 
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 årg. 03-04:Bagerst f.v. Caroline, Mille, Kasper.  
                Forrest f.v. Rasmus, Magnus, Sebastian
 
Årg. 00-01: Bagerst f.v. Frederik, Lukas, Malene, Christian.  
                 Midten: f.v. Patrick, Nicklas, Magnus, Frederik.  
                Liggende forrest: Laura 
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Oldboys- & seniorfodbold  
af Bjarne Arvidsen 
 
Det har været en meget spændende 
sæson i Old Boys Cup 77. Der var 
11 hold tilmeldt turneringen, mod de 
sidste års 10 hold. Det betød lidt 
ændringer i forhold til afviklingen af 
turneringen, hvor man de sidste par 
sæsoner har delt holdene i to puljer. 
Efter forårssæsonen valgte man ikke 
at dele holdene, men at spille alle 
mod alle. Vi skulle således møde alle 
hold både på hjemme- og udebane. 
Derudover skulle alle hold sidde 
over 2 runder.  
 
Vi startede turneringen rigtig skidt, 
ved at spille den første kamp mod 
Præstø 1-1 og senere tabe til Nyråd 
3-2. Men efterhånden begyndte vi at 
spille sammen og vinde vores kam-
pe.  
 
I allersidste spillerunde stod vi over-
for rækkens nr. 1. Sv. Gønge. En sejr 
ville gøre os til vindere af Old Boys 
Cup 77.  
 
Inden sidste spillerunde, var stillin-
gen den, at Sv. Gønge lå nr. 1 med 
44 p. Allerslev nr. 2 med 42 p.  og 
Ørslev nr. 3 med 41 p. 
 
Med flere afbud fra vores nøglespil-
lere var det en meget svær opgave vi 
var kommet på. Vi måtte se os besej-
ret med 5-0, og ønske Sv. Gønge til-
lykke med mesterskabet 2009.  
 

Ørslev henviste os til 3. pladsen ved 
at spille deres sidste kamp uafgjort. 
Da begge hold havde 42 p. var det 
de indbyrdes opgør, der faldt ud til 
deres fordel.  
 
Årets topscorer blev Niels-Henrik 
”Niller” Kure. Han fandt vejen til 
netmaskerne hele 9 gange.  
 
Årets spiller blev midtbanedynamo-
en Henrik Sørensen.  
 
Godt gået og tillykke til dem begge.  
 
Vi blev i år nr. 3 og sidste år nr. 4. 
Mon vi så ikke, er i stand til, at sprin-
ge andenpladsen over til næste år og 
bare tage den 1. plads? 
 
Seniorfodbold 
Vi har fået en henvendelse udefra. 
Der var en gruppe unge mennesker, 
der gerne ville starte et seniorhold 
op i Allerslev, og de er allerede be-
gyndt at træne.  
 
Vi er meget glade for dette fine initi-
ativ, og vi hilser et godt samarbejde 
velkommen.  
 
Ønskes der flere informationer om 
holdet kan Kenn Jensen kontaktes 
på mobil 26 21 16 51.  
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AUIF`s Bankospil 
af Ena Skovbæk 
 
I AUIF har man i over 30 år sat sin 
lid til Bankospillet. Indtjeningen der 
har gjort, at foreningen har kunnet 
tillade sig at ofre en del på de for-
skellige sportsaktiviteter.   
 
Desværre kan vi nu også her i 2009 
mærke en nedgang i spillerantallet og 
deraf en manglende indtjening. 
 
Vi har erfaret, at der er flere banko-
spil, der er lukket på grund af for få 
spillere, om det skyldes rygeforbud-
det eller der er andre grunde vides 
ikke. 
 
Vi har erfaret, hvis der ikke er så 
mange spillere en aften, så er der 
mange dobbeltbanko og det koster 
foreningen dyrt. Vi har svært ved at 
gøre noget ved det, udover at gøre 
spillet mere spændende, så det træk-
ker flere spillere til. 
 

Skære ned på gevinsterne og sætte 
priserne op, som flere udenforståen-
de siger, kunne man gøre. Det mener 
vi i udvalget ikke er den rigtige vej, 
tværtimod. 
 
Måske bør vi lave nogle flere store 
spil, erfaringen viser jo flere spil og 
gevinster - jo flere spillere kommer 
der. Men klubhuset og skolen har sin 
begrænsning for antallet af spillere. 
 
Udvalget har her en stor udfordring i 
de kommende år, men vi tror på 
fremtiden og vi tror på, at Banko-
spillet er kommet for at blive. Der 
vil nok ikke være så mange spilleste-
der, som der har været. 
 
Men i Allerslev kæmper vi videre 
takket være de mange frivillige hjæl-
pere, der trofast møder op hver 
torsdag aften. 
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Kugleskøre indslag 
af Karen Margrethe Christiansen 
 
Søn 2. aug. D.G.I. afholdt turnering 
på Stokkemarkes baner i region stor-
strømmen, både og Herre & Dame-
double over 5 runder. Fra os deltog 
10 pers. Præmier blev der ingen af. (i 
alt 76 personer deltog) 
 
Søn. 9. aug. Herhjemme afholdt vi 
kuglestævne i double m/fast makker 
28 pers. deltog. 2 sæt kugler af ca. 
1000,00 kr. per sæt var D.G.I.’s gave 
til klubben, da vi var Danmarks 5. 
Bedste klub v/ skuddagen d. 17. 
Maj. Vi havde samlet flest deltagere 
til denne dag i hele landet. 
 
1. pl. Nanny & Karsten 
2. pl. Karen M & Egon 
3. pl. Joel & Lars 
 
Vi havde ny mand ved pc`eren nem-
lig Jess Dam-Nielsen, som gjorde det 
helt perfekt. 
 
Søn 16. aug. Dalby afholdt mix-
turnering, der var samlet 64 pers. 
over 5 runder 
 
Tirs 25.aug: D.G.I. afholdt tirs-
dagsmix på vore baner, alle baner 
var  inddraget  der var præmier til de 
10 bedste,   Holger & tove W og Ka-
ren M & Svend Zichau var blandt 
præmietagerne. Som sædvanligt en 
hyggelig aften. Mange helt fra Stok-
kemarke deltog. 
 

Søn 30. aug. afholdt vi klubmester-
skab 2009 i double over 5 runder. I 
alt deltog 28 personer. Startede med 
morgenbord og en lille dram kl. 9:30, 
derefter 3 runder. Så var tiden inden 
til vores medbragte mad og så de 
sidste 2 runder. Der blev sluttet af 
med et glas rødvin og præmieudde-
ling.   
          1. pl. Karen m & Egon 
          2. pl. Joel & Lars 
          3. pl. Preben & Jens Erik 
 
Samme dag afholdt NFS desværre 
doublestævne. 
 
Søn 6. sep. Trolden afholdt Su-
såstævne. Man spiller på langs ad Su-
såèns bredder omkring 100 pers. 
Herfra Birte og Nanny. 
 
Søn 13. sep. lånte D.G.I. vore flotte 
anlæg til afholdelse af kvartet finale 
over 5 runder. Vor klub havde mor-
genbord. Efter 3. Runde serverede vi 
mørbradgryde til omtrent 70 pers. 
Maden blev leveret af Liselotte fra 
kiosken. Lagkagerne i vores bod var 
nær sejlet bort under parasollerne ef-
ter 3 kraftige regnbyger. En travl dag 
fra tidlig morgen og en hyggedag for 
andre. Vi deltog med 12 pers. (Præ-
mier til 8 af dem) godt gået. 
 
Søn 20. sep. Vores klubmesterskab i 
single 2009 kun 16 pers deltog, 
samme arrangement som 30. Aug. 
1. pl. Egon 
2. pl. Joel 
3. pl. Helmer 
 
En 4. plads kan ikke bruges til en dyt 
øv øv  
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Tirs. 29. sep: Tirsdagsmix fra D.G.I. 
i Nordfalster`s drivhus i Lillebrande. 
Egentlig skulle det afholdes i Rud-
bjerg, men der er ikke lys på baner-
ne, så det var umuligt. 

Hvad blev det til med  
Joachim B. Olsen? 
af Bent Harmann 
 
I sidste nummer af Sognebladet 
kunne man læse, at Joachim B. Ol-
sen skulle komme til Allerslev den 
30. oktober. 

 
Efter en hæsblæsende september af-
tager det lidt i okt. Vi har modtaget 7 
nye medlemmer siden foråret og det 
er vi stolte af.  

Det var jo også planen, men Joachim 
fik en invitation til et dansearrange-
ment den samme aften, og så var 
AUIF så imødekommende, at vi ud-
skød vores foredragsaften. 

 
Tor 23. okt. Sidste torsdag der spilles 
om aftenen, så er sommertiden slut 
og vi træner så torsdag formiddag kl. 
10:00, søndag kl.10:00, men stadig 
tirsdag kl. 19:00. Nye medlemmer 
kan indgå i klubben fra 1. okt. og er 
så gyldig til 31. dec. 2010. Medlem-
skab koster kun 220 kr. Vi har kugler 
der kan lånes. 

 
En dato er dog endnu ikke fastsat. 
 
 
 

  
Tak for hjælpen  
af Inge Jensen  
Tak til alle der har kørt forbi AUIF’s 
flaskeopsamling for at aflevere fla-
sker og glas. 

 
 
 

  
Håber I har lyst til at fortsætte i 
2010, da det støtter vores forening. 
 
Glædelig jul og godt nytår  
 

AUIF´s b
est

yrel
se 

    

Gymnastikuvalget

Petanqueudvalget     

Håndboldudvalget

Fodboldudvalget 

Bankoudvalget

Dyrskueudvalget   

Kulturelt udvalg

Badmintonudvalget

Bladudvalget 

IT-udvalget            

Klubhusudvalget siger tak for opbakning og støtte i det forløbne år og
ønsker alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår

Ungdoms- og Idrætsforening
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Allerslev-Skibinge Lokalråd 
af Annelise Harsmann og billede af Bent Harsmann 
 
Så lykkedes det for Allerslev og 
Skibinge at få dannet et Lokalråd! 
 
Efter mange år med velfungerende 
lokalråd i både Allerslev og Skibinge 
blev det i den nye storkommune be-
sluttet, at de to lokalområder skulle 
etablere et fælles lokalråd. Tilbage i 
2007 viste det sig imidlertid ikke mu-
ligt at skabe tilstrækkelig interesse 
for denne ny konstruktion.  
 
Lokalrådet har bl.a. hørings- og ud-
taleret i forhold til Vordingborg 
Kommune, og det var naturligvis 
uheldigt, at Allerslev og Skibinge ik-
ke havde denne service for områdets 
beboere. 
 

Men den 25. august lykkedes det alt-
så at få et lokalråd op at stå. Efter et 
godt og informativt indlæg af Susan 
Thydal fra Nyråd Lokalråd, startede 
den stiftende generalforsamling. Her 
godkendte forsamlingen et sæt ved-
tægter, der afgrænser Lokalrådets ar-
bejde, og derefter valgtes en besty-
relse på 6 medlemmer.  
 
På det efterfølgende, konstituerende 
bestyrelsesmøde blev Annelise 
Harsmann valgt som formand, Wer-
ner Wittmann som næstformand, 
Ole Gunnar Petersen som sekretær 
og Knud Skovbæk som kasserer. 
  
 

 
Fra venstre: Ole Gunnar Petersen, Inger Frederiksen, Annelise Harsmann, Janne Gotfred-
sen, Knud Skovbæk og Werner Wittmann.  
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Så lidt skal der til… 
tekst og billede af Ove Rye Jørgensen 
 
Sidste år og nu igen i år er det en 
fornøjelse, når man kører ad Mønvej 
og er ved at passere den sidste chi-
kane inden Ammendrup. Her ser 
man ikke en stensætning fyldt med 
ukrudt, men en stensætning omkring 
chikanen fyldt med blomstrende Ta-
getes. Et ”bravo” til en betænksom 
beboer, der her skaber glæde for os 
andre.  

 

Sang-café 
af Annelise Harsmann 
 
Så startede den 3. sæson med Sang-
café i Allerslev gl. Skole. Den første 
fredag i oktober sad Lis Christiansen 
ved klaveret og førte os gennem bå-
de Højskolesangbogen og et hæfte 
med gamle og nye efterårssange. 
Igen var det en hyggelig aften med 
fin stemning. 
 
Når dette læses har Præstø Harmo-
nikaforening været på besøg den før-
ste fredag i november, og som de 
tidligere gange bliver det helt sikkert 
en festlig aften. 
 
Sang-Café den 4. december står na-
turligvis i julens tegn, og her får vi 
assistance ved klaveret af Bodil 
Agerbo. Efter en sådan aften kan alle 
deltagerne nok klare julens sanglige 
udfordringer. 
 
Derefter er der Sang-Café igen den 
første fredag i februar, marts og 
april. Første gang i 2010 bliver der-
for den 5. februar, hvor der nok bli-
ver lagt vægt på vinterens sange 
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Husflidsskolen i Kragevig Skov 
af Ove Rye Jørgensen 
 
En skole midt i skoven… jeg gned øj-
nene og kiggede ud af bilruden. Jo 
det var helt rigtigt. Med et skilt over 
døren stod der tydeligt ”Husflids-
skole af 1872”.  
 
Denne åbenbaring, ja lad os bare 
kalde den det, for det følte jeg, da jeg 
efterhånden for en del år siden, en 
søndag eftermiddag, som nysgerrig 
tilflytter var på en lille udflugt i lo-
kalområdet. Jeg havde gjort mig til 
vane, at køre efter næsen og vejen, 
og ikke direkte efter et mål, og denne 
”GPS” havde igennem årene givet 
mig nogle spændende og smukke 
oplevelser af ukendte steder, væk fra 
alfarvej. Huset her var ingen undta-
gelse. Det var en smuk gulstensbyg-
ning, der med over 125 år på bagen, 
stadig havde udstråling med en smuk 
arkitektur og godt gedint håndværk.  
At se et sådan hus ligge her midt i 
skoven langt væk fra offentlig vej og 
så en skole, det pirrede min nysger-
righed, det måtte undersøges. Huset 
så ikke ud til at være beboet, der vir-
kede tomt og øde omkring huset, in-
gen biler i nærheden, og det osede af 
forladthed. Min nysgerrighed var 
vakt, det måtte undersøges, så jeg gik 
hen til hoveddøren der var delvis i 
glas og kiggede ind. At øjne kan bli-
ve så store som tekopper, det havde 
jeg godt nok læst og hørt, men dog 
kun i eventyr, men at jeg selv skulle 
føle det sådan da jeg kiggede ind ad 
glasdøren, det havde jeg dog ikke 
troet.   

Her smugkigger man ind i et hus, 
der ser forladt ud her midt i skoven 
og hvad ser man. Et stort smukt ru-
stikt lokale, med et langt bord gåen-
de igennem hele salen, smukt dækket 
op til stor middag og fest. Puh ha, 
det var flovt, rigtig flovt, for nu følte 
jeg at det var et privat hus jeg kigge-
de ind til. Men det så det jo slet ikke 
ud til at være, men hvad var det for 
et hus, hvad var forklaringen på så-
dan en gammel skole, midt i skoven, 
og så tilmed dækket op til fest. Der 
skulle gå rigtig lang tid, før jeg fik 
forklaringen og historien om huset.  
 
Min genbo kunne fortælle mig, at 
huset i dag kan lejes til private fester 
og arrangementer. Senere fandt jeg 
så selv ud af, at Oremandsgård der 
jo ejer huset, hvert år arrangerer 
kammerkoncerter den sidste uge af 
juli, og at det er 20 år siden de star-
tede med det. Men der skulle gå flere 
år, før jeg så en søndag formiddag i 
september 2007, hvor skoven endnu 
var grøn inden efteråret gjorde sin 
entre og solen stadig kunne lune, da 
hørte jeg sammen med andre inte-
resserede historien om huset, fortalt 
af godsejer Daniel Hage fra Ore-
mandsgård, ved en rundvisning i 
Husflidsskolen, og det var en inte-
ressant historie. Den formiddag in-
spirerede mig yderligere til at finde 
flere oplysninger om huset og hus-
flidsbevægelsen i det hele taget, for 
at skrive dens historie. 
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En Husflidsskoles start. 
Skolen blev som tidligere nævn byg-
get i 1872 og var den første af slag-
sen her i landet. Ideen til skolen var 
Daniel Hages oldemoder, Emmily 
Hage der var en stærk kvinde præget 
af Grundtvigs tanker og med stor in-
teresse for højskolebevægelsen. Men 
lad os gå lidt længere tilbage i tiden, 
for hvorfor byggede man en hus-
flidsskole der, hvad skete der. 
 
Husfliden i hård konkurrence 
I gamle dage, inden industrialiserin-
gen i Danmark rigtig kom i gang, var 
husfliden en nødvendighed. Især på 
landet hvor hver gård havde sit eget 
huggehus, et værksstedsrum hvor 
karlen eller bonden selv kunne frem-
stille de nødvendige møbler og red-
skaber til gården. Et arbejde der 
normalt foregik i den såkaldte stille 
periode af året, i vinterhalvåret, hvor 
der normalt ikke var markarbejde, og 
hvor det kun var dyrene på gården 
der skulle passes. Så mange af de 
mindre husflidsarbejder foregik om 
aftenen, ved det såkaldte ”aftensæ-
de”, hvor gårdens folk, sammen med 
gårdmandsfamilien syslede med et 
håndarbejde. Dette aftensæde be-
gyndte normalt efter Mikkelsdag i 
september og sluttede først efter 
Gregoriusdag i marts, hvor markar-
bejdet lidt efter lidt kunne komme i 
gang. Disse aftener blev mange gan-
ge kombineret med sociale sammen-
komster, f.eks. hørgilder eller karte-
gilder, hvor folk fra flere gårde sam-
ledes for at arbejde, men også for at 
snakke, synge og fortælle historier. 
Mange bønder fremstillede ikke kun 
husflid til eget brug, men direkte 

med salg for øje. Denne produktion 
kaldtes binæring, med henvisning til 
bøndernes hovednæring. 
Men udbyttet var ringe i forhold til 
arbejdsindsatsen, og den voksende 
husflid frem til 1840 var en stigende 
skjult arbejdsløshed. Indtil omkring 
1840 stod husfliden for størstedelen 
af de varer der blev fremstillet i 
Danmark. Det omfattede mest teks-
tiler, men også meget af træ og ler, 
der skabte indtægter i rede penge for 
mange små familier.  
 

 
 

Danmark industrialiseres 
Industrialiseringen der i Danmark 
rigtig havde taget fat omkring 1840 
var begyndt at kunne mærkes på af-
sætningen af den hjemlige husflid. I 
perioden 1840 til 1914 kom husfli-
den under stærkt pres fra dansk og 
udenlandsk industri som kunne mas-
seproducere de samme vare langt 
billigere. Husfliden havde nu fået 
konkurrence, men den havde skabt 
et marked som industrivarerne nu 
kunne tage over og samtidig flytte 
arbejdspladser. Så da efterspørgslen 
på disse varer faldt, opstod der en 
direkte mangel på beskæftigelse for 
en stor del af befolkningen på landet 
og ikke mindst fællessyslerne om af-
tenen.  
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Husfliden som fritidsbeskæftigel-
se 
Under husflidens tilbagegang søgte 
flere fremtrædende lærere at skabe 
en modbevægelse, der i højere grad 
lagde vægt på de opdragende og kul-
turelle sider ved husfliden end på 
den økonomiske betydning. Så 
grundidéen til starten af en husflids-
skole udsprang heraf. Blandt de iv-
rigste fortalere var skolelærer N.C. 
Rom fra Horsensegnen. Med ham 
trådte en ildsjæl, der gjorde husfliden 
til en folkesag for første gang frem 
for en større kreds. Hans betydning 
for den senere husflidsbevægelse 
blev så omfattende og kom til udtryk 
på så mange planer, at det i dag er 
vanskeligt at forestille sig, hvorledes 
husflidssagen i Danmark ville være 
forløbet uden N.C. Rom. I løbet af 
sit 80årige liv spillede N.C. Rom så 
forskellige roller som: Skolelærer, 
husflidsmand, agitator, forsker, for-
fatter, forlægger og trykkeriejer og 
han hædredes med ærestitlen ’justits-
råd’ og modtog ordenen Ridder af 
Dannebrog samt Dannebrogsmæn-
denes hæderstegn. 
 
Han havde i 1866 i Dansk Landboti-
dende skrevet et par meget agiteren-
de artikler om husflidens samfunds-
mæssige betydning. I deres indhold 
og mål afveg disse ikke særligt fra de 
tanker som f.eks. pastor Duus ca. 
25år tidligere havde fremsat, men al-
ligevel betegner Roms artikler et 
vendepunkt og begyndelsen til en ny 
udvikling. 
 

En inspirator kommer til Sydsjæl-
land 
 
I samme periode var der på godset 
Oremandsgård ved Allerslev blevet 
ansat en ny Skovrider. Hans navn 
var Christen Jacob Rosthøj, der var 
en fremsynet mand, og som udover 
sin virke som skovrider samtidig var 
vågen over for den gryende mangel 
på fritidsaktivitet for landbefolknin-
gen og især ungdommen. Rosthøj 
havde i sin ungdom været en habil 
skytte og havde i den forbindelse 
ved et skyttestævne i København 
1862 vundet titlen som Danmarks 
første skyttekonge. En bedrift der 
gjorde ham landskendt og blandt 
andet bragte ham til Oremandsgård. 
Hans egen glæde ved skydning, in-
spirerede ham derfor til at oprette en 
skytteforening for de lokale. En for-
ening der igennem årene høstede 
mange præmier og var et tilløbsstyk-
ke for mange mænd. 
 
Disse aktiviteter forgik hovedsaglig i 
sommerhalvåret. Men da Rosthøj 
blev opmærksom på, at der også var 
stor behov for fritidsaktiviteter i vin-
terhalvåret, fik han arrangeret hus-
flidsaftener i snedker-Lars’s værksted 
i Gederød ved Kragevig. Her blev 
der startet med almindelig hugge-
husarbejde, såsom snitning af træspi-
seskeer og mindre træarbejder. Disse 
husflidsaftener blev hurtigt så popu-
lære, at pladsen snart blev for lille, og 
der måtte findes en løsning. Rosthøj, 
der var en meget skattet og vellidt 
medarbejder hos ”gamle fru Hage”, 
konsul Hages enke på Oremands-
gård, henvendte sig derfor til fru. 
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Hage og fortalte om pladsproblemet. 
Løsningen på problemet blev hus-
flidsskolen i skoven ved Kragevig, 
indviet 30.november 1872. 
 
Skolen står klar 
Skolen i Kragevig blev hurtigt et 
mønstereksempel for det voksende 
behov for fritidsaktivitet i vinter-
halvåret, hvor der her 2 gange om 
ugen kunne samles op til 50 karle og 
piger til forskelligt husflid i bygnin-
gen, og det var ikke småting der blev 
fremstillet. 

 
Gaven til Enkefrue Emmily Hage 
 
Den afbildede høje smukke gamle 
stol med udskæringer og snoninger, 
blev i 1912 fremstillet på skolen i 
Kragevig og som en gave foræret til 
enkefrue Emmily Hage. Yderligere 
blev der på skolen fremstillet et 
møblement til Dronning Alexandra i 
England til hendes sølvbryllup.  
 

 
 
På Lokalarkivet i Præstø findes et 
brev, dateret København d. 24.maj 
1892, udstedt af Dansk Husflidssel-
skab og underskrevet af M. Daell. 
Brevet er stilet til ungkarl Anders Ja-
cobsen, Allerslev Mark og omtaler, 
at han af forstanderen for Fru Hages 
Husflidsskole, Skovrider Rosthøj er 
blevet indstillet til flidspræmie og at 
bestyrelsen har vedtaget at tildele 
ham den, for det smukke husflidsar-
bejde  
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Karvskæring af Anders Jacobsen 
 
han havde udført på den gave som 
80.000 danske skolebørn havde un-
derskrevet som en lykønskning til 
Kong Christian d. 9 og dronning 
Louise i anledning af deres guldbryl-
lup. Selve tegningen til karvskæring-
sarbejdet blev udført af arkitekt 
Roendahl-Langballe , og arbejdet 
blev udført hos N.C.Roms i hans 
private hjem i København, således at 
han kunne føre tilsyn med arbejdet, 
der varede en hel måned . 
 
Fra skolen findes der yderligere en 
emneliste over de husflidsarbejder 
der har været sendt til udstillingen i 
Paris i 1878, og det har været rigtig 
mange smukke ting.  
 
Skolebygningen er bygget i en art 
norsk bygningsstil, med stort tagud-
hæng og overbygget ”svalegang” 
langs forsiden (arkitekten er ukendt) 

Husflidsskoleideen bredte sig hurtigt 
og omkring 1930 var der oprettet 
800 husflidsskoler landet over. 
 
Skønt det jo var en husflidsskole, har 
huset også været brugt til mange an-
dre aktiviteter. Der blev afholdt 
gymnastik, foredrag, oplæsning, kor-
sang og sågar kirke. En vinter, der 
havde været særlig streng, havde 
præsten i Allerslev forbarmet sig 
over sine sognebørn i Kragevig, og 
var i stedet kørt til skolen og der 
holdt gudstjeneste. Dette var en flot 
gestus over for sine sognebørn, men 
den halve forklaring er nok den, at 
præstegården den gang ikke lå i Al-
lerslev som i dag, men nærmere 
Rekkende, tæt på hjørnet af Rekken-
devej og Neblevej. Præstegården 
blev i 1923 flyttet til Allerslev i en 
helt ny bygning hvor den ligger i dag.   
Rosthøj der jo var meget fremsynet, 
fik på et tidspunkt, formodentlig og-
så med fru Hages hjælp, oprettet en 
lille lånebogssamling, der i en perio-
de fik plads i skolen.  
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I dag bliver huset ikke brugt som 
skole, allerede efter århundrede skif-
tet stilnede aktiviteterne af og under 
1.verdenskrig stoppede de helt. I dag 
bliver huset mest brugt i forbindelse 
med udlejning til private arrange-
menter og fester, men kun i som-
merperioden, for opvarmningen fo-
regår stadig med kakkelovn og byg-
ningen er på den måde vanskelig at 
varme op. Men i slutningen af juli 
afholdes, som en tilbagevendende 
begivenhed hvert år, Oremandsgårds 
Kammerkoncert, og i år var det 
20.gang den bliver holdt. 

En koncert der strækker sig over en 
hel uge, og som er en meget velbe-
søgt med publikum fra det meste af 
Sjælland, besat med professionelle 
unge lovende musikere. Som en 
sidegevinst, har publikum mulighed 
for i pausen, at nyde en forfriskning 
og evt. sandwich ude i det fri, mens 
skoven er ved at gå til ro. En koncert 
midt i skoven jeg kan anbefale på det 
varmeste, det er et rigtig flot arran-
gement og i meget smukke omgivel-
ser. 
 

 
Husflidsskolen i Kragevig Skov 
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Kirkenyt 
af Torben Møllenbach 
 
Advents-julemøde, Præstegården, 
5. dec., kl. 15.00 

Stina og Torben Møllenbach byder 
denne dag velkommen til en efter-
middag, hvor vi skal synge nogle af 
alle de gode julesange og -salmer. 
Torben Møllenbach vil læse en jule-
fortælling og der vil være julekager 
og kaffe til alle. 
 
Derudover vil der være et musikalsk 
indslag, med optrædende fra musik-
skolen i Vordingborg. Der vil sørge 
for, at alle vil kommer i den rette ju-
lestemning. Vi glæder os til at se alle 
fra Jungshoved og Allerslev, der har 
mulighed for at deltage denne efter-
middag, og håber på et par gode og 
fornøjelige timer i hinandens selskab. 
Der er gratis adgang. Kaffe/thè og 
kager koster 20,00 kr.  
 

Julekoncert. 13. dec. kl. 19.00.  

Sted: Pga. kirkens renovering, 
flyttes koncerten til den gl. skoles 
gymnastiksal i Jungshoved. 

Ved aftnens koncert medvirker Ro-
kogo-koret under ledelse af Bente 
Schultz. Koncerten vil være en blan-
ding af korsang og fællessang, hvor-
med vi markerer den kommende 
højtid. Under koncerten bliver 
’fredslyset fra Betlehem’ tændt. Me-
nighedsrådet er vært ved et lille trak-
tement bagefter. 
 

De 9 læsninger, Allerslev Kirke, 
15. dec., 19.00. 
Vordingborg voksenkor under ledel-
se af organist Jens Ramsing kommer 
denne aften og synger højtiden ind. 
Medlemmer af menigheden vil delta-
ge med læsning af de bibelske tek-
ster. Menighedsrådet byder efterføl-
gende på en forfriskning i Tårnca-
feen. 
 
8 måneder i KZ-lejr 
Præstegården, 26. jan. 2010,kl. 19.30. 
 
Den nu pensionerede politimand, 
Frede Rasmussen, Præstø, kommer 
denne aften og fortæller om sine 
dramatiske og barske oplevelser i 
slutningen af 2. verdenskrig, hvor 
han i sin egenskab af politimand blev 
arresteret af tyskerne og ført til 
Tyskland. Han blev selv sat i KZ-
lejr, og vil i foredraget fortælle om 
de voldsomme begivenheder, han 
oplevede dér. 
 
Rejsestalden, 9. febr. kl. 19.30 
Opfølgning på 'Et dukkehjem' 
 
Denne aften vil vi tage emnet op fra 
H. Ibsens 'Et dukkehjem'. Selvom 
man ikke deltog i turen til folketeat-
rets opsætning i nov., så er man me-
get velkommen til at deltage denne 
aften. 
 
Stykket gav i sin tid anledning til 
megen diskussion, som ikke er for-
stummet endnu, og vi vil prøve at 
indkredse, på hvilken måde stykket 
rammer vores egen tid.  
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Rokogo-koret under ledelse af Bente Schultz. 

 

ønsker alle en rigtig glædelig jul 
samt et godt og lykkeligt nytår.

Vi ses til arrangementerne i det nye år.

Allerslev 
Allerslev gl. Sogns Beboerforening
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Landsbytræf en stor  
succes 
tekst af Stina Møllenbach  
foto af Ove Rye Jørgensen 
 

”Hurra, der er crossere!”. Sådan lød 
jubeludbruddet fra vores tre drenge, 
da vi kom til årets Landsbytræf ar-
rangeret af AUIF og Allerslev Bebo-
erforening d. 30. august i år. Og 
crosserne blev som det første prøvet 
ikke bare af vores drenge, men også 
af flere andre børn, der syntes det 
var helt forrygende sjovt at køre 
rundt dér på græsset. 

Mange aktiviteter 

Som sædvanlig havde alle en fanta-
stisk dag. Der var en masse aktivite-
ter for både store og små. Udover de 
nævnte motocrossmaskiner var der 
bl.a. snobrødsbagning, fiskedam, 
harmonikaspil, brandbil, tovtrækning 
mellem landsbyernes stærke karle og 
som noget nyt i år også dukketeater, 
hvor Bjarne Arvidsen tryllebandt 
voksne og børn med både sjovt og 
tankevækkende dukketeater. En ny-
skabelse var også ’Høvdingebold’ 
hvor familier og naboer kunne dyste 
mod hinanden til stor underholdning 

for både de medvirkende og alle, der 
så på.  

Flot fremmøde 

Vejret var med os og solen skinnede 
det meste af tiden, så man hyggede 
sig på området uden for Allerslev 
Gamle Skole. Der var mulighed for 
at købe både øl og vand, is, pølser, 
sandwich, popcorn og de legendari-
ske hjemmebagte æbleskiver, så der 
blev gumlet og grinet og snakket på 
kryds og tværs. Igen i år var der et 
rigtig flot fremmøde, som både 
AUIF og Beboerforeningen var me-
get glade for.  

Solskin – indtil kl. 15.40 

Hele arrangementet var berammet til 
kl. 10 – 16, men da vejrguderne kl. 
15.40 lukkede op for sluserne og lod 
den strålende sol afløse af silende 
regn var det for både deltagere og ar-
rangører et helt naturligt tidspunkt at 
stoppe festlighederne på. Men vi er 
mange, der allerede nu glæder os til 
næste års Landsbytræf, for netop ved 
begivenheder som denne, har vi mu-
lighed for at mødes og sludre med 
folk, som vi måske ellers ikke møder 
så tit i hverdagen.  
 
Som noget nyt i år var der også dukketeater, hvor både børn og voksne kunne kigge med. 20



Glædelig Jul 
af Torben Møllenbach 
 
 
’Frygt ikke, - glæd jer!’ Det er Guds 
hilsen til os i julen. 
 
Pga. dét barn der dengang lå i kryb-
ben skal ingen frygte. Overraskende i 
grunden. For tænk på alle de helte, vi 
ellers ser op til. Filmheltene, roman-
heltene, Robin Hood, Superman, 
Tarzan – alle disse store voksne mu-
skuløse, mænd der kan det hele, kla-
re skurken og vinde pigen til sidst.  
  
Og af alle steder lå han i en krybbe i 
en stald. Ikke i herberget, ikke i den 
fine seng, ikke med jordmødre og 
læger parate til at hjælpe. Her er ikke 
andet end et barn, en mand og en 
kvinde, en krybbe og en stald. Det er 
alt. 
 
’Frygt ikke’, det var Guds glædelige 
besked til hyrderne. Frygt ikke for 
alverdens domme, for konventionen, 
moralen, småligheden, korrektheden, 
frygt ikke for, om vi bliver til noget i 
verden, om vi får gjort vores liv til 
en succeshistorie, for det sidste er 
ikke, hvad vi har at sige til hinanden 
og om hinanden, men hvad Gud har 
at sige til os.  
 

 
Og hvad er de fattige hyrder ude på 
marken andet end  et billede på os 
mennesker, der i virkeligheden ikke 
har noget at vise frem for Gud. In-
gen karriere, ingen status, de har ikke 
noget at bryste sig af, de er på mere 
end én måde sat udenfor, ude på en 
kold og forfrossen mark. Men også 
det er vel Herrens mark, dén mark, 
Gud valgte at besøge lige netop den 
nat med sin julehilsen. 
 
Også derude når vi af en eller anden 
grund er sat udenfor, så skal Guds 
ord lyde til os. Til alle, ’til hele folket’ 
som det hedder i Lukas’ julefortæl-
ling.  
 
Det er mystisk, forunderligt, det er 
forbavsende, og det er glædeligt.  
 
Tak for i år og på gensyn i det nye 
og inden da ønskes alle en glædelig 
jul. 
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Forsidefoto 

 
Biledet, som pryder forsiden, er et billede af 
Allerslev Kirke taget af Torben Møllenbach.  
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Aktivitetskalender 
Dato Begivenhed Tidspunkt Lokation 
4. dec. 09 Sang Cafe 1 19 – 21:30 Allerslev gl. skole 
5. dec. 09 Advents julemøde 3 15:00 Præstegården 
13. dec. 09 Julekoncert 3 19:00 Jungshoveds skoles 

gymnastiksal 
15. dec. 09 De 9 læsninger 3 19:00 Allerslev Kirke 
26. jan. 10 8 måneder i KZ-lejr 3 19:30 Præstegården 
5. feb. 10 Sang Cafe 1 19 – 21:30 Allerslev gl. skole 
1. Beboerforeningen - 2. AUIF – 3. Allerslev Kirke - 4. Andre 

                                
Gudstjenester   
Dato Begivenhed Allerslev Jungshoved 
29. nov. 1. s. i advent Ingen 9.00 JB 
6. dec. 2. s. i advent 9.00 10.30 
13. dec. 3. s. i advent 10.30 19.00 Musikgudstjeneste 
20. dec. 4. s. i advent Ingen 10.30 
24. dec. Juleaften  14.30 16.00 
25. dec Juledag  11.30 10.00 
26. dec. 2. juledag JB: 9.00 Ingen 
27. dec. Julesøndag Ingen 10.30 
1. jan. Nytårsdag 10.00 11.30 
3. jan. Helligtrekongersdag 9.00 10.30 
10. jan 1. s. e. H3K 10.30 9.00 
17. jan. 2. s. e. H3K 9.00 10.30 
24. jan. 3. s. e. H3K 10.30 Ingen 
31. jan. Septuagesima Ingen JB: 9.00 
7. febr. Seksagesima 10.30 9.00 
14. febr. Fastelavn JB: 9.00 Ingen 
21. febr. 1. s. i fasten. Ingen 10.30 
28. febr. 2. s. i fasten 10.30 9.00 
7. marts 3. s. i fasten 9.00 10.30 
 JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev 
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