




Forord 
af Ove Rye Jørgensen 
 
Så er efteråret stærkt over os med 
den første storm der rusker i huset, 
og lige om hjørnet er julemåneden i 
sigte. En hyggelig tid for de fleste, 
mens andre med gru ser frem til et 
halvt år med mørke, kulde og sne. Ja, 
så forskellige vi er, men beviser vel 
kun at vi er mennesker på godt og 
ondt. Ligeså er indholdet i vores 
blad denne gang, forskelligt, - der 
skrives om de mange indbrud der 
har været i Allerslev og omegn, og 
hvor vi opfordres til at være op-
mærksomme på hinanden og hinan-
dens ejendom. 

 Så har AUIF’s banko har haft et lidt 
svært år, men nu går det fremad, det 
fortæller Ena lidt om.  

 ’Roskilde dyrskue’ udvalget har 
barslet med et nyt tiltag for det nye 
år, de vil oprette en ’børnepasnings-
ordning’ for de unge forældre der 
ønsker at være med på dyrskuet.  

Et andet sted sker der også noget, 
for ved ’Allerslev Gamle skole’ er 
der opsat nye legeredskaber og etab-
leret en handikapvenlig solid køre-
rampe frem til indgangsdøren.  

Historien om Balle Lars skal vi lige 
have en gang til. For den 16.oktober 
var datoen for 150år siden hvor Bal-
le Lars blev henrettet på Galgebak-
ken ved Ugledige. I den anledning 
havde Beboerforeningen og Lokal-
rådet sammen med Præstø Lokalhi-
storisk Arkiv og Forening arrangeret 
et mindearrangement, med en over-

vældende interesse, for der kom 115 
tilhører. I fortsættelsen af omtalen af 
Galgebakken, bringer vi så en anden 
artikel der fortæller om en hængning 
af 9 tyve i 1727. Jo - den bakke kun-
ne nok fortælle om mange uhyggeli-
ge ting der er foregået der.  

Old boys er ’still going strong’, men 
unfair at de sådan sender deres hjæl-
petropper på banen. 

SangCafen går strygende og et stort 
tillykke med deres nye klaver, det var 
tiltrængt. 

Gården Tvingbro holdt i september 
’Åben stald’. En flot og enorm stor 
stald, en historie værdig, så den måt-
te skrives. 

Så holdt Petanque deres 12 års fød-
selsdag den 4.september og fejrede 
den med maner, spil til langt ud på 
aftenen og natten, med levende lys. 
Ja kedelige kan man ikke kalde dem.  

Nu er det tid til en Sogneundersøgel-
se. Menighedsrådet opfordrer alle til 
at deltager i den, så fat pennen, hiv 
midtersiderne ud af bladet og udfyld. 
De skal afleveres senest d. 16.dec.  

Knud skriver om gravminder og den 
gennemgang der har været af disse 
på Allerslev kirkegård. 

Til sidst vil jeg på Redaktionens veg-
ne ønske alle en rigtig glædelig jul og 
et godt nytår. Tak for al jeres opbak-
ning igennem året. 

Rigtig god læsning. 



Roskilde Dyrskue 
af Jørgen Sørensen 
 
AUIF har igen i år været til dyrskue i 
Roskilde. Det har igen været et godt 
arrangement, hvor AUIF takket være 
de mange hjælpere atter har lavet en 
god skilling til foreningen. 
 
Det har i efterhånden mange år væ-
ret en tradition, at foreningen stiller 
med en motocrossbane, et æbleski-
vehus, et køkken der både servicerer 
alle hjælperne, samt laver i hundred-
vis af håndmadder til salg i kroen. 
Det kræver selvsagt hjælp fra mange, 
der er brug for 80-85 personer til 
sådan et arrangement. Dette plejer 
også at være muligt at skaffe, men 
med et naturligt afbud hvert år, en-
ten af hensyn til tid, eller helbred, 
eller nogle har fået småbørn, er det 
meget vigtigt at der også kommer 
nye til. Også i år havde vi nye med, 
som har givet udtryk for, at de hyg-
gede sig, og er klar igen til næste år. 
 
I den forbindelse har udvalget, på 
opfordring, besluttet at lave en bør-
nepasning. Det vil sige at forældre 
der gerne vil hjælpe foreningen, men 
har børn, der ikke kan være alene 
mens mor og/eller far arbejder, nu 
tilbydes børnepasning. Så finder vi 
nogle voksne personer der tager sig 
af børnene, det er så ikke nærmere 
fastlagt endnu om de går rundt og 
ser på dyrene, sidder og læser histo-
rie, eller tegner, eller helt andre idéer 
dukker op. Hermed skal så lyde en 
opfordring til alle om at reservere en 

eller flere af dagene 3-4 og 5. juni 
2011.   
 
Vi vil gerne her ved årets udgang 
sige TAK for hjælpen til alle. 
Vi glæder os til at arbejde sammen 
med jer igen i 2011. Glædelig jul og 
godt nytår. 
 
Banko 
af Ena Skovbæk 
 
Bankoafdelingen i AUIF ser tilbage 
på et år, hvor vi var lidt bange for 
fremtiden. 
Vi havde en rigtig dårlig start, om 
det var den økonomiske krise, der 
gjorde sig gældende i de forskellige 
hjem, eller om det var bankospillet, 
der var ved at være gammeldags, og 
noget nyt skulle til, det var de tanker, 
vi gjorde os i udvalget. 
Vi manglede 20-30 spillere, så ind-
tægterne stod ikke mål med udgif-
terne. 
 
Hvis det var det antal spillere, vi ville 
have resten af året, måtte der sættes 
ind overfor udgifterne. Derfor tog vi 
en snak med vores leverandør af 
slagtervarer, som var meget forståe-
lig overfor vores situation. Sammen 
med slagteren fandt vi nogle varer, vi 
kunne acceptere, uden det kunne 
mærkes på kvaliteten, men med en 
besparelse. 
 
Senere på året fik vi et uopfordret 
tilbud fra en konkurrent til det firma, 
der har leveret papirvarer til os i 
gennem mange år. 
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Det var et fint tilbud, som lå en del 
under det nuværende. Men da vi 
altid har været glade for den service, 
vi havde fået, bl.a. varer fra dag til 
dag, og uden transportudgifter, og 
med bonus, havde vi svært ved lige 
at skifte. Derfor tog vi en forhand-
ling med leverandøren og fandt en 
løsning, så vi ikke skulle skifte der.  
Nu så det heldigvis lysere ud, takket 
været disse ændringer. 
 
Her i sidste kvartal er antallet af 
spillere steget igen, det tror vi også 
har noget med det fine og store va-
resortiment, Lotte har i kiosken. 
Flere og flere kommer og spiser en 
varm ret, inden spillet går i gang, og 
til pausen er der mange bestillinger, 
så 3-4 personer er beskæftiget i kio-
sken både før og under spillet. Ban-
kospil er lige så meget hygge og 
socialt samvær, som det er at spille 
bankospil. 
 

Selv om alt syntes lyst i øjeblikket, 
har vi dog et lille problem, og det er 
mandskab til at rydde borde og stole 
væk torsdag aften fra ca. kl. 22.00 til 
22.30. Alt skal samles sammen, så 
der er plads til de øvrige aktiviteter i 
ugens løb. Selv om der er mange 
hjælpere under spillet, er der næsten 
ingen, der kan tage det store slæb 
bagefter. Derfor efterlyser vi 1-2 
personer, evt. spillere, der vil hjælpe 
os med dette arbejde.  
 
Vi vil gerne her i bankoudvalget 
takke alle spillere, hjælpere – leve-
randører og Lotte i kiosken for den 
gode hjælp – støtte og samarbejdet i 
årets løb. 
 
NB. Vi har ikke bankospil torsdag 
den 23. dec. 
 
Sidste spilledag i 2010 er torsdag d. 
30. dec. (Se nærmere i ugebladet.) 

tyrel
se 

    

nastikuvalget FodboKultur K
 

AUIF´s b
es Gym

Petanqueudvalget     

Håndboldudvalget

ldudvalget 

Bankoudvalget

Dyrskueudvalget   

elt udvalg

Badmintonudvalget

Bladudvalget 

Flaskeudvalget

lubhusudvalget 

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 gl. skole, hvad sker der!! 
tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 
 
En lille fugl havde fortalt mig, at der 
skulle ske noget med legeredskaber-
ne på plænen ved den gamle skole, 
men hold nu lige hesten tænkte jeg,  i 
disse ’nedgangstider’. Men der er 
sket noget, for kommunen har ladet 
opsætte nye legeredskaber, de gamle 
er fjernet og helt nye gynger, sand-
kasse og legehus er sat op. Som du 
kan se på billederne er det rigtig 
gode solide redskaber og rigtig pæne.  
Ja, og så blev det ikke kun børnene 
der fik noget, for samtidig har Han-
dicaprådet bekostet og anlagt en 
rigtig pæn opkørselsrampe i fliser 
med granitkantsten, fra P-pladsen og 
frem til skolens indgangsdør.  
 
Et stort klap og tak til kommunens 
Kultur og Fritid’s afd. Det sidste der 
så bare mangler, som prikken over 
’i’et er, at P-pladsen mellem skolen 
og klubhuset bliver asfalteret, for det 
vil fuldende projektet.  

 
Lad os håbe at det er med i planlæg-
ningen. Men dejligt at der er hånd 
om Allerslev gamle skole. 
 
Beboerforeningen og Lokalrådet vil 
til foråret arrangere en indvielse. 

 

 
Et nyt legehus, en fin ny sandkasse samt nye 
gynger i baggrunden. 

 
Nogle af de nye legeredskaber ved Allerslev Gl. skole.  

6



Balle-Lars var en  
succes 
tekst af Bent Harsmann –  
foto af Ove Rye Jørgensen 
 
Nej, naturligvis var Balle-Lars, der 
blev halshugget i Lekkendeskoven 
for 150 år, ikke en succes, men fæl-
lesarrangementet af Beboer-
forening, Lokalråd og Lokalhistorisk 
Arkiv var det i høj grad. 
 
På Præstø Gamle Rådhus var der 
sørget for kaffe og stole til 50 perso-
ner, sådan for at være på den sikre 
side. Som starttidspunktet nærmere 
blev arrangørerne mere og mere 
overraskede, da efterhånden 120 
personer klemte sig ind i byrådssa-
len.  
 
Efter Knud Skovbæks velkomst 
fortalte Kai Christiansen på en me-
get levende måde om livet på landet i 
midten af 1800-tallet og dermed 
rammen for Balle-Lars’ ulykkelige 
liv. Det var faktisk lige før, at man 
fik lidt ondt af det liv, som skæbnen 
havde tildelt Balle-Lars. 
 
Derefter sang vi i fællesskab en af 
den tids skillingsviser, der i detaljer 
beskrev begivenhedernes forløb. 
Musikken blev på bedste vis leveret 
af Ernst Larsen og hans harmonika. 
I pausen blev Balle-Lars´celle besig-
tiget og kaffen delt, medens vi kunne 
læse aviser m.v. fra 1860, som Ove 
Rye Jørgensen havde medbragt fra 
det lokalhistoriske arkiv.  
 

Efter pausen fortalte vores præst 
Torben Møllenbach om baggrunden 
for det kendte udtryk ”Spildte Guds 
ord på Balle-Lars”, og vi fik et godt 
indblik i præstens opgaver i 1800-
tallet og befolkningens opfattelse 
heraf. 

 
Torben Møllenbach fortalte om baggrunden 
for det kendte udtryk ”Spildte Guds ord på 
Balle-Lars” 

 
Arrangementet sluttede på Galge-
bakken, hvor vi fik yderligere viden 
fra Kai Christiansen og endnu en 
fællessang. 
 
En spændende og god oplevelse for 
os deltagere, men en skarp kontrast 
til Balle Lars´ oplevelse den 16. ok-
tober 1860. 
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 Næsten 120 personer klemte sig ind i byrådssalen. 

 
 
 
 

 
Arrangementet sluttede på Galgebakken, hvor vi fik yderligere viden fra Kai Chri-
stiansen (med lys kasket midtfor) og endnu en fællessang.  
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Fodbold  
tekst af Bjarne Arvidsen 
foto af Heidi Petersen 
 
Old Boys Cup 77, er nu kommet i 
hænderne på DBU-Sjælland (tidl. 
SBU). Det har betydet, at vi nu star-
ter turneringen i august og slutter så 
i juni.  
 
Vores holdleder valgte at stoppe af 
personlige årsager lige inden sæson-
start, og vi måtte straks i gang med 
at finde en ny til at overtage holdet.  
 
Det er blevet til et samarbejde mel-
lem flere af spillerne på holdet. Je-
sper Nordahl er talsmanden overfor 
bestyrelsen, og han er i samarbejde 
med Jakob Kristensen, Kenneth 
Fromberg og undertegnet, fordelt 
opgaverne i mellem dem.  
 
Vi har desværre haft problemer med 
at få vores kommune i tale, og vi må 
finde os i, at vores bane først bliver 
slået dagen efter vi har spillet kamp, 

hvilket har betydet kampe i græs på 
mellem 10 og 15 cm.  Det er faktisk 
rigtig trist, at Vordingborg Kommu-
ne ikke vil hjælpe en lille klub.  
 
Inden den ene kamp måtte Jesper og 
Kenneth simpelthen møde op med 
hver deres havetraktor, for at slå 
græsset langs linierne, så de kunne 
kridte banen op.  
 
Men vi har ikke fået den bedste start. 
Det er faktisk kun blevet til én enkelt 
reel sejr, men den var også god. I 
kampen mod Nyråd den 13. 9. var vi 
efter blot 7 minutter bagud med 3-0 
(4-1 i pausen). Men holdet kæmpede 
en vis legemsdel ud af bukserne, og 
vi kunne gå fra banen, med en sejr 
på 4-7.  
 
Det er blevet 2 sejre mere (vundet 
uden kamp), en uafgjort samt 4 ne-
derlag giver det os en placering som 
nr. 5 ud af 10 hold.  
 

 
Dette kunne godt være en old boys kamp, men det kunne også være en simpel løsning på et 
græsproblem. Denne gang var det nu bare får der var sluppet ud. 
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Sang-café 
af Annelise Harsmann 
 
Så er 4. sæson med Sang-café i 
Allerslev gl. Skole i fuld gang. I 
oktober sad Bodil Agerbo ved 
klaveret til efterårssangene og i 
november stod Præstø 
Harmonikaforening for musikken.  
 
I december bliver Sang-Café for en 
gangs skyld den 2. fredag, nemlig 
den 10. december, hvor det 
naturligvis er julens sange, der står 
på programmet. Aftenens pianist er 
Kirsten Hansen.     
 
I pausen vil der blive serveret gløgg 
og æbleskiver, og deltagelse koster 
30 kr. 
 
Efter nytår er der Sang-Café igen 
den første fredag i februar, marts og 
april. Første gang i 2011 bliver 
derfor den 4. februar, hvor der især 
bliver lagt vægt på vinterens sange. 
 

Nyt Klaver 
af Annelise Harsmann 
 
Efter tre gode sæsoner med Sang-
Café besluttede Beboerforeningen, 
at der nu var grundlag for at 
investere i sit eget klaver. 
 
Det blev indviet ved sangcaféen den 
1. oktober, og naturligvis skulle der 
klippes et rødt bånd over. 
 
Aftenens pianist Bodil Agerbo fik 
æren. 
 
 

 

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

Vi ses til arrangementerne i det nye år.
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Bodil Agerbo fik æren af at klippe båndet til det nye klaver.  

 
Den 10. dec. er det Kirsten Hansen der sidder bag det nye klaver.  
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Tvingbro, en gård ved Rones Banke 
tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 
 
Der stod ’Åben stald’, det var en 
fredag i september da jeg så skiltet 
ved gården Tvingbro.  Igennem det 
sidste 1½ år havde jeg interesseret 
fulgt med i det ret store byggeri der 
foregik bag gården der, en mulighed 
jeg havde når jeg passerede på vejen 
der førte forbi gården. Men hvad 
bygningen skulle bruges til var mig 
en gåde, så da ovenstående tilbud 
stod der med et skilt på vejen, måtte 
jeg naturligvis have stillet min nys-
gerrighed, så jeg drejede ind på den 
til dagen oprettede P-plads ved går-
den. 
Da jeg gik fra parkeringspladsen, 
ærgrede jeg mig over ikke at have 
noget mere praktisk fodtøj på, men 
den tanke blev hurtigt skudt ned, for 
i det samme hørte jeg en af gæsterne 
der var på vej hjem sige til et ægtepar 
der stod ved deres bil og var ved at 
skifte fra sko til gummistøvler,.. det er 
ikke nødvendigt, der er så pænt og rent 
derinde. Og det kunne jeg kun give 
ham ret i da jeg selv kom ind i stal-
den.  

Bygningen og dyrene  
Stalden ligger lidt tilbage for selve 
gården og er en imponerende stor og 
pæn rødstensbygning på 4200 m2, 
den er 125 m lang, 32 m i bred og 
med en meget høj rejsning, hertil 
kommer så en ’servicebygning’. Da 
jeg kom inden for overraskede 
rummeligheden og ikke mindst lyset 
og luften derinde, for den var ikke 
’ram’ som en stald normalt er. Der 
gik lidt over 220 jersey køer i løs-
drift, uden grime. Bare dette var en 
fornøjelse at se på. Men udover be-
sætningen af malkekøer var der om-
kring 200 kvier og kalve, men det 
mærkede man ikke, der var en ro 
over dyrene. På det tidspunkt jeg 
kom havde alle dyrene lige fået fo-
der, så hverken mig eller de mange 
andre gæster lod de sig forstyrre af. 
Det var herligt at se de mange kønne 
dyr, hoved ved hoved gnaske deres 
foder i sig, på begge sider af gangen.  
 

 
Den nye store stald ved Tvingbro 
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Når der så var 
gjort ’rent bord’, 
fandt de hver sin 
bås (plads) bag-
ved, hvor de 
kunne lægge sig i 
noget halm og 
der gøre målti-
det færdigt (tyg-
ge drøv, en ko 
har jo 4 maver, 
så det er jo et 
større måltid, og en lang proces in-
der der kommer mælk ud af det 
foder). Men på et tidspunkt melder 
trangen sig jo, at nu er det tid til at 
blive malket, ja..så stiller man sig op i 
køen ved malkerobotten og venter 
på at det bliver ens tur til at komme 
til.  
Indenfor i malkerobotten vanker der 
så en ekstra lille portion kraftfoder 
(ren slik) der så kan ædes (nydes) 
mens der bliver malket. På vejen hen 
til robotten var der måske lige tid til 
at blive kløet lidt på ryggen, og så er 
det jo godt at der er en ’kløpind’ (en 
roterende børste), hvis den så ikke 
lige var optaget af en af 
medsøstrene.  
 
Det var skønt at se dem 
stå der og nyde at blive 
gnubbet med børsten, og 
hvis der var behov for en 
’ansigts-rensning’, så 
klarede børsten også det. 
 
Stalden er indrettes såle-
des, at malkekøerne går i 
deres eget område, ad-
skilt fra de større kalve 
og kvier. Uden for stal-

den var der indrettet små aflukker 
hvor de nyfødte kalve opholdt sig. 

 
Ansigtsrensning for køer 

 
En malkerobot, hvad er det 
For de fleste lyder ordet ’malkero-
bot’ nok meget teknisk og helt 
fremmed. Men ordet ’robot’ skal 
tages med et gran salt, for det fortæl-
ler kun at det er en automatiseret 
arbejds-proces der bliver foretaget af 
en maskine, styret af en computer. 
Selve maskinen (se foto) er bygget 
op af stålrør, så koen hele tiden kan 
se hvad der foregår omkring den og 
se de andre køer udenfor.  

 
Malkerobotten i funktion 
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Men den er lukket, således at når 
maskinen (robotten) er klar til at 
malke, åbner den automatisk en dør 
så dyret kan komme ind. Hver ko 
har en såkaldt chip monteret i en 
slags halsbånd som indeholder op-
lysningen om den enkelte ko. For 
når koen går ind i robotten, bliver 
denne chip automatisk registreret 
(trådløst aflæst) af robotten, der så 
via en computer giver maskinen 
besked om, at det f.eks. lige nu er ko 
nr. 175 (Nora) der er kommet ind og 
vil malkes. Computeren sender så 
oplysninger om den enkelte ko til 
maskinen om hvor mange patter 
Nora har og præcis hvor de sidder, 
således at maskinen via et videoka-
mera og en laserstråle kan styre su-
gekopperne helt præcis til den enkel-
te pat. Det er imponerende at se på, 
for koen står bare helt stille og æder. 
Når Nora så er færdigmalket frakob-
les sugekopperne automatisk og 
maskinen åbner en dør foran Nora 
så hun nu kan gå ud. Men da jeg 
stod og så på det, var det ikke helt let 
for Nora sådan at gå fra et 
måltid der ikke var helt 
færdigt, men det fik hun så 
lidt hjælp til, for næste ko i 
rækken skubbede simpelt-
hen bare på hende for at få 
hende ud, for nu var dens 
yver ved at løbe over. 
 
Men alt kom jo ikke af 
sig selv 
Da køerne kom over i den 
nye stald, skulle de alle 
oplæres i selv at gå hen til 
robotten og ind i den og 
lade sig malke af den, en 

proces der var vanskelig og meget 
tidskrævende for medarbejderne. 
Den første uge der var der dobbelt 
mandskab på og først efter en må-
ned kunne alle dyrene klare sig selv. 
Så hver gang der kommer en ny 
malkeko til besætningen skal den 
igennem denne indlæring.  
 
Så er der regnskabet 
Det er jo den ’fagre nye verden’, for 
når Nora (nr.175) forlader maskinen, 
er der sendt oplysninger til compute-
ren, at Nora denne gang leverede16 
liter mælk. På den måde har gårdeje-
ren hele tiden mulighed for at se om 
der er udsving i den enkelte ko’s 
produktion, og samtidig hvor mange 
liter mælk der totalt bliver malket 
den dag. Og på Tvingbro er det 
rigtig mange. Køerne leverer om-
kring 4000 liter i døgnet, der pr. 
tankbil bliver hentet hver anden dag.  
Og som man siger, kommer der noget 
ind skal der også noget ud, og når der 
bliver leveret så store mængder 
mælk, hvor meget vand skal der så til 

 
Andre end jeg kiggede forbi 
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for at drive en så stor produktion. 
Svaret var 6.000 m3 vand, leveret fra 
Skibinge vandværk. Ganske impone-
rende. 
 
Lidt historie 
Men jeg måtte jo have nogle flere 
oplysninger om gården, så jeg aftalte 
med Preben Tving Andersen at jeg 
kunne komme og få en sludder med 
ham, så jeg besøgte igen gården.  
Preben der er gift med Birthe over-
tog i 1978 gården fra Prebens foræl-
dre og blev 4.generation på gården. 
Straks efter overtagelsen byggede de 
en ny og større stald der kunne 
rumme 90 malkekøer, og som noget 
nyt dengang også blev løsdrift, men 
med almindelig manuel malkning. 
Gården har siden 1898 været i slæg-
tens eje hvor det var Prebens olde-
fader der købte gården. Preben og 
Birthe der har 4 døtre, har allerede 
nu gjort det første skridt til at 5. 
generation kan overtage gården, 
eftersom deres ene datter Mette på 
26 år der er uddannet landmand for 
2 år siden købte halvparten af gården 
og er med i den daglige drift.  
Gården er på 135 ha hvortil der 
yderligere er forpagtet 100 ha. Der 
dyrkes græs og majs til dyrene og 
korn og roer til salg. 
Men hvorfor gården nu hedder 
Tvingbro, har Prebens morfader 
Einar Nielsen skrevet lidt om i sine 
erindringer. At ordet ”tvinge” er et 
gammelt ord for et vadested. Det passer i 
alt fald meget godt med gårdens placering 
ved ”Skvatten”, som åen ved gården hed-
der. I den udgave betyder tving-bro altså et 
vadested med en bro. På internettet 
forklares ordet ”tving” med en sam-

mentrængt ager.  I en anden forstand 
er navnet næsten symbolsk for en 
tid. Einar Nielsen mener at gården blev 
udflyttet fra Ugledige sammen med 5-6 
andre gårde i slutningen af 1700-tallet.  
 
Fremtiden 
Planen er, at gårdens besætning af 
malkekøer skal op på 250. Gården 
producere selv deres kalve, hvad jeg 
så også fik syn for, da jeg så en 
kælvning der lige var overstået og 
hvor den lille kalv betuttet lå og 
kiggede ud på den forvirrende ver-
den, mens dens tålmodig og om-
sorgsfuld ko-moder nussede om-
kring og slikkede den ren, imens der 
i båsen ved siden af gik en anden ko 
urolig omkring, for den var lige ved 
at skulle kælve. 
 

 
Den lille nyfødte kalv 
 
Og som Preben sluttede med at sige, 
her på gården sætter vi dyrenes velfærd i 
højsæde, hvad man absolut også fik 
indtryk af når man havde set den 
stald, var det på tide at slutte og sige 
farvel. Så et stort ’tak’ til Preben og 
Birthe for at jeg måtte besøge dem 
og få denne oplevelse så jeg kunne 
fortælle historien om gården og den 
nye stald på Tvingbro.  
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Kugleskøre indslag 
af Karen Margrethe Christiansen 
 
Jeg kom lidt nemt over august i sid-
ste blad, men dagene var ikke passe-
ret endnu. 
 
Søn. 1. aug. D.G.I. afholdt landsdels 
– mesterskab i herre – og dame 
double (det tidligere amts mester-
skab) fra os deltog Egon & Preben, 
Lars & Joel og kvinderne Nanny & 
Karen Margrethe, var bare ”gode” 
kom ind på en 4.plads. 
 
Weekenden d. 6. – 8. aug. Afholdt 
D.G.I. landspetanque stævne i Græ-
sted/Gilleleje. Fra os deltog Lars, 
Joel og Annette. Joel´s 6- mand´s 
hold (1 – fra hver landsdel) spillede 6 
kampe pr. spiller i, triple, double og 
single og de endte på en 1. plads. 
Godt spillet. (240 deltagere). 
 
Tirs. 17. aug. Allerslev i 6 – tete mod 
Nordfalster 3. (5 – 6) der spilles 11 
kampe. Så vi endte på en 4. plads i 
vores pulje. 
 
Søn. 22. aug. D.G.I. finalestævne i 6 
– tete på N.F.S. baner, holdet bestod 
af Egon, Joel, Lars, Nanny, Karen 
Margrethe og to gode reserver Pre-
ben og Karsten. Vi gik fra en 4. 
plads til en 2. plads (64 personer). 
 
Søn. 29. Aug. Afholdt vi klubmester 
skab i Allerslev der var 18 spiller. En 
dejlig dag som startede med mor-
genbord. 

Alle var tændte og spændte, der spil-
ledes 5 runder kun afbrudt af frokost 
hvor vi spiste medbragte madder. 
 
1. pladsen vores to ”kronprinser” 

Lars og Joel. 
2. pladsen Egon og Karen Mar-

grethe (de evige toere) 
3. pladsen Annette og Svend Zi-

chau  
 
Dagen sluttede med et fælles foto, 
chips og rødvin da det var Frankrig 
der gav os spillet for 100 år siden 
netop i år. 
 
Tirs. 31. Aug.  Tirsdags mix i Allers-
lev ca. 36 spiller præmier til Karen 
Margrethe og Svend Zichau der blev 
5. bedste par. 
 
Lør. 4. Sept. Vores petanque afd. 
fyldte 12 år og glædede alle 40 med-
lemmer sig til. Vi knokler alle for at 
det skal klappe alt sammen det er det 
eneste sted øst for Fyn, at de spiller 
natpetanque (88 spiller) alt klappede 
fra velkomsten til natsuppen. På ba-
nerne summede det af liv og hygge, 
og snak og skud lød ud i den mørke 
aften, øverst på himlen stod månen 
lysende klar. En spiller Liss fra Møn 
sagde det lignede et eventyrland. Alle 
baner var omgivet af levende lys. 
Klokken blev næsten 02.00 inden vi 
var hjemme. 
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Nyt fra Allerslev menighedsråd 
SOGNEUNDERSØGELSE  
 

Et menighedsråd har mange opgaver. Det skal e
gode vilkår for evangeliets forkyndelse’.  
 

Menighedsrådets skal altså skabe gode rammer om g
konfirmation, bryllup og begravelse. 
Derudover arrangerer præst og menighedsråd forskelli
koncerter, studiekredse m.v. til oplysning, eftertanke, fo
Det gør vi bl.a., fordi vi har et ønske om også at gøre 
bedste ’koncertsal’ og Rejsestalden til et af de kulture
sognet. 
 

Allerslev sogn 
Pr. 1. feb. 2010 er der i Allerslev sogn 784 beboere, hv
folkekirken. En del kommer i kirken jævnligt, andre ko
der være mange grunde til. F.eks. at gudstjenesterne l
passer ind i familiens andre aktiviteter, eller mange føl
overfor kirkens ritualer. Men måske kunne man alligev
der foregår i og omkring kirken bedre at kende. I 
menighedsråd – gerne gøres vort til at nedbryde eventu
kirke. 
 

Forskellige slags arrangementer 
Nogle arrangementer samler mange mennesker. Såled
foredragene i præstegården, vores friluftsgudstjenest
teaterturene til København har rigtigt mange været in
oplevet, at ikke alle vores arrangementer og tiltag sam
vil derfor gerne vide, hvilke arrangementer folk i Allersl
 

Meget brug for frivillige 
Endelig efterlyser vi en gruppe frivillige, der indimelle
det praktiske arbejde – lave kaffe, bage kager, flytte bor
medvirke ved gudstjenester som f.eks. oplæser. En d
interesse for den slags deltagelse. 
 

Derfor har vi brug for din hjælp!  
På midtersiderne her i bladet har vi formuleret nogle f
bidrage til at kaste lys over, hvad sognets beboere vil m
kirke. Siderne er lige til at tage ud og har man lyst til 
står det på forsiden, hvor den kan afleveres. Spør
anonymt eller med navn og adresse. 
Giv din/jeres mening til kende – ris og ros, ønsker, fo
du være med til at gøre menighedsrådets arbejde me
nærhed mellem kirke og sogn.  
Rives ud af bladet.
fter Grundloven ’virke for 

udstjeneste og herunder dåb, 

ge aktiviteter såsom foredrag, 
rdybelse, glæde og fornøjelse. 
kirken, hvor vi jo har sognets 
lle og sociale samlingssteder i 

oraf de 668 er medlemmer af 
mmer der sjældnere. Det kan 

igger på tidspunkter, der ikke 
er sig måske lidt “fremmede” 
el godt tænke sig at lære det, 
hvert fald vil vi – præst og 
elle barrierer mellem sogn og 

es har mange været glade for 
er, koncerterne i kirken og 
teresseret i. Dog har vi også 
ler lige mange mennesker. Vi 
ev sogn interesserer sig for. 

m vil stille op og hjælpe med 
de og stole, - og måske endda 
el har allerede udtrykt deres 

å spørgsmål, som gerne skulle 
ed og/eller forventer af deres 
at deltage i undersøgelsen, så 
gsmålene kan både besvares 

rventninger. På den måde kan 
re målrettet og skabe større 



SOGNEUNDERSØGELSE 
ALLERSLEV SOGN 

 
I menighedsrådet vil vi gerne vide lidt mere om vores sogn for dermed at kunne 
målrette arbejdet omkring kirken og forhåbentlig styrke kontakten mellem kirke og 
sogn. 
 
Derfor har vi brug for din hjælp! Vi håber, du har tid og lyst til at besvare 
spørgsmålene på de følgende sider - komme med ris og ros, forslag og forventninger. 
Du skal blot krydse af/give din mening til kende, rive siderne ud og aflevere den 
udfyldte besvarelse i postkasserne ved Allerslev Kirke, Ugledige Brugs, Tove 
Grundtvig eller Torben Møllenbach. 
 

Afleveres inden d. 16. dec. 2010. 
 
SPØRGESKEMA 
 
1. Hvor interesseret er du i kirkens aktiviteter? 
 

 Meget Noget Lidt Ved ikke 
Gudstjenester     
Foredrag     
Koncerter     
Studiekredse     
Andet?     

 
 
2. Der har vist sig en vis interesse i at flytte gudstjenesten søndag kl. 9.00 til andre 

tidspunkter på ugen. Hvornår synes du, den med fordel kunne ligge? 
 

En hverdagsaften  
Søndag eftermiddag  
Ved ikke  

 
3. Vi arrangerer med jævne mellemrum børne- og ungdomsgudstjenester. Kunne 

du og dine børn tænke jer at være med til det? 
 

Ja Nej Ved ikke 
   



4. Vi arrangerer ind imellem andre former for gudstjenester. Hvor interesseret er 
du i 

 
 Meget Noget Lidt Ved ikke 
Frilufts-gudstjenester     
Gudstjeneste med efterfølgende 
fællesspisning 

    

Andet – hvad?     
     
     

 
 
5. Hvilke forventninger har du iøvrigt til kirkens arbejde? 
 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
6. Har du i øvrigt nogen kommentarer? 
 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



7. Kunne du tænke dig en gang imellem at give en hånd med det praktiske arbejde i 
forbindelse med gudstjenester og arrangementer - brygge kaffe, bage kager, flytte 
stole og borde osv.? 

 
Hvor kan vi i så fald kontakte dig? 
 
Navn:  ____________________________________________________ 

Adresse:  ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

Telefon:  ____________________________________________________ 

E-mail:    ____________________________________________________ 

 

På forhånd tak for dit bidrag til denne sogneundersøgelse! 
 
Med venlig hilsen 
Allerslev menighedsråd 
 
 
 
 

 
 
 



Søn. 19. sept. Allerslev afholdt klub-
mesterskab i single, det er 10 år i 
single har du kun dig selv at stole på. 
 

1. pladsen Lars Hyltoft 
2. pladsen Joel Sørensen 
3. pladsen Jens Erik Nielsen 

 
I alt deltog 16 personer lidt få, men 
ikke alle kan lide at spille single. 
 
Lør. 2. Aug. Vester Ulslev på Lol-
land afholdt stævne med 40 spillere. 
Der er lang vej især efter 6 timers 
spil. 
 
Lør. 23. Okt. Nordfalster afholdt 
drivhus petanque, der spilles cup i A 
– B – C der udbetales kontante 
præmier. 
 

Tirs. 26. Okt. Nordfalster afholdt 
tirsdags mix deltager- antallet er da-
lende, nu hvor vi går den mørke tid i 
møde. Nu må I vente på vores efter-
års og julearrangementer, for de 
kommer først med til næste år. 
 
Ons. 27. Okt. D.G.I. havde indkaldt 
til evaluerings møde 2010 for hold-
ledere og formænd fra os deltog 5 
personer (35 personer) i Hollænder 
Haven. 
 
Fra Allerslev petanque´s afd. vil vi 
gerne sige tak for en god sæson og 
tak for jeres opbakning når vi laver 
arrangementer, så selv om det kun er 
november vil vi gerne ønske vore læ-
sere og vore 40 medlemmer en glæ-
delig jul og godt nytår, men vi spiller 
jo stadig tirs., tors. og søn. selv om 
DET BLIVER mørkere og koldere.    

 
   Der blev taget fællesfoto ved klubmesterskaberne den 29. aug. Foto: ikke oplyst 

17



Peter og Ulven 
af Johnny Pedersen 
 
”Ulven kommer” det er lige før det 
kunne være rart, men desværre er det 
indbrudstyve der er på spil, mange 
indbrud lige nu og langt de fleste i 
private hjem, måske har du allerede 
fået besøg. 
Der har været rigtig mange indbrud 
den senere tid, selv i den gamle skole 
i Allerslev har vi haft uventet og 
uønsket besøg, en ting er at de stjæ-
ler og roder i andres ting, men de 
ødelægger næsten mere. Nogen har 
endda fået besøg om natten, hvor de 
har ligget og sovet. Jeg har næsten 
ikke fantasi til at forestille mig hvor-
dan man oplever, når ens hus er 
gennemrodet, mens man selv ganske 
få meter derfra har sovet. 
Indbrud er væmmeligt på mange 
måder, ting man ikke kan erstatte, 
bliver ødelagt eller taget. Følelsen af 
ikke at være sikker i sit eget hjem, 
kan hænge ved i mange år og i nogle 
tilfælde aldrig forlade dig. 
Derfor vil vi gerne fra Beboerfor-
eningen meget stærkt opfordre til, at 
hvis du ikke kender din nabo nu, så 
lær dem at kende. 
Nabohjælp er rigtig god i forhold til 
kriminalitet, mange indbrud og hær-
værk er blevet afværget ved at tyvene 
har kunnet se at der blev holdt øje, 
eller en nabo har ringet efter hjælp 
når ejeren ikke var hjemme, så hjælp 
dig selv og dine naboer, så vi alle kan 
sove roligt, velvidende at vi holder 
øje og passer på hinanden. 

Gymnastik  
af Heidi Holm Cort Jensen 
 
Ja så er gymnastik sæsonen godt i 
gang og med det vil jeg gerne sige 
velkommen til de nye trænere som er 
på juniormiks Lars, Pia og Sissel og 
på movement of danse Bruno. 
 
I år har vi desværre måtte lukke 3 
hold men der bliver heldigvis svedt 
på motionsdamer, puslinge, ro-
peskipping, crazy jumpers step, line-
danse, juniormiks, movement of 
dance og ikke mindst har vi startede 
zumba op og til det har vi fået Fie 
fra Næstved til at komme hver ons-
dag   
 
1000 tak til jer alle sammen fordi I er 
med til at gøre det muligt at der er 
gymnastik i Allerslev igen i år og ikke 
mindst i eget klubhus så med disse 
ord vil udvalget og jeg ønske jer alle 
sammen en glædelig jul samt et super 
godt nytår. 
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Danmarks sidste store 
hængning 
af Journalist Anne Pihl Rasmussen 
 
Denne artikel er fra Nyhedsavisen  
d. 12. januar 2007. Udlånt fra Præstø 
Lokalhistorisk arkiv.  
 
De fleste viger tilbage med et gys, 
når Galgebakken uden for landsbyen 
Ugledige bliver nævnt. Uh for en 
død. Sådan at hænge og dingle i en 
galge på bakketoppen. Men i dag er 
det anderledes. For endelig skal ty-
vepakket fra Næstved hænges, og 
det er fortjent. Vreden vinder over 
gyset, for hvem vil gå glip af sådan 
en begivenhed? 
Mindst tre landsbyer har fået besked 
på at møde op til hængningen, og 
mange flere er kommet frivilligt. I 
dag bliver der vist ikke brug for at 
uddele bøder til bønder, som bliver 
væk. Alle glæder sig inderligt til at se 
rakkerpakket dingle. 
Brændevinsdunken går rundt blandt 
fæstebønderne, og humøret er højt, 
selvom det er først i året 1727 og 
temmelig koldt. 
 
Snakken går især om indbruddet hos 
enken i Vognstrup Mølle. De frække 
tyvekarle havde simpelthen slået et 
hul i væggen og stjålet hendes skrin 
med penge. Det var både mageløst 
og forfærdeligt. Enken græder stadig, 
når hun fortæller, hvordan de truede 
hende med hårde ord. Og visekæl-
lingerne, der kan kunsten at lave 
vers, har solgt skillingeviser om tyve-
riet i nogle måneder. 

Smædevers til salg 
Et sted i flokken begynder én at syn-
ge om bandens leder Hans Jørgen 
Abolt: 
»Guld, sølv og penge, tin og kobber. 
At stjæle gav mig stor profit,« lyder 
begyndelsen på et af versene. Vise-
kællingerne skynder sig at falbyde 
store ark med hele teksten til dem, 
som ikke har den endnu.»En Guds-
bespotter har jeg væren, som levede 
ugudelig«, begynder verset om Lars 
Hugger. »Nu kommer de,« råber en 
fra yderkredsen. Hestevogne an-
kommer fra Vordingborg Slot, hvor 
de ni tyveknægte har været holdt 
fanget. De ni synger salmer, kan man 
høre. De har hver deres præst, og 
det lyder helt kønt med de mange 
mandestemmer i kor. Alle karlene 
blandt publikum har taget høtyven 
med, og de stiller sig i kreds omkring 
galgen med redskaberne klar til at 
sørge for, at alt går for sig, som det 
bør. 
 
Tyvenes bekendelser 
Publikum mumler vredt, da fangerne 
går ud af vognen. Hvor har de for-
voldt megen skade og sorg. Hvor 
har de gjort mange fattige bønder 
endnu fattigere. Det var et held, at 
tyvebanden var så fræk, at den også 
stjal på Herlufsholm. Se så var der 
endelig nogen med magt, som be-
gyndte at reagere. 
 
Hans Jørgen Abolt. Johan Diedrich 
Sadelmager, Søren Pedersen Jyde, 
Anders Svendsen, Lars Hugger, Pe-
der Nielsen, Anders Stiholt, Boas 
Andersen og Peder Pros går hen 
mod galgen sammen med deres præ-

19



ster. Engang tjente de ærlige penge. 
Så kom den store nordiske krig, og 
de blev vant til vold og fribytterlivet. 
Da de blev sendt hjem med konge-
ligt fribrev til at slå sig ned over det 
meste af Danmark, var almindelige 
liv åbenbart ikke godt nok længere. 
De ville absolut blive ved med at slås 
og stjæle fra ærlige folk. 
 
Tyvesjæle i himmerige 
Præsterne og fangerne taler højt ved 
galgebakken. Præsterne udspørger 
fangerne om deres skyld og misger-
ning. Johan Diedrich Sadelmager bø-
jer hovedet og bekender sin synd. 
Han blev fristet af Djævelen og faldt 
i. Nu har Gud selv givet ham døds-
straffen, for at åbne hans øjne, så 
han i det mindste kunne få tid til at 
angre og omvende sig. Præsterne har 
gjort deres, kan man høre. Og selv-
om det nok kan ærgre en og anden 
blandt bønderne, er der ingen tvivl 
om, at fangernes sjæle vil blive red-
det og komme i himmelen. Over 
Galgebakken svæver ravnene. De 
ved god, hvad der venter. Forud er 
gået en lang retssag.  
 
Først i Landstinget i Næstved. Sene-
re i Højesteret i København. Ankla-
ger og forsvarer har talt for og imod. 
Nogen har måske også drømt om at 
torturere fangerne for at få hele 
sandheden frem, men i disse nymo-
dens tider, gør man ikke den slags. 
Kongen og Kancelliet har sagt nej og 
påstår, at den slags tilståelser ikke 
kan bruges til noget. Men dommen 
er heldigvis klar. 
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Frederik 4. regerede 1699-1730. 
Han betragtede sig selv som en forval-
ter af Guds lov i straffesager og spurg-
te hyppigere end nogen anden konge de 
teologiske professorer om råd, når han 
tog stilling til eventuelle benådninger 
for livsstraf. Han var personlig med-
virkende til de hårde domme over 
djævle forskrivere omkring 1720. 
(Stik af K. Kaas, KB, Müllers Pina-
kotek) 
 
»Så grove tyverier! Det er Guds for-
syn, at disse tyve er blevet opdaget, 
og at de nu skal lide deres velfortjen-
te straf,« sagde en af højesterets-
dommerne, og det var blevet skrevet 
ned i den store hvis bog om retssa-
gen. 
 



Dygtig bøddel 
Galgen er lavet til dagen. Tre tykke 
stolper er banket i jorden, og øverst 
på dem er der sat tværliggere på, så 
de former en trekant. Nu går første 
Hans Jørgen Abolt med bagbundne 
hænder op ad stigen. Bødlen lægger 
rebet om hans hals og skubber ham 
hurtigt af stigen. 
 Man kan fornemme det lille smæld 
af en ryghvirvel, som bliver trukket 
af led. 
 
Han er død. Folk mumler tilfreds. 
Den bøddel kan sit kram. Her er re-
bene hverken for korte eller lange. 
De passede perfekt, og tyv efter tyv 
kommer op at dingle uden nogen 
indvendinger, og karlene kan lade 
høtyvene hvile. Himlen venter, hvis 
tyvene samarbejder, og det gør de. 
Imens varmer bødlens hjælper, rak-
keren, jernet, som skal brændemærke 
hælerne.  

Hans Jørgen Abolts kone Anne 
Dorte skal i tugthus, og Hans Jensen 
skal på Bremerholt. Bent Slagter ser 
man ikke noget til. Han havde da el-
lers aftaget mange af de stjålne dyr, 
men åbenbart har han været i god 
tro. Der kan også dårligt være flere i 
galgen. Den knager under de ni 
granvoksne mænd i den stride blæst.  
 
Der skal de hænge til fuglene har pil-
let kødet af dem, eller galgen knæk-
ker, så andre dyr kan komme til. 
Nogen grav skal forbryderne ikke 
have. 
Det fortjener næsten en skål. Bræn-
devinsflasken går rundt en sidste 
gang, før man skynder sig hjem i vin-
termørket. 
 
Kilder: Tyge Krogh, Rigsarkivet. Hans bog 
'Oplysningstiden og det magiske - Henret-
telser og korporlige straffe i 1700-tallets 
første halvdel' samt skillingsviser. 
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Træsnit af afstraffelsen af den 
næstvedske tyvekomplot. Til ven-
stre ses bødlen piske en kvinde 
med et rigs, og bag ham venter 
den næste som sjak kagestryges. 
I midten har natmanden lavet et 
bål i er fyrfad og varmer heri jer-
net med brændemærket op. Til 
højre er afbildet den store galge 
med de ny tyve hængende. Øver-
ste flyver tre ildevarslende ravne, 
der skal vise, at tyvene ende som 
ravneføde.  



Kirkens aktiviteter 
tekst af Torben Møllenbach 
foto af Annelise Harsmann 
 
Julehygge i præstegården, onsdag 
d. 8. dec., kl. 15.00 – 17.00 
Ligesom de foregående år markerer 
vi den tilstundende højtid med jule-
hygge i præstegården. Menighedsrå-
det er vært med kaffe og thè og jule-
bagværk og vi skal synge nogle af de 
kendte advents- og julesange. Men 
også et musikalsk indslag, som skal 
være en overraskelse, byder efter-
middagen på, og endelig vil Torben 
Møllenbach læse en julehistorie. Alle 
er velkomne. 
 
Julemusikgudstjeneste, Jungsho-
ved Kirke, søndag d. 12. dec.,  
kl. 19.00 
Julen synges ind med kormusik og 
fællessang. Koret er ’Rokogo-koret’  
under ledelse af Bente Schultz. 
 

Efter musikgudstjenesten er menig-
hedsrådet vært ved et traktement i 
Rejsestalden ved Jungshoved kirke. 
Alle er velkomne. 
 
De 9 læsninger i Allerslev Kirke, 
torsdag d. 16. dec., kl. 19.00  
Denne aften har vi fået ’Det hvide 
kor’ fra Vordingborg til at optræde 
ved gudstjenesten i Allerslev Kirke. 
Koret ledes af Lennart Lindegaard. 
’De 9 læsninger’ er en gudstjeneste-
form, der stammer fra England, 
hvor det er folk fra sognet, der tager 
sig af de bibelske læsninger. Her er 
der også en skik, at man sidder ned 
under læsningerne, men rejser sig 
under fællessangen. Det gør vi også 
denne aften i Allerslev Kirke. 
Efter gudstjenesten er menighedsrå-
det vært ved et traktement i kirkens 
tårncafé. Alle er velkomne. 



Studiekreds:  
Centrale temaer i kristendommen 
i med- og modspil til andre religioner 
Som noget nyt begynder en studie-
kreds i Allerslev præstegård over 4 
gange. Vi begynder i det nye år, og 
første gang er onsdag d. 12. jan., 
dernæst onsdag d. 9. feb., onsdag d. 
9. marts og sidste gang onsdag d. 13. 
april. Hver gang kl. 19.30 – 21.00. 
 
Studiekredsen henvender sig til 
dåbsforældre og konfirmandforældre 
og i øvrigt alle interesserede, der 
gerne vil høre nærmere om bl.a. den 
kristne dåb, om vigtige bibelske for-
tællinger, om kirkens ritualer, og ikke 
mindst om forholdet til fremmede 
religioner som f.eks. Islam eller New 
Age. 
 
Deltagerne er i øvrigt velkomne til at 
bringe emner på banen, der måtte 
have interesse. 
 
Nærmere henvendelse og tilmelding 
til: Sognepræst Torben Møllenbach, 
tlf. 55 99 60 17 el. e-mail: 
tom@km.dk  
 
 

 

Alle ønskes en 
Glædelig Jul 
og et Godt nytår
 

Gravminder 
af Knud Skovbæk 
 
Vi har gennem årtusinder rejst 
gravminder over vore døde. Tænk på 
jættestuer, stendysser, broncealder-
høje, jellingesten og epitafier i kir-
kerne. Nu nøjes vi med nogle min-
dre med talrige sten på vore kirke-
gårde. Men hvor længe skal vi bevare 
dem? Ja så længe der er nogen, der 
vil betale for bevarelsen, er der ingen 
tvivl. Men hvad når den døde er ved 
at blive glemt, eller som man i nogle 
kulturer siger ingen taler om den af-
døde mere. Vi er jo glade for at py-
ramiderne ikke er revet ned og ste-
nene står i Jelling. 
 
Hvad skal vi bevare? 
Kirkeministeriet har udsendt en vej-
ledning om registrering af gamle 
gravminder. 
 
Listen gengives her. 
1. Alle minder der er over 100 år 

d.v.s. fra før 1909 
2. Af tidstypiske minder bør beva-

res mindst et. 
3. Minder med særlig udsmykning 

.Relief,symbol, portræt. 
4. Minder med lokalhistoriske nav-

ne. Slægts-og stednavne. 
5. Minder med særlig fyldige og in-

teressante inskriptioner  
6. Minder af særlig kunsthistorisk 

interesse. 
7. Minder efter fortjenstfulde 

mænd og kvinder, både nationalt 
og lokalt. 
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Det er folk fra museerne der foreta-
ger registreringen, men selvfølgelig i 
samråd med de lokale folk. 
 
I foråret 2010 fik vi besøg af Berit 
M. Christensen fra museet i Vor-
dingborg og sammen med den per-
son med vel den største viden om 
Allerslev kirkegård, Steffen Lyng Sø-
rensen, gik vi en tur rundt på kirke-
gården, og udpegede nogle sten, vi 
syntes skulle bevares. De fleste af de 
udpegede står på gravstederne, men 
også enkelte i den samling, der med 
et fint ord kaldes Lapidarium, og 
som står ned mod Mønvejen. Der 
blev udvalgt 25 sten, der nu er blevet 
fotograferet og beskrevet. Nu skal 
der i samråd med provsten tages stil-
ling til om nogle gravsteder ønskes 
fredet og bevaret, som de står, eller 
man blot skal prøve at få mindeste-
nen bevaret.  
 
Hvem ejer gravstenene.? 
Langt de fleste er bekostet af den af-
dødes bo og ejes af den, der har 
gravfæstebrevet. Når fredningstiden, 
der på Allerslev kirkegård er 10 år 
for urne pladser og 30 år for kiste-
gravpladser, er udløbet, skal der ta-
ges stilling til om gravpladsen skal 
bevares og hvor længe. Hvis grav-
stedsbrevejeren ikke ønsker en for-
længelse skal gravstedet ryddes. I 
princippet må ejeren godt selv fjerne 
planter og sten, men, og det er det 
der oftest sker, foretager graveren 
dette arbejde. Kirken samler så et 
antal gravsten sammen og får dem 
destrueret. 
 

Kirken må ikke nedlægge et gravsted 
uden tilladelse, men det kan godt 
være et detektivarbejde at finde an-
svarlige efterkommere at træffe nød-
vendige aftaler med. 
 
Hvad kan stenene fortælle? 
Ja nu siger vi sten, men tidligere har 
det været trækors. Tænk på sangen 
om Jens vejmand.  På Allerslev kir-
kegård har vi endnu 2 støbejernkors. 
Og så har vi også nogle gravpladser, 
hvor der ikke har været penge eller 
vilje til at sætte et minde, men det er 
også historie  
 
Tidligere var det sådan, at havde 
man penge nok, kunne man blive 
begravet inde i kirken og få en grav-
sten lagt i gulvet. Det blev heldigvis 
forbudt, men udtrykket at være stin-
kende rig skulle stamme fra den skik. 
Vi har en sådan sten liggende i kapel-
let. 
 
Så kom en tid, hvor de fineste plad-
ser, var tæt uden for kirken og følge-
lig optaget af de mest fremstående i 
sognet, og så kunne man signalere 
velstand med et stort gravminde, 
måske med jerngitter eller granitpil-
ler med kæder imellem. 
 
På nogle kirkegårde udviklede det sig 
til hele gravkamre med marmor ud-
smykning.(Se Søllerød kirkegård 
nord for København.) 
 
Senere, hvor afstanden mellem rig 
og fattig er blevet mindre, er stenene 
blevet mindre, enklere og mere ano-
nyme. I enkelte tilfælde helt ned til, 
at der kun står mor eller faster. Tid-
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ligere stod der næsten altid fødsels 
og døds dato og for nogle kvinder 
ungpigeefternavn. Så stod der ofte ti-
tel eller profession. Vi har her både 
tøffelmager og kammerråd. Vi kan 
også se ændringer i stednavne. Alle 
skriver vist i dag Ugledige, men på 
enkelte gamle gravsten står der 
Ugledie, altså med kun ét g ligesom 
på gavlen af brugsforeningen. Stenen 
fortæller også noget ved et farvel el-
ler på gensyn. 
  
Hvorfor sætter vi gravminder? 
De fleste vil gerne huskes for det 
menneske, man har været og vi vil 
gerne huske dem, vi har levet sam-
men med, det være sig forældre æg-
tefælder, familie eller børn. På fami-
lie gravsteder, hvor generationer lig-
ger kan man fundere over de forskel-
lige datoer, der står. Når man sætter 
et minde, så er det der, man er tæt-
test ved den, man ikke længere har 
her. Man har et sted at søge hen med 
sine tanker. Nogen synes, det er no-
get pjat, hvis en siger, jeg vil ikke be-
graves på den kirkegård, for der 
kender jeg ingen. Men tanken er vel, 

at så kommer der heller ingen forbi 
og tænker på den afdøde. Vi vil ger-
ne huskes. Jeg mener, at i nogle kul-
turer, mente man, at man fik lov at 
være i dødsriget så længe, der var 
nogen på jorden, der talte om en. 
 
Kirkegården fortæller  
kulturhistorie 
Igennem en lang årrække var kiste, 
altså jordbegravelser det helt almin-
delige, og gravstedet skal altså være 
stort. Men i det omfang folk vælger 
kremering altså brænding er der kun 
brug for en lille plads til en urne, og 
som tilmed bruger denne lille plads i 
kortere tid er der på mange kirkegår-
de blevet mange tomme pladser Kir-
kerne er blevet pålagt at de priser 
man tager for at vedligeholde grav-
stederne skal passe nøje med de fak-
tiske omkostninger og de skal være 
ens i hele Vordingborg kommune. 
Vi må ikke konkurrere på prisen for 
skattekroner. Det ser desværre ud til 
at taksterne her i området så må re-
guleres op. Mod det taler at flere så 
vælger billigere løsninger, med det 
resultat at færre af de smukke gamle 

gravsteder ikke bliver 
fornyet, og det bliver 
store græsplæner med 
enkelte gravsteder imel-
lem. Kirkerne har et stort 
ansvar for at finde løs-
ninger for at bevare mest 
mulig af den gamle kir-
kegårdskultur. Er det 
alene brugerne af kirke-
gårdene, der skal betale 
for at bevare de smukke 
kirkegårds miljøer?  

 
 
Gravsted for Godsforvalter R. Hansen, død 1928 og hustru 
Emilie Hansen, død 1958. Foto: Tove Grundtvig
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Aktivitetskalender 
Dato Begivenhed Tidspunkt Lokation 
08. dec. Julehygge i præstegården3 15 – 17:00 Præstegården i 

Allerslev 
10. dec. Sang-café 1 19:00 Allerslev gl. skole  
12. dec. Julemusikgudstjeneste3 19:00 Jungshoved Kirke 
16. dec. De 9 læsninger3 19:00 Allerslev Kirke 
30. dec. Årets sidste Bankoaften2 18:45 Allerslev klubhus og 

Allerslev gl. skole 
12. jan 2011 Studiekreds3 19:30 – 21:00 Præstegården i 

Allerslev 
04. feb. 2011 Sang-café1 19:00 Allerslev gl. skole 
09. feb. 2011 Studiekreds3 19:30 – 21:00 Præstegården i 

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

                                
Gudstjenester   
Dato Begivenhed Allerslev Jungshoved 
5. dec. 2. s. i advent 9.00 10.30 
12. dec. 3. s. i advent 10.30 19.00 
19.dec. 4. s. i Advent  10.30 
24. dec. Juleaften 16.00 14.30 
25. dec. Juledag 10.00 11.30 
26. dec. 2. juledag JB: 9.00 Ingen 
1. jan Nytårsdag 11.30 Ingen 
2. jan. Helligtrekongersdag Ingen 10.30 
9. jan. 1. s. e. helligtrek. 10.30 9.00 
16. jan. 2. s. e. helligtrek. 9.00 10.30 
23. jan. 3. s. e. helligtrek. 10.30 Ingen 
30. jan 4. s. e. helligtrek. 9.00 10.30 
1. feb.  Kyndelmisse 19.00 Ingen 
6. feb. 5. s. e. helligtrek. Ingen 10.30 
13. feb. Sidste s. e. helligtrek. 10.30 Ingen 
20. feb. Septuagesima Ingen JB: 9.00 
27. feb. Sexagesima 9.00 10.30 
 JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev 
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