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Forord 
af Anja Wesselhoff 

Det er den mørke tid på året, den 

hvor lyser dog heldigvis vender lang-

somt tilbage, og det i perioder godt 

kan lugte lidt af  forår. Selv om der er 

sne og is på forsiden af  dette blad, 

kigger der allerede vintergækker og 

erantis frem i haven, og hvis man 

anstrenger sig bare en smule, kan 

man godt forestille sig, at det er for-

år lige om lidt.  

I dette blad kan du læse on Huset i 

Hullet – historien om de mennesker 

som boede i Ugledige i det hus un-

der Ugledigevejens løb, som nu er 

revet ned. Ugledigeprisen er også 

blevet uddelt. 

Da det er vinter er der masser af  ge-

neralforsamlinger der venter på 

medlemmernes deltagelse, og hvem 

ved? En god hyggeaften i godt sel-

skab. Har man lyst til foredrag tilby-

der Beboerforeningen flere spæn-

dende.  

Igen i år har vi kreeret en lille Tip en 

12’er med historier fra årets løb. 

Præmien vil dog kun være håneret-

ten i familien, men det er jo også en 

god præmie for nogle.  

Afgørelse på fotokonkurrencen 

Ja, i dette nummer skulle vi jo have 

deklareret den triumferende vinder 

med forsidebillede og det hele, men 

ak, der kom ingen indlæg på trods 

af  præmien sponseret af  Dagli’ 

Brugsen i Ugledige. Billedet I ser på 

forsiden af  dette blad, er taget af  

Bjarne Arvidsen, som er en del af  

udvalget bag bladet, og som altid 

sørger for at opsætte bladet grafisk.  

Jeg vil gerne takke Nancy i Brugsen 

for at ville sponsere gaven. Vi håber 

vi en dag kan afholde en konkurren-

ce, hvor der vil være deltagere.  
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Nuværende redaktion: Fra venstre: Inge, Bjarne, Anja, Torben og Ove 

Efterlysning - Nye kræfter til Sognebladet søges 
af Anja Wesselhoff 

I år kan Allerslev Sogneblad i dets 
nuværende form, fejre 10 års jubilæ-
um. Det vil I se mere om på et sene-
re tidspunkt på året. Et blad som 
dette er ikke statisk, og det er kræf-
terne bag det heller ikke.  

Fra udgangen af  året søger udvalget 
bag dette blad derfor nye folk til et 
par essentielle poster, nemlig redak-
tør og ”grafiker”. 

Først rollen som grafiker: Denne 
rolle arbejder tæt sammen med re-
daktøren om at opsætte tekster og 
sætte billeder ind i det der til slut bli-
ver det blad du sidder med her.  

På nuværende tidspunkt skrives alle 
tekster i Microsoft Word, og bladet 
sættes til dels op i Microsoft Word. 
Alle annoncer er på nuværende tids-
punkt lavet i Corel Draw. 

Til slut samles alle filer i et samlet 
blad i programmet Adobe, så det 
kan sendes til trykker.  

Det kræver at man kan sætte et blad 
op i f.eks. Microsoft Word, men det 
kunne også være i andre program-
mer. Vores trykker tager imod for-
skellige typer filer til at trykke efter.  

Er man villig til at prøve det, vil 
Bjarne naturligvis gerne hjælpe til 
med en god oplæring. 

Redaktørens rolle for bladet, og ud-
over tekstforfatning, at samle tek-
sterne ind, læse lettere korrektur 
(finkorrektur overlades til en anden i 
udvalget), i enkelte tilfælde renskriv-
ning af  håndskrevne tekster samt 
sørge for opkrævning af  tilskud til 
bladets drift. Sammen med resten af  
udvalget mødes man 4 gange om 
året for at snakke tilblivelsen af  det 
nuværende blad igennem samt brain-
storme på nye emner, som kunne 
være interessante.  

For begge poster gælder det at de er 
ledige fra udgangen af  2017. Er du 
interesseret så giv mig ring eller skriv 
gerne. Så er du meget velkommen til 
at deltage på vores næste bladmøde 
og se hvad der egentlig sker i kulis-
sen. 
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Modtager af årets 
Ugledigepris er Jan 
Werenfeldt (th.) 

Han får overrakt pokalen 
af André Kyrval (tv.) 

Ugledige-prisen 2016 
tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 

Den pris som Karina S. Oudal og 
Erik Kofod i Ugledige indstiftede i 
2015 og samme år tildelt Connie og 
André Kyrval i Ugledige, skulle efter 
de retningslinjer som var opstillet i 
forbindelsen med stiftelsen af  prisen 
gå videre til en anden person i Lo-
kalområdet, som havde ydet en 
usædvanlig stor og/eller uselvisk 
indsats for Uglediges beståen. I 2016 
var der igen mulighed for at give 
denne pris videre og det blev Jan 
Werenfeldt i Ugledige, der i det for-
gangne år havde været forgangs-
mand og en stædig ildsjæl der i for-
bindelse med etableringen af  fiber-
nettet til byen i 2016 havde brændt 
for projektet og endelig fået det he-
vet i hus. 

Selve overrækkelsen forgik den 
11.december i kl.14 ved Brugsens
Gløgg- og æbleskiver traktement i vin-og
ostekælderen, så det var en overra-
sket og meget glad Jan der modtog
prisen af  André. Til det gav Brugsen
et ekstra glas gløgg og der blev skålet
og ønsket tillykke.

Prisen, et håndlavet svensk tin-
drikkekrus, kan tildeles beboere (fa-
milie/par/enkeltperson) i lokalom-
rådet i bredere forstand. Prisen kan 
ikke søges, men uddeles kun efter 
behov; aldrig pr automatik - og fore-
tages af  priskomitéen ved en pas-
sende lejlighed. Priskomiteen består 
af  de til enhver tid i Ugledige bosid-
dende medlemmer af  Allerslev-
Skibinge lokalråd samt (som for-
mand/initiativtager ift. næste pris-
uddeling) den seneste prismodtager.  

Navn og årstal 
indgraveres i pri-
sen, og denne op-
bevares hos pris-
modtageren indtil 
næste uddeling. 
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UDLEJNING AF ALLERSLEV KLUBHUS 
Til private fester og lejligheder. Ønsker I at leje Allerslev  
klubhus til jeres fest så skal I tage kontakt til: Inge Jensen på tlf. 55 99 60 01 

Banko 
af Ena Skovbæk, AUIF 

Et forsinket ”Godt Nytår” til alle der 
har ydet en indsats i Bankoafdeling 
2016, her mener jeg både spillere, 
hjælpere, leverandører og kioskper-
sonalet i AUIF`s Klubhus. 

2016 har været et rigtig godt år både 
indtægtsmæssigt og på det sociale 
plan. Ved årets start havde vi købt en 
computer til styring af  disse spil, og 
det har været en god investering, og 
hjælp både for opråberne og bisid-
derne. Nu styrer computeren, hvilke 
tal der skal råbes op, og ingen siger 
mere ”Ryst posen”, hvis de ikke vin-
der. 

En anden god forandring er, at vi ik-
ke bruger lokalerne i Den gl. Sko-
le/Egnshuset mere. I afdelingen 
fandt vi ud af, hvis vi også fik møde-
lokalet med, kunne vi godt være 150 
spillere. Det sparer også en del ar-
bejde for kontrollørerne og udgifter 
til at holde anlægget i orden i huset.  

Vi har skiftet slagter i årets løb. I 12 
år har leverandøren været ”Tofts 
Røgeri” i Stege, men da vi fik med-
delelsen om, at forretningen kun 
skulle til at handle med røgvarer, så 
vi os nødsaget til at finde en anden 
slagter. 

Vi indhentede 2 tilbud, og valget 
faldt på ”Byens Slagter” i Stensved. 
Vi har nu fået varer derfra i ca. 4 
mdr., og er rigtig godt tilfreds - det 
føler vi også de fleste spillere er. Vi 
kan måle det på, der er ikke ret man-
ge, der vil bytte deres gevinster, og 
kun få kommer med kritik og mange 
kommer med ros. 

Vi har for at forny os vedtaget, at vi 
skal have to gevinster hver uge, som 
er ”Ugens Overraskelse” dvs. Slagte-
ren bestemmer selv, to gevinster til 
samme pris, som så bliver udskiftet 
med to, som vi har bestilt. Opråbe-
ren fortæller, hvad det er den pågæl-
dende aften, så spillerne ved, hvad 
de kan vinde. 

Vi har haft et Påskespil, Julespil og 
Nytårsspil, med ekstra gevinster og 
lodtrækninger. Erfaringen viser igen 
i det forløbne år, jo større spil og fle-
re gevinster, der er, så trækker det 
flere spillere til. Til Nytårsbankospil-
let var vi 146 glade spillere. 

2017 er Bankospillets jubilæumsår 

Den 1. oktober er det 40 år siden, 
der startede Bankospil en gang hver 
uge i AUIF. Først på Allerslev kro, 
senere som nu, i Allerslev Klubhus. 
Hvordan dette jubilæum skal fejres 
har udvalget ikke besluttet endnu, 
men mere om dette i en senere ud-
gave af  Allerslev Sogneblad. 
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Sognebladsduellen – Året der gik 

1. 
Hvem modtog gymnastikpokalen i 2016? 
(1) Birgitte Stougaard             (X) Else Karlshøj  (2) Mads Pagh 

    

2. 
Hvem interviewede Ove til artiklen om Allerslev turistfart?  
(1) Jim Larsen  (X) Aksel Larsen  (2) Rikke Kure 

    

3. 
Den tidligere Præstø borgmester Peter Madsen, fortalte i årets 
løb i et foredrag, om sin tid i hvilket afrikansk land?  
(1) Sydafrika  (X) Congo  (2) Kenya 

    

4. 
Artiklen "Et kort uddrag fra barndomserindringen" tog ud-
gangspunkt i hvis barndom?  
(1) Ove Ryge Jørgensen  (X) Knud Skovbæk  (2) Grete Kristine Jensen 

    

5. 
Årets forårskoncert den 10. maj i Allerslev kirke, havde denne so-
list som tema. Men hvem?  
(1) Bob Dylan  (X) Leonard Cohen  (2) Elvis Presley 

    

6. 
Husflidsskolen blev restaureret i årets løb. Men hvad blev skiftet? 
(1) Taget  (X) Hoveddøren  (2) Toilettet 

    

7. 
Hvor ligger Berings tegnestue?  
(1) Kragevig  (X) Teglstrup  (2) Ugledige 

    

8. 
Hvem var årets båltaler ved Skt. Hans?  
(1) Bent Petersen  (X) Torben Møllenbach  (2) Bjarne Arvidsen 

    

9. 
Hvad blev sluppet løs på Havens dag på Flemmings planteskole? 
(1) Duer  (X) Samsø bier (2) Pokémons 

    

10. 
Ved Petanque klubben, fik de en ”Fanny”. Men hvad var det? 
(1) En bamse maskot  (X) Et relief (2) En petanquepris  

  

11. 

Der blev i 2016 taget hul på 2017, hvor der skal fejres 500 år for re-
formationen. Men hvilken person var det, der satte de 95 teser 
op?  
(1) Martin Luther (X) Biskop Absalon  (2) Katharina von Bora 

    

12. 
Vi fulgte over et par blade historien om hvilken gård?  
(1) Oremandsgaard  (X) Bangsgården  (2) Krogården 

    

    
 

    

 
 
 

Løsning: XX1 221 112 X1X 
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Hvem er vi og hvordan er vi blevet sådan 
af Knud Skovbæk, Allerslev Beboerforening  
 
I et radioprogram kårer man hvert år 
et ord som Årets Ord. I 2016 blev 
det ord danskhed. 

Er vi danske, fordi vi bor her og ikke 
tager noget ind udefra? Nej. Jeg vil 
liste noget op, vi har taget til os ude-
fra. At bruge bronze og jern til red-
skaber har vi lært fra andre. Mange 
af  vore ord kommer ude fra. Vores 
kristne religion er kommet udefra, 
og har afløst den gamle nordiske gu-
detro. Da den kristne kirke udviklede 
sig uheldigt med en stærk pavemagt 
og på en måde så, at man kunne få 
tilgivelse ved at betale, vel det man 
nu kalder korruption, altså købe vel-
vilje for penge, slog Martin Luther 
nogle tanker op på en kirkedør i 
Tyskland. Disse tanker bredte sig. 
For 500 år side bestemte den danske 
konge at de tanker, der kom syd fra, 
også skulle gælde her i Danmark, alt-
så det vi nu kalder Reformationen. 

En stor ændring som ikke alle har 
været glade for, men her skete uden 
megen tab af  liv. Tænk på hvad der 
har været og fortsat er af  religions-
krige rundt i verden. 

Megen teknisk udvikling har vi også 
taget til os. Det man først kaldte 
bagte eller senere brændte mursten 
og tagsten, afløste vore oprindelige 
brandfarlige byggematerialer. At der 
så er nogen nu, der siger, at de byg-
gematerialer vi nu har brugt i nogle 
århundreder, er de bedste, og vi ikke 
vil have mere nyt, er en anden sag. 

Landbruget har også lært meget syd-
fra. Vi lærte en anden måde at skifte 
afgrøder på. Tyskere blev kaldt her-
op for at lære os at dyrke kartofler, 
hollændere for at dyrke grøntsager. 
Fra Holsten og Holland kom mejeri-
driften.  Vort gode gamle juletræ er 
kommet fra Tyskland. 

Allerslev-Ammendrup  
Vandværk  
 
Indkalder til ordinær general-

forsamling d.29. marts, 2017 

kl. 19:00 i Allerslev Klubhus.  

Dagsorden ifølge vedtægterne 
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Allerslev gl. Skole/Egnshus 
Alle godkendte foreninger i Vording-
borg Kommune kan efter reservering 
gratis benytte huset til møder og lign. 
Huset kan også lejes til mindre private 
arrangementer mod den kommunalt 
fastsatte betaling. 
 
Kontakt: Sandra Pedersen.  
Tlf: 20 84 84 37.  
Mail: sandra@angelina.dk 

I de senere år er megen udvikling 
kommet vestfra.  Det gælder nye 
ord, men det gælder også kultur, mu-
sik og mode. Det breder sig først til 
de store byer og så ud i landområ-
derne. Der er sagt, at i byen er man 
først med det sidste, men det sidste er ikke 
altid det bedste. For at forstå dette, skal 
man tænke det sidste som det nyeste, 
det sidste nye. Det er ikke godt bare 
fordi det er nyt. 

Demokratiet, folkestyret, er heller 
ikke opfundet her. Derimod er der 
mange skoletanker, vi kan tage til os 
som vore egne. Chresten Kold og 
gamle NFS Grundtvig med deres 
tanker om at udvikle det enkelte 
menneske til et selvstændigt tænken-
de individ, har betydet meget for at 
vi kalder os Danske. 

Det er måske netop dette sammen 
med vores fælles historie, hvor vi i 
århundreder gennem demokratiet 
har kunnet indordne os med hinan-
den uden blodsudgydelser. Vi har 
kunnet aftale os frem til løsninger, 
der gør os danske. Afstemningen i 
Sønderjylland i 1920 om hvor græn-
sen skulle være er et skoleeksempel 

her på. Alle er ikke glade, men vi re-
spekterer afgørelsen. 

Men det er måske også det, at vi er 
opdraget til at være selvstændigt 
tænkende, der gør, at vi siger nej, når 
vi ved en folkeafstemning skal tage 
stilling til noget, der gør, at vi må af-
give selvstændighed. 

Dronning Margrethe siger, ”vi er ik-
ke danske blot fordi, vi bor her. Vi 
skal også have kendskab til vores 
baggrund, vores historie, vore rød-
der”. Og historie er mere, end hvem 
der vandt landskampen i fjor. 

Vi skal forstå, vi har et dansk fælles-
skab. Vi skal ikke alene bo her, leve 
her, men også vise, der er liv her.  

Her i sognet har fællesskabet vist, at 
vi har lavet brugsforening, vandvær-
ker og idrætsforeningshus. 

Vi bliver udfordret af  mange påvirk-
ninger udefra på godt og mindre 
godt. Skal vi bevare vor danske kul-
tur skal vi også i det nære kæmpe for 
den. Og kun tage det bedste af, hvad 
der kommer til os. Vi er danske så 
længe vi er åbne for nyt, men ikke 
smider vor fortid væk. 

Det er op til os selv, om vi vil være 
bitre på udviklingen eller selv prøve 
at være med til at gøre den bedre her 
i sognet ved at være med til, at gøre 
det er et endnu bedre sted at bo. 

Samlingssteder i sognet 

Vordingborg Kommune og forsy-
ning har brugt mange penge i Allers-
lev til kloak og vej. Det har også ko-
stet beboerne meget. Men vi har fået 
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Generalforsamling i  
Allerslev  
Beboerforening 
 
Mandag den 6. marts 19 i 
Allerslev gl. skole/ 
egnshus.  

Generalforsamlingen afholdes 
efter vedtægterne. 
 

Foreningen vil være vært ved 
kaffe. 

Kl. 20:00 kommer ejeren af 
vandrensningsfirmaet Piper In-
dustries, Jane Piper, der har 
valgt Allerslev som adgangsvej 
til Europa komme. 
 
Jane kommer fra Californien, og 
vil fortælle lidt om planer og vi-
sioner for firmaet. 
 
Vi håber mange vil være interes-
seret i at høre om det spænden-
de projekt. 
 
Der vil være oversætter til stede, 
for de der ikke kan så meget en-
gelsk. 
 
Alle er velkommen, men kun 
sognets beboere har stemmeret 
ved generalforsamlingen 

 

 

bedre veje og fortove. Cykelstien må 
vi vente på. 

Nu skal vi høste udbytte af  denne 
investering. Vi skal vise, at her er et 
godt liv og fællesskab i sognet. I Ug-
ledige er man i gang med nogle pla-
ner om udsmykning og et samlings-
sted. Det er vigtigt, at vi gør noget, 
så tilflyttere føler sig velkomne. 

Flere steder i sognet arbejdes der på 
bedre internet forbindelse. Både Al-
lerslev og Ammendrup har gadekær, 
hvor man tidligere har samlet sig om 
ved festlige lejligheder, eller bare 
fordi man fandt en anledning til at 
samles. Der er muligheder nok for 
initiativer.  

Selv om vi er et lille land, er der fort-
sat forskelle i den måde vi omgås på. 
Når man søger arbejde i byen regnes 
det fortsat for en fordel, at man 
kommer fra landdistrikterne. Mange 
arbejdsgivere har en ide om at ar-
bejdsmoralen er lidt bedre hos folk 
uden for byerne. For eksempel skulle 
sygefraværet være mindre. Men det 
skyldes måske, at det er sundere at 
bo her- jo, vi har meget at være glade 
for. Et forsinket godt Nytår fra Al-
lerslev Beboerforening 

Juletræet i Allerslev 
Oremandsgård har igen i år skænket 
os et flot juletræ til opsætning ved 
kirken. Jeg synes, det er det flotteste 
og mest harmoniske træ, vi endnu 
har haft. En varm tak for det. 

Det har set meget flot ud, og sam-
men med lyset på den nykalkede kir-
ke, har det spredt glæde hos mange, 
der bor her eller blot er kørt forbi. 
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Det er et stort reklameskilt for livet i 
Allerslev. 

Ugledige Grusgrav 

I Ugledige grusgrav har beboerfor-
eningen truffet aftale med ejeren af  
den østlige del i af  grusgraven om, 
at der må parkeres på græsset. Afta-
len er etårig.  

Vi takker for velviljen. Vi afventer at 
se, om det bliver nødvendigt med 
kørefast fyld.  

Kommunen har skåret det store træ i 
hjørnet ned, som nævnt i sidste blad. 
Det skyder allerede fra roden igen.  

Sangcafeen 
af Inger Frederiksen 

Vores sidste sangcafe var med Sonja 
Mahler. Som vanlig gav hun den hele 
armen med masser af  skønne jule-
sange, og hun fortalte om Hellig Tre 
Konger. Vi nød alle aftenen med 
gløgg og æbleskiver til.  

Den 3. marts bliver det Jørn Peder-
sen og Ole Christiansen, der giver 
den med 4 arme på harmonikaerne. 

Og sidst, men ikke mindst, den 7. 
april, hvor Lennart Lindegaard også 
giver den hele armen. Herefter hol-
der vi pause med Sangcafeen hen 
over sommeren og mødes igen til 
oktober. 

Vel mødt til nogle hyggelige aftner! 

 

Sonja Mahler på klaver  

 

Allerslev Ungdoms- 
& Idrætsforsamling 

 

 
 

Afholder generalforsamling 
d. 22. feb. kl. 19 

i Allerslev Klubhus 
 

Dagsorden iflg. Vedtægterne 
 

Forslag som ønskes behandlet 
på generalforsamlingen skal væ-

re formanden i hænde senest 
d. 8. februar. 2017 

 
Foreningen er vært med kaffe 

og kage.  
 

På bestyrelsens vegne  
Dennis Grundtvig 
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Nordeuropas største vildtbane 

Vildtbanen, Nordeuropas største 
af Ove Rye Jørgensen 

 
I 1616 oprettede Chr. 4. Nordeuro-
pas største Vildtbane på 400 km2 i 
Sydsjælland, indhegnet på tværs af  
landsdelen, fra Tappernøje gl. kro 
ved Præstø fjord til Vildtbanekroen 
ved Dybsø fjord med et 15 km hegn  

Vildtbanen  

Det blev Nordens største dyrehave. 
Indhegnet fra Præstø fjord ved Tap-
pernøje kro, igennem Store Røttinge, 
Hammer, syd om Snesere, Nord om 
Engelholms og Nylykkegårds jorde 
og ud til Vildtbanekroen ved Dybsø  
fjord.  

Indhegningen blev udført på forskel-
lige måder, alt efter områdets beskaf-
fenhed og kom til at bestå af  volde, 
kraftige rishegn, grøfter og naturlige 
vandløb.  

I hver ende af  banen blev der ram-
met pæle langt ud i vandet, for som 
et solidt pæleværk at holde dyrene 
inde. Kromanden på Tappernøje kro 
skulle passe på det østlige led ved 
Stiggærdet og kromanden ved Vildt-
banekroen skulle passe leddet der og 
sørge for at lukke efter gennemkør-
sel, så vildtet ikke kunne forsvinde. 
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Vildtbane stenen ved Rones Banke 40 

Landsbyen der lå i vejen  
for kongen 
Landsbyen Beldringe bestod af  11 
gårde, tre huse, en smedje, en vand-
mølle, en vindmølle samt skov til 
365 svins olden. 

Da Christian d. IV oprettede sin 
vildtbane, kom ikke kun Beldringe 
gods, men også landsbyen til at ligge 
inden for vildtbanearealet. 

Kongen bad derfor i januar 1622 sin 
embedsmand, Palle Rosenkranz, om 
"at udvise bønderne af  deres gårde i 
Beldringe by". Bøndernes jord og 
mark skulle lægges til Beldringegård. 
De udviste bønder skulle til gengæld 
have anvist andre gårde i lenet, når 
der blev noget ledigt. 

Selv vindmøllen og vandmøllen skul-
le fjernes. 

I dag er der kun et enkelt hus uden 
for Beldringe gods. Landsbyen er der 
ingen spor af. 

100 år senere 
 I 1716 var Vildtbanen i så stærk et 
forfald at Frederik d.4 påbegyndte 
en istandsættelse og genopretning. 
Hegnet blev rettet ud i en mere lige 
linje, hvorved længden af  hegnet 
blev reduceret til 12km på tværs. 
Indhegningen blev forbedret med en 
dyb grøft, gravet af  200 svenske 
krigsfanger fra Magnus Stenbocks 
nederlag i maj 1713 ved Tønder. Et 
arbejde der blev gennemført med 
store menneskelige lidelser og tekni-
ske vanskeligheder. Grøften blev 6 
alen i toppen, 2 alen i bunden og 3 
alen dyb. 

I 1761 blev Vildtbanens størrelse så 
reduceret. En del af  området blev 
nemlig frasolgt til Henrik Adam V. 
Brockenhuus på godset Nysø. På det 
tidspunkt blev der opsat 16 granit-
søjler, hver med en højde på 2m, 
med Frederiks d. 5 navnetræk og 
kongekrone. På den måde blev vildt-
banen afmærket. I dag findes der 
kun 8 pæle, hvoraf  pæl nr.1 står ved 
indkørslen til godset Nysø ved 
Præstø og en tilsvarende pæl nr.5 
står i haveanlægget ved gården 
Tvingbro ved Rones Banke. Efter 
Vordingborg Ryttergods var blevet 
solgt i 1774, blev vildtbanen nedlagt.  

I dag eksisterer der kun få synlige re-
ster efter Vildtbanens volde og grøf-
ter, for efter nedlæggelsen lod de fle-
ste lodsejere voldene fjerne.  

Kilde: Historisk Samfund for Præstø 
Amt, Årbog 1952 samt de  

De Kongelige vildtbaner i Vordingborg 
Amt, Skrevet af  Jørgen R. Theisen 
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Flemmings Planteskole  
på Messe 
tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 

Flemmings Planteskole melder 
stærkt ud her i 2017 med at melde 
sig til Næstved Messen i februar, 
nærmere weekenden 25. og 26. fe-
bruar. Årets tema er ”Nyt til bolig 
og familie, forbrugermesse”. Der er 
180 stande med max. 2 for hver ka-
tegori. Tidligere har der været over 
14.000 besøgende på de to dage og 
man forventer ikke at tallet bliver 
mindre. Det er 21. gang Messen åb-
ner dørene og første gang plantesko-
len i Ugledige er med. Så kom og se 
hvad vi har med af  nyheder på Mes-
sen. 

Traditionen ”Fastelavn for voksne” på 
Planteskolen bliver desværre ikke til 
noget i år, da den falder sammen 

med Messedagene i Næstved. 

Selve Planteskolen holder lukket til 
ind i marts måned, datoen er endnu 
ikke fastlagt, men der er telefonåbent 
for kunder der lige her og nu har be-
hov for et indkøb eller gavekort. 
Folk er velkomne. 

Vi skøre kugler 
af Aksel Larsen, Petanque 

Som før omtalt bliver der spillet 
”Tirsdagsmix” den sidste tirsdag i 
hver måned. Man skal være et par 
(M&K) når der spilles, og når sidste 
kamp er spillet, kåres vinderne. I 
2016 blev førstepladsen hos herrer-
ne Per Møller fra Nordfalster, og hos 
damerne Jytte Arp fra Tappernøje. 

Bedste mand fra Allerslev blev Kar-
sten Jensen som nr. 10.  
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Bedste dame fra Allerslev blev Nan-
ny Christensen med nr. 14. 

Den 4. december holdt vi afslutning 
på vores vinspil. Først spillede vi 3 
kampe, og derefter fik vi grillpølser 
ad libitum, og lidt til at skylle pølse-
brødet ned med. Det lavede Bent og 
Jens Erik – rigtig godt! 

Dagens vindere blev på førsteplad-
sen ”tavleføreren” Lars Hyltoft. An-
denpladsen gik til Nanny Christen-
sen, og tredjepladsen blev Jakob Jen-
sen. Da det var vores sidste spil i 
2016, skulle vi også køre Årets Spil-
ler. Det blev Karsten Jensen – stort 
tillykke! 

Gløgg-petanque afholdt vi den 13. 
december. Som vi plejer spillede vi 2 
runder, og bagefter fik vi gløgg og 
æbleskiver. Alle havde en rigtig hyg-
gelig aften igen-igen. 

14. januar 2017 holdt vi julefrokost i 
Klubhuset. Der var 30 deltagere. 
Den dejlige mad fik vi fra Torveca-
feen. Det var, som det plejer, en rig-
tig hyggelig fest med pakkespil og 
forskellige konkurrence. Tak til ar-
rangørerne og medhjælperne. 

Kommende arrangementer: 

23. februar – Fastelavnsspil 

5. marts - Ridehalsstævne 

Nyt fra Lokalrådet 
af Ole Gunnar Pedersen 

Der har været afholdt åbent besty-
relsesmøde den 14. december 2016 
og 26. januar 2017. Referaterne her-
fra kan findes på vores hjemmeside: 
 
www.landsbyforum.dk, lokalområ-
der, Allerslev-Skibinge. 
 
Kommende møder: 
Det årlige dialogmøde med med-
lemmer af kommunalbestyrelsen 
finder sted onsdag d. 1. marts 2017 
kl. 19 - 21 i Kirkehuset ved Skibinge 
Kirke. Kom og vær med, det er jo 
valgår i år. 
 
Kort om dialogmødet d. 1. marts 
2017: 
Lokalrådet er i gang med at forbere-
de dialogmødet, og vi har vedtaget 
følgende dagsorden for mødet: 

1. Velkomst. 
2. Skal Præstøområdet have en 

”Områdepedel”. 
3. Forsikring ved frivilligt arbejde. 
4. Projektet ”Forhave på Forkant”. 
5. Kommunalbestyrelsesvalget i 

2017. Herunder: 
Er der medlemmer af dialogud-
valget, som ikke genopstiller, og  
Hvad vil medlemmer af dialog-
udvalget som genopstiller priori-
tere i den kommende kommu-
nalbestyrelse? 

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

7. Eventuelt. 
8. Afslutning. 
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Kort om spildevandsrensningen i 
det åbne land 
Arbejdet i arbejdsgruppen under 
Landsbyforum har resulteret i, at 
kommunalbestyrelsen på sit møde d. 
24. november 2016 vedtog følgende: 
 
Påbud om forbedret spildevands-
rensning i det åbne land afventer den 
endelige afklaring af rensekravene i 
vandmiljøplanerne. Retningslinje 7 
udgår derved af tillægget. At yderli-
gere tiltag afventer svar fra ministeri-
et på de fremsendte henvendelser. 
At et administrationsgrundlag for 
spildevandsafgørelser udarbejdes in-
den arbejdet med udstedelse af på-
bud genoptages. Administrations-
grundlaget forelægges Teknik- og 
Miljøudvalget til beslutning. At sa-
gen forelægges udvalget igen i løbet 
af 2. Kvartal 2017. 
 

Roskilde Dyrskue 
af Bo Petersen, AUIF Dyrskueudvalg 

For et par måneder siden havde vi 
evalueringsmøde med de frivillige 
hjælpere på Roskilde Dyrskue 2016. 

Desværre havde vi til dette møde 

endnu ikke modtaget den endelige 
afregning fra Roskilde Dyrskue. 

Det har vi modtaget nu, og regnska-
bet er gjort op. 

Først vil jeg gentage, hvad jeg sagde 
på mødet. Jeg synes vi havde et rigtig 
godt Dyrskue. Som altid hjalp alle 
hinanden, når der var brug for en 
hjælpende hånd. Vejret var lige Dyr-
skue vejr, og salget i vores boder gik 
rigtig godt.  

Dennis (Grundtvig, red.) og jeg hav-
de tidligere på året været til møde 
med repræsentanter fra Dyrskuet, 
hvor vi havde genforhandlet AUIF’s 
kontrakt med Dyrskuet. I 2015 hav-
de vi et rekordår på overskud, og da 
vi hvert år efter Dyrskuet skal frem-
sende regnskabet til dem, så var de 
opmærksomme på dette. Så kontrak-
ten blev ikke så god som i 2015. Det 
betød, at i 2016 skulle vi selv betale 
for mange ydelser, som tidligere 
havde været gratis. 

Men vi fik kontrakten godkendt af  
AUIF’s hovedbestyrelse, og gik der-
efter i gang med forberedelserne, og 
fik som sagt afviklet dagene på en 

rigtig god måde. 

Da regnskabet var 
gjort op for 2016, end-
te vi på et overskud på 
22.500,- før afskriv-
ninger på vores ATV-
maskiner. Det resultat 
kan alle hjælpere godt 
være stolte af, for I 
gjorde alle en fanta-
stisk indsats - tak for 
det!
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Foredrag Carsten Honoré 

 
Præstø Dreng – Erhvervsmand og 

Rejseleder, kommer til Allerslev 
Klubhus, Enghavevej 2, 

  
fredag d. 24. februar, kl 18.30 

 
Der bydes på en enkel ret mad og 

god snak. 
 

Kl. 19:30 foredrag ved Carsten 
Honoré, som fortæller og viser 
billeder fra et spændende liv fra 
dreng i Præstø - arbejdet i er-

hvervslivet og nu rejseleder. Car-
sten er en spændende fortæller. 

 
Pris for mad, foredrag og kaffe: 

150,- kr. for medlemmer 
Ikke medlemmer 175,- 
Drikkevarer kan købes. 

 
Bindende tilmelding senest d. 20. 

feb. på tlf. 55 99 61 42 
eller mail: 

knud.skovbaek@dlgtele.dk 
 

Betaling til konto 6140 
0004154819 el. v/ indgangen 

Alle er velkomne! 
 

Allerslev Beboerforening 

Der er så sket det i Roskilde, at Dyr-
skuet har udskiftet deres Sekretari-
atsleder gennem mange år. Thor Ni-
elsen er blevet udskiftet med Char-
lotte Petersen, så lige nu venter 
Dennis og jeg på en invitation til 
kontraktforhandling for 2017. Vi vil 
selvfølgelig gøre alt, hvad der er mu-
ligt for at få de bedste betingelser til 
Dyrskuet 2017, for jeg ved, der er 
mange der som jeg, vil gøre meget 
for at vi kan komme på Roskilde 
Dyrskue i 2017, for da har AUIF 25. 
års jubilæum på Roskilde Dyrskue. 

Dette jubilæum vil jeg skrive om ef-
ter Dyrskuet er afholdt, for vi er sta-
dig en del hjælpere, der også var med 
for 25 år siden. 

Til de læsere der ikke ved det, så har 
AUIF i dag følgende aktiviteter på 
Dyrskuet: 

Den Gamle Kro, hvor der sælges 
drikkevarer, og frisk smurte hånd-
madder. 

Æbleskivehuset, hvor der bages, og 
sælges de skønneste æbleskiver. Det 
er ikke opvarmede, færdige æbleski-
ver, næh, de bages helt fra bunden. 

Køkkenet, hvor der dagen igennem 
smøres håndmadder, og de sørger 
for bespisning af  de 60-70 frivillige, 
vi er på stedet. 

Motocrossbane - hvor børn kan få 
en tur på vores ATV'er. 

Tak til alle hjælpere, sponsorer, og 
alle der på den ene eller den anden 
måde hjælper omkring forberedelser 
og afvikling af  Dyrskuet. 
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Kirsten og Kristian, broen ved Lekkende sø 

Huset i hullet… 
Tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 

Ja - i folkemunde var det adressen, 
når man i Ugledige omtalte huset, 
som jeg her vil fortælle historien om, 
for huset kom til at ligge under vej-
niveau, da man omkring 1950 hæve-
de Ugledigevej. Det var et vinkel-
bondehus med en gavl mod vejen og 
et gevir i spidsen. Men når postbud-
det havde ærinde til adressen, var det 
Ugledigevej nr. 42, og her boede 
Kirsten og Kristian Jensen igennem 
mange år, indtil Kirsten omkring 
1999 døde, og verden faldt sammen 
om Kristian. To dejlige mennesker 
som var de første, der bød mig vel-
kommen til byen, da jeg i 1990 havde 
købt bondehuset skråt over for. De 
var imødekommende over for alle, 
og jeg selv fik et rigtigt godt nabo-
skab igennem de år, jeg nåede at 
kende dem. 

Historien om dem og deres hus 
fortjener at blive fortalt, for det ef-
termæle de fik, var i hvert tilfælde 
ikke det de havde ønsket sig. Livet 
går jo ikke altid, som vi mennesker 
ønsker, og i det stille planlægger.  

Kristian, der var uddannet som 
skrædder i Sindal, flyttede kort efter 
han blev svend til København, og fik 
der arbejde hos en skræddermester 
på Amager. Denne skrædder havde 
en datter, der hed Kirsten, og de 
faldt hurtigt for hinanden. De blev 
gift og fik efter et par år etableret sig 
i et nyt hus på Amager, hvor deres 
datter Lisbeth voksede op. Årene 
går, Kristian stopper i det store 
skrædderfirma Hoffman, og starter 

et mindre rammeværksted i UM-
grafik i København, men stopper 
der, da de flytter til Ugledige. På det 
tidspunkt rejser deres datter til Nor-
ge for at læse til lærer. Her bliver hun 
senere gift og får 2 børn. Lisbeth bor 
stadig i Norge. 

At Kirsten og Kristian skulle komme 
til at bo i Ugledige stod just ikke at 
læse i stjernerne. De kendte godt 
Ugledige, og kom der jævnligt, for 
Kirstens bror ”Miller” og svigerinde 
boede nemlig i ”Uglehuset” nr.18a i 
Ugledige, og de holdt meget af  at 
komme i Ugledige, men ligefrem 
flytte der ned fra deres dejlige villa 
på Amager, det havde de absolut 
ikke planer om. Men det skulle alli-
gevel gå anderledes, for da huset i 
hullet, hvor Otto havde boet, blev 
sat til salg, foreslog svogeren en dag 
Kristian og Kirsten: det hus skal i 
købe og så komme til Ugledige. Til 
det svarede Kristian i spøg, - ja- så 
vil jeg ikke give mere end 25.000 kr. 
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(det var omkring 1975) for huset var 
nærmest en ruin. Så med et så lavt 
bud regnede Kristian absolut ikke 
med, at det ville blive til noget. Men 
bordet fangede, og for at de ikke helt 
skulle tabe ansigt blev han og Kir-
sten enige om at købe det. Men så 
skulle det også kun være som wee-
kendhus, pointerede Kristian. De fik 
sat håndværkere på, og Kristian hjalp 
selv til, og huset rejste sig igen som 
en Fugl Føniks, med nyt centralvar-
meanlæg, badeværelse og en dejlig 
stor vinkelstue. Men kronen på vær-
ket blev et helt nyt stråtag, og så var 
det hus klar til indflytning. 

Men, som en vis politiker en gang 
sagde, man har et standpunkt til man 
tager et nyt.  Sådan kunne Kristian jo 
nok også have sagt, det ved vi ikke, 
for det endte jo som mange ved, at 
de blev så glade for Ugledige med 
deres weekender i huset, at de tog 
springet og solgte villaen i Køben-
havn, og permanent flyttede til Ug-
ledige. 

Men som skrædder i Ugledige er jo 
som en skrædder i helvede. Der var 
jo ikke til at få arbejde som skræd-
der, så Kristian måtte skifte synålen 
ud med et lidt kraftigere værktøj. Så i 
første omgang blev det som ar-
bejdsmand i et firma, der havde 
specialiseret sig i opførelse af  ben-
zinstationer. De skød jo på det tids-
punkt op overalt, for på det tids-
punkt blev det hvermandseje at have 
bil. I det firma arbejdede Kristian i et 
sjak, der kørte rundt på Sjælland. 
Senere fik han arbejde som portør 
på Oringe psykiatriske hospital i 

Vordingborg, og gik derfra som 67-
årig på pension. Kirsten, der var 
kontoruddannet, havde i mange år 
arbejdet i Sygekassen i København, 
men efter de flyttede til Ugledige 
havde hun mest været hjemmegåen-
de med enkelte små jobs. Økono-
misk manglede de vist ikke noget. 

Min indgangsvinkel til Kirsten og 
Kristian startede i januar 1991, hvor 
det en dag banker på min dør. På det 
tidpunkt var jeg endnu ikke flyttet 
ind, men var i Ugledige på weekend 
for at planlægge det videre forløb 
med mit bondehus, som jeg kort før 
havde købt, for det trængte også til 
en kraftig overhaling. Så da jeg åbne-
de døren var det Kristian, som und-
skyldte ulejligheden, men lige ville 
byde mig velkommen og samtidig 
aflevere en ekstra nøgle til huset, 
som han havde fra de tidligere ejere, 
hvor han havde haft opsyn med 
huset. Så hvis jeg var interesseret vil 
han godt fortsætte for mig.  Tids-
punktet han kom på var lidt uheldigt, 
for jeg havde lige fået et par gæster, 
der skulle se mit hus, så jeg lovede at 
komme over til dem en anden dag 
for at snakke om det. 

Det skete så kort efter, hvor jeg stak 
hoved ind til dem. Kirsten var ikke 
hjemme, men kom lidt efter, så Kri-
stian bød mig på en kop kaffe eller 
en øl. Til dette skal lige nævnes, at 
køkkenet var placeret midt i huset, 
med en gulvbelægning af  mursten, 
og et ret stort bord placeret ved 
vinduet ud mod vejen. Her var Kir-
stens plads ved den ene ende af  
bordet med en boghylde bag ved, 
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Ugledigevej 42, maj 1992 

over hovedet hvor der bl.a. stod et 
leksikon. På modsat side sad Kristi-
an, og ved langsiden var der så 2-3 
siddepladser. Der blev jeg bænket 
med en øl på bordet og et velkom-
men. Da der var gået 1½ time måtte 
jeg sige farvel efter en rigtig hyggelig 
snak. Senere skulle jeg hurtigt erfare, 
at dette køkken en gang imellem var 
som ”Københavns banegård”, for så 
kom den ene nabo et smut forbi, så 
kom den anden eller andre fra byen, 
eller en gammel kollega. Alle følte 
sig velkommen og her blev verdens-
situationen vendt og drejet. Som jeg 
altid sagde, hvis ikke Kirsten havde haft 
sit leksikon nede mindst en gang for at slå 
et eller andet op (det var før Google) så 
havde det været et sølle besøg. Ja, og som 
Kirsten altid sagde om Kristian, han 
læser altid kommaerne med. For 
hver morgen fik de leveret Politiken 
med bud, og den blev nøje studeret 
af  dem begge i løbet af  dagen. 

Da jeg i 1992 flyttede permanent til 
Ugledige, arbejdede jeg stadig på min 
gamle arbejdsplads i København, så 

når jeg kl. 5:30 kørte fra Ugledige var 
det igennem mange år, fast kutyme 
at jeg vinkede til Kirsten der allerede 
på det tidspunkt sad ved vinduet 
med sin kaffe, dagens avis og en 
smøg. Så fik jeg et vink fra hende 
med en morgenhilsen god vind og pas 
godt på dig selv. 

 Jeg husker dem begge som to fanta-
stiske velkomne og varme menne-
sker. Altid klar med en hjælpende 
hånd og angående mig selv som 
single, var de altid opmærksomme 
hvis f.eks. bilen en dag holdt hjem-
me, hvor den skulle have været på 
landevejen, så gik der ikke mange 
timer, før der kom en opringning: er 
du syg, mangler du noget, så henter 
vi det.  

Det første år jeg boede i Ugledige, 
inviterede de mig til Nytårsaften. 
Det var hyggeligt, med dejlig mad og 
kager. Da det var ved at være tid til 
at byde det nye år velkommen, suse-
de Kirsten pludselig ud af  stuen, og 
kom et øjeblik efter ind med dagens 
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Kirsten er hoppet ind i 1993 

 
Kristian, Nytårsaften 1993 

avis, for hun skulle nemlig hoppe ind 
i det nye år fra sin avis, det var hen-
des tradition. Så vi skålede, og Kir-
sten hoppede uden at nogen kom til 
skade, det var jo nytårsaften! 

Da Kristian i 1996 blev 70 år holdt 
han fast på, - der ikke skulle være 
nogen fest, for han skulle ikke fejres, 
men så let slap han ikke. Kirsten 
insisterede, og de holdt en herlig fest 
i haven, og der blev Kristians ”ude-
stue” indviet eftertrykkeligt. Fra den 
var der en lille trappe op til den 
skurvogn, som Kristian på et tids-
punkt fik anskaffet som gæstehus. 
Her kunne gæsterne, da aftenen 
trængte sig på, og det blev køligt, 
krybe i læ. Begge fødselsdage var jeg 
med til, og de var ikke kedelige, må 
jeg sige.   

Et par år efter jeg var flyttet til Ugle-
dige, havde jeg fået leveret et læs 
fyrrestammer i min indkørsel. Det 
skulle saves til brænde, så da jeg en 
sommerdag gik og arbejdede med 
min kædesav, blev jeg lige pludselig 
prikket på skulderen, det var Kristi-
an. Jo - han skulle spørge fra Kir-
sten, om jeg ikke havde lyst til at 
komme over til frokost i haven, for 
de havde et par gæster på besøg, og 
dem skulle jeg da lige hilse på. Jeg 
sagde ja, det er jo dejligt sådan at 
blive budt til frokost, så jeg smed 
saven, nettede mig lidt og gik der-
over og sagde tak for indbydelsen. Ja, 
sagde Kristian med et glimt i øjet, det 
var jo den letteste måde, vi kunne få sluk-
ket for den larm på.  Sådan - tak for 
kaffe!! 

I 1999 blev Kirsten syg. Hun røg og 
havde gjort det i mange år. Men da 
hun begyndte at hoste, og det tog til, 
var hun til lægen og blev henvist til 
Faxe sygehus for nærmere undersø-
gelse. De konstaterede en kræftknu-
de i halsen, og anbefalede en opera-
tion. 
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Ugledigevej 42, nedrivning efteråret 2016 -  

Kirsten blev indlagt og om sønda-
gen, hvor hun skulle opereres om 
mandagen, kørte jeg og Kristian op 
og besøgte Kirsten. Hun var nervøs, 
men ved godt mod, og var glad for 
at vi begge kom. Nu skulle denne 
her operation bare overstås, og så 
skulle hun hurtigt hjem til Ugledige - 
det glædede hun sig til. Så da vi kørte 
fra Kirsten, var Kristian mere rolig, 
og han inviterede på en kop kaffe 
med lagkage på Elnasminde, hvor vi 
sad og nød udsigten over fjorden. 
Næste dag ville Kristian så tage bus-
sen til Faxe og besøge Kirsten efter 
operationen.  

Han havde kørekort og bil, men 
brød sig ikke om at køre på de lidt 
mere trafikerede veje, så derfor med 
bus. Da Kristian næste dag kom til 
sygehuset i Faxe, fik han beskeden, 
at Kirsten var død under operatio-

nen. De havde ringet, men da var 
Kristian allerede på vej i bussen.  

Der gik verden i stå for Kristian, for 
den mulighed at det kunne ende med 
dette, kom totalt bag på ham. 

Derfra gik det ned ad bakke for 
Kristian, men han nåede alligevel i 
sit livs efterår endnu en gang at blive 
forelsket og blomstre op. Det var, da 
han fandt sammen med Mona, hans 
tidligere svigerinde. Men da Mona 
også fik kræft og døde slog det klik. 
Han blev ensom og endte til sidst 
med at flytte ind på plejehjemmet 
Fjordgården i Præstø og døde der i 
2012.  

Huset forfaldt med skimmelsvamp 
til følge, kom på tvangsauktion og 
blev i 2016 revet ned. 
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Pave Frans 2 besøg ved Lund i 2016 – Foto: Jonas Ekströmer 

Kirkens aktiviteter 
af Torben Møllenbach 

Pavens besøg i Lund – en for-
brødring? 
Hvorfor – i dette jubilæumsår 2017 - 
stadig efter 500 år mindes munken 
Martin Luthers oprør imod den 
katolske kirke med paven i spidsen? 

Et godt spørgsmål. Man kan jo sy-
nes, at det er længe siden, og hvorfor 
egentlig holde fast i et 500 år gam-
mel uvenskab? 

Sådan var der da også nogle, der 
imødeså pavens besøg i Lund her i 
efteråret, at nu måtte der komme 
gang i fredsommelige samtaler. 

Det var nok en lidt for optimistisk 

forventning. Paven kom ikke for at 
have drøftelser med henblik på en 
kirkesamling, besøget var snarere en 
diplomatisk venlighed.  

For den katolske kirkes interesser 
retter sig andre steder hen end til det 
kolde Nordeuropa. Pave Frans er 
meget mere optaget af  den katolske 
kirkes globale problemer. Det gælder 
kirkens rolle i Sydamerika, hvor han 
jo selv kommer fra, forholdene i 
Afrika og Sydøstasien. Her vokser 
den katolske kirke, ligesom befolk-
ningernes problemer vokser. Og i 
det lys kommer den gammelkendte 
lutherske kritik af  den katolske kirke 
langt ned på listen over emner, pa-
ven skal bruge sin tid på. Det er for 
paven at se en detalje, som sikkert 
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Luthers pave – Pave Leo X (1475 - 1521) 

også kommer til udtryk i, at han 
foretager sin lynvisit til Lund i no-
vember 2016 året inden det egentlige 
jubilæum. 

For pavens interesse er først og 
fremmest den enorme organisation 
og institution, som den katolske 
kirke er. Her er det brændende 
spørgsmål jo naturligt nok, hvordan 
sikres institutionen bedst muligt i en 
moderne tid? Hvordan markerer 
man som kirke sig i en tid, hvor de 
religiøse konflikter verden over er så 
voldsomme? Hvordan kan den ka-
tolske kirke være en rettesnor og 
vejleder for den milliardstore gruppe 
af  katolikker? Der er ca. 1,3 mia. 
katolikker på verdensplan. 

Og det er også lige her, at den katol-
ske kirke adskiller sig fra Luthers 
måde at tænke på. Han var slet ikke 
interesseret i kirken som institution. 

Han oplevede tværtimod kirken som 
et filter, der lagde sig imellem Gud 
og den enkelte kristne.  

Luther ville nemlig finde ’en nådig 
Gud’, som han udtrykte det. Og han 
ville finde svaret i Bibelen. Særligt 
var det hos apostlen Paulus, at han 
fandt, hvad han søgte. Et sted skri-
ver Paulus i sit brev til den romerske 
menighed: ’Den retfærdige skal leve 
af  tro’ (Rom. 1, 17). Læg mærke til, 
at Luther hæfter sig ved, at Paulus 
skriver ’den’, og det betyder hverken 
’kirken’, ’forsamlingen af  troende’ 
eller forsamlingen af  ’hellige disci-
ple/apostle’. ’Den’ betyder det enkel-
te menneske, hver enkelt, og dermed 
hans og hendes eget forhold til Kri-
stus og Gud.  

For Luther var ’Guds nåde’ - og i 
dag vil vi sige ’Guds kærlighed’ - ikke 
noget, der skulle eller kunne forval-
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tes eller bestyres af  en forsamling af  
gejstlige af  en bestemt kirke, men et 
forhold mellem Gud og hvert enkelt 
menneske.  

Den uenighed er 500 år gammel og 
blev ikke bilagt i november i Lund. 
Den 31. okt. 2017 fejrer vi, at Luther 
holdt fast i sit, og gjorde opmærk-
som på, at der er mere end én måde 
at være kristen kirke på.  

Rejsestalden, Jungshoved Kirke, 
tirs. d. 7. feb., kl. 19  
Den indre Knagsted 
Nok er det mere end 100 år siden, at 
forfatteren Gustav Wied døde. Men 
alligevel har han meget at sige men-
nesket i dag. Det vil Bo Nygaard 
Larsen, journalist og forfatter, for-
tælle, når han den 7. februar kommer 
til Rejsestalden ved Jungshoved Kir-
ke. Med sig har han foredraget Den 
indre Knagsted. "Det er det, der gør 
Gustav Wieds forfatterskab så unikt. 
Selv om der er sket meget i verden 
siden Gustav Wieds dage, så er 
mennesket i det store og hele det 
samme. Urmennesket er intakt og 
det er derfor, at Gustav Wied bliver 
ved med at være vedkommende. 
Nok er foredraget hylende morsomt, 
men der er så meget alvor bag, at det 
også egner sig til de stivstikkere, der 
ikke kun griner for sjov," siger Bo 
Nygaard Larsen. 

Persongalleriet i Gustav Wieds for-
fatterskab er et kapitel for sig. Sjæl-
dent har man set så gode og vellig-
nende beskrivelser, som dem Gustav 
Wied kommer med. Men en person 
overstråler dem alle. Toldkontrollør 
Hans Peter Ernst Knagsted, der med 

sit røde hår, sine lodne hænder og sit 
ligefremme væsen kan tage pusten 
fra selv de værste børster.  

"Knagsted er uden tvivl en af  de 
mest gennemførte personer i den 
danske litteraturhistorie. Knagsted 
kan være modbydelig og nederdræg-
tig. Men det er ikke fordi han er en 
ond djævel, som mange fejlagtigt 
tror, men det er fordi han i virke-
ligheden er deres egen dårlige sam-
vittighed," siger Bo Nygaard Larsen. 

Vel mødt også med dit Knagsted  
 
Ons. d. 22. feb., kl. 19 i Allerslev 
præstegård: Anden filmaften. Vi ser 
den anden halvdel af filmen ”Lu-
ther” fra 2003. Der vil også være tid 
til at svare på spørgsmål til filmen.  
 
Musikgudstjeneste, Allerslev  
Kirke, ons., d. 8. mar. kl. 19 
 
Den musiske Martin Luther er 
temaet ved denne aftengudstjeneste. 
Luther var meget musikalsk, spillede 
selv lut, sang og skrev salmer, som vi 
stadig synger en del af ved vores 
gudstjenester rundt omkring i kir-
kerne.  
 
Denne aften ser vi nærmere på nogle 
af disse sider af Luther, og alle inte-
resserede er velkomne. 
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Ons. d. 15. mar. kl. 19 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 kirkehi-
storie i Danmark og beskæftiger sig 
blandt andet med Martin Luther, 
som af  mange bliver betragtet som 
reformationens absolutte hovedper-
son. Med sit liv og virke spillede han 
en afgørende rolle for udviklingen i 
Europa mellem middelalderen og 
moderne tid, især på det religiøse 
område. Men hvem var Martin Lu-
ther, og hvad var hans ærinde? Fore-
draget vil tegne en skitse af  Luthers 
liv og reformationens forløb men 
også have udblik til de konsekvenser, 
reformationen fik, og de billeder, der 
er blevet tegnet af  Luther i snart 500 
år. 

Tine Ravnsted-Larsen Reeh  
Foto http://teol.ku.dk/ 

Sangaften, Jungshoved kirke, 
palmesøndag, d. 9. apr. 19 
Værterne Bodil Agerbo og Bent 
Pedersen er værter ved aftens sang-
program. Alle er velkomne. 

Nikolaj Rysager i Jungshoved 
Kirke, tors. d. 27.apr. kl. 19 
Kom og hør en spændende koncert 
med den lokale spillemand og guita-
rist Nikolaj Rysager. 

Efter koncerten er menighedsrådet 
vært ved et mindre traktement i 
Rejsestalden. 

Nikolaj Rysager Foto: tv2east.dk  
 
Forårskoncert Møns Big Band, 
Allerslev kirke, d. 3. maj. kl. 19 
Med bigbandets nye leder Peter 
Fritsch i spidsen byder vi foråret 
velkommen med en swingende kon-
cert i Allerslev Kirke. Bigbandet vil 
spille velkendte toner fra 1930’ernes 
og -40’ernes populære jazz-numre 
sammen med sangerinden Nina Lie. 
Det er numre som “In the Mood”, 
“Opus One”, “Sentimental Jour-
ney”, “To Be or not to Be” for blot 
at nævne nogle. Alle er velkomne og 
menighedsrådet er vært ved et min-
dre traktement efter koncerten. 
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Praktiske oplysninger 
af Torben Møllenbach 

Fødsel: Jordmoderen sender auto-
matisk besked om en fødsel til sog-
nepræsten i det sogn, hvor man bor. 
Sognepræsten registrerer fødslen, og 
moderen får besked i sin e-boks. Er 
moderen gift, registreres manden 
samtidig som faderen. 

Dåb: Et barn skal have et navn se-
nest 6 måneder efter fødslen enten 
ved dåb i kirken eller ved navngiv-
ning. Ønsker man sit barn døbt, 
henvender man sig til den præst i 
hvis sogn, man ønsker sit barn døbt. 
Ved en dåb skal der være en gudmor 
el. – far samt mindst to faddere ud-
over evt. forældrene. Forældrene må 
gerne være skrevet op som faddere.  

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

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

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

Dødsfald: Besked om dødsfald 
retter man til sognepræsten oftest via 
en bedemand. Bisættelse og begra-
velse aftaler man med præsten. Des-
uden er der mulighed for, at man 

kan få afdødes aske spredt ud over 
åbent hav. 

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

Yderligere vejledning kan man få hos 
sognepræsten. 

Henvendelse i øvrigt til sognepræst 
Torben Møllenbach, Rekkendevej 
39, Allerslev, 4720 Præstø -Tlf. 55 99 
60 17. Mail: tom@km.dk Træffetid: 
Alle dage efter aftale. 

Mandag: Fridag for præst og perso-
nale og desuden er kirken lukket for 
kirkelige handlinger. 

Øvrige telefonnumre  
findes på bladets side 2 
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JBB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev 

Aktivitetskalender 
Dato Begivenhed Tidspunkt Lokation 
07. feb. Foredrag Bo Nygaard Larsen – Den indre 

Knagsted – om Gustav Wied 3 
19:00 Rejsestalden 

Jungshoved Kirke 

22. feb. Generalforsamling AUIF 2 19:00 Allerslev klubhus 

24. feb. Spisning og uformel snak op til foredraget 
Foredrag m. Carsten Honoré – Præstø dreng, 
erhvervsmand og rejseleder 3 

18:30 
19:30 

Allerslev klubhus 

26. feb. Fastelavnsfest 1+2 14:00 Allerslev klubhus 

01. mar. Dialogmøde – Lokalrådet 4 19:00 – 21:00 Kirkehuset ved 
Skibinge Kirke 

03.mar. Sang Café m. Jørn Pedersen 
og Ole Christiansen 4 

19:00 Allerslev gl. skole 

06. mar. Generalforsamling Beboerforeningen 1 19:00 Allerslev gl. skole 

15. mar. Foredrag med Tine Ravnsted-Larsen Reeh 3 19:00 Udby Kirke 

29. mar. Generalforsamling Vandværket 4 19:00 Allerslev klubhus 

07. apr. Sang Café m. Lennart Lindegaard 4 19:00 Allerslev gl. skole 

09. apr. Sangaften, Palmesøndag 3 19:00 Jungshoved Kirke 

03. maj Forårskoncert – Møns Big Band 3 19:00 Allerslev Kirke 

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

Gudstjenester  
Dato Begivenhed Allerslev Jungshoved 
02. feb. Kyndelmisse 19.00 Ingen 

05. feb. Sidste s. e. Hell. 9.00 10.30 

12. feb. Septuagesima Ingen 9.00 

19. feb. Sexagesima 10.30 Ingen 

26. feb. Fastelavn 9.00 10.30 

05. mar. 1. s. i fasten 10.30 14.30 Minikonfirmander 

08. mar. Musikgudstjeneste 19.00 Ingen 

12. mar. 2. s. i fasten Ingen 10.30 

19. mar. 3. s. i fasten Ingen 14.00 Gudstj. m. konfirmander 

26. mar. Midfaste 14.30 Ingen 

02. apr. Mariæ Bebudelse 9.00 10.30 

09. apr. Palmesøndag 9.00 JBB Ingen 

13. apr. Skærtorsdag 9.00 10.30 

14. apr. Langfredag 10.30 Ingen 

16. apr. Påskedag 10.30 9.00 

17. apr. 2. påskedag Ingen 10.30 

23. apr. 1. e. påske Ingen Ingen 

30. apr. 2. s. e. påske 9.00 JBB 

07. maj 3. s. e. påske Ingen 10.30 Konfirmation 

12. maj Bededag 9.00 10.30 

14. maj 4. s. e. påske 10.30 Konfirmation Ingen 
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