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Forord 

af Ove Rye Jørgensen 
 

Mon vi får noget forår, det er nok det 
spørgsmål mange har stillet sig selv 
her i år, og når du nu sidder og læser 
dette blad, er foråret i fuldt flor. Det 
er jo en ren gentagelse hvert år, for når 
først solen begynder at varme lidt og 
termometret får sneget sig over fry-
sepunktet, bliver vi helt forårskåde 
og vil i haven.  
 

Forsidebilledet, har de fleste nok 
igennem årene selv kørt igennem, på 
vej gennem Ugledige i det tidlige 
forår, og når du læser dette står de 
japanske kirsebær sikkert i fuld flor. 
Forårets generalforsamlinger er for 
de flestes vedkommende blevet af-
holdt, med farvel til gamle bestyrel-
sesmedlemmer og goddag til de nye, 
som nu er parat til at give en tørn i 
deres bestyrelse. For hele tiden er 
det vigtigt, at bestyrelserne er intakte 
og stadig brænder for den sag som 
den enkelte forening står for. Men 
når økonomien trykker i en forening 
er det som i privaten, så bliver der 
brugt for megen energi med snak for 
at få løst problemet. For penge skal 
der til for at en forening kan løbe 
rundt.  
 

I denne forbindelse vil du flere ste-
der her i bladet støde på en lille 
’grublende’ person. Meningen med 
dem er en lille pæn opfordring til dig 
om selv at indbetale det kontingent på 
kr. 50/pr. husstand som Beboerfor-
eningens bestyrelse tidligere har gået, 
fra hus til hus for at indkassere.  

Men det job er meget tidskrævende. 
For enten er beboerne ikke hjemme, 
eller har ikke lige kontanter i huset 
eller slet ikke interesseret.  
 

I bladet denne gang har vi igen for-
mået at samle nogle gode artikler. Vi 
starter med ’AUIF siden sidst’ og om 
Fastelavn i Klubhuset hvor der var 
flere voksne end børn, det er jo bare 
herligt. Så kommer der en historie 
om Ugledige vandværk, for den er nu 
’historie’. Vi har en om gården Eng-
kærgård i Ugledige. Så er der en om pa-
pegøjer, hvor vedkommende har den 
som sin hobby. Der er lidt om Sang-
caféen og der er stikord til referaterne 
fra Lokalrådet. På Beboerforeningens 
generalforsamling blev foreningens 
’Forskønnelsespris’ uddelt. Denne gang 
slutter fortællingen om Petanque-
afdelingen i Allerslev, hvordan den star-
tede og udviklede sig igennem årene. 
Den sidste artikel er om Dagli’Brugsen 
i Ugledige, hvornår den åbnede og 
hvordan Poul Slot startede som 
kommis og igennem årene fik den 
rettet op og udviklet, for så i 2005 at 
kunne give den videre til Nancy, 
Poul og Stellas datter. 
 

Kirkens sider starter fremover med 
’Praktiske oplysninger’ om kirkens 
funktion og hvordan man som per-
son skal forholde sig i forbindelse 
med personlige forhold. 
 

Jeg ønsker dig en god sommer og 
god læsning.  
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Sidste nyt fra AUIF 
af Ena Skovbæk 
 

Generalforsamling: 
Fratrådt: Susanne Tjørneskov.  
Nyvalgt til bestyrelsen: Gitte Jensen. 
Mønvej 91. tlf. 55 99 65 85.  
 

 
Gitte Jensen ny i bestyrelsen 
 

Konstituering 
Formand: Dennis Grundtvig 
Næstformand: Berit Eeg 
Sekretær: Stine Hansen 
Kasserer: Ena Skovbæk 
Petanque: Bent Petersen 
Badminton: Annette Hyltoft 
Gymnastik: Heidi Cort Jensen 
Bowls: Erik Arvidsen 
Kulturelt: Gitte Jensen 
Banko: Ena Skovbæk 
Dyrskueudv.: Bo Petersen 
Flaskeindsam.: Inge Jensen 
Klubhusudlej.: Inge Jensen 
Kiosk: Inge Jensen 
Bladudvalg: Inge Jensen 
Festudvalg: Hele Bestyrelsen 
 

Else og Jørgen Karlshøj´s gymna-
stik-vandrepokal blev i år uddelt på 
årets generalforsamling. Pokalen gik 
til Birgitte Arvidsen for hendes altid 
store arrangement og hjælpsomhed i 
Gymnastikafdelingen.  

Birgitte har i 2012 været leder for 
Mor/Far-barn holdet. Ovenstående 
afdeling arbejder med store planer 
om nye aktiviteter som dans og 
gymnastik i både klubhuset og i 
Præstø. Bestyrelsen besluttede, at 
AUIF skal synliggøre sig meget mere 
med deres aktiviteter via hjemmeside 
og reklamefolder mm.  
 

AUIF har lavet ny kontrakt med 
Roskilde Dyrskue for 2013-14 og 15. 
Efter eget ønske fratræder Jørgen 
Sørensen fra Præstø formandsposten 
og ny formand blev Bo Møller Pe-
tersen fra Lundby. Der skal indkøbes 
1-2 nye motocrosscykler.  
 

Vedligeholdelse af klubhuset 
Bestyrelsens ønske er: 
1. Udskiftning af vinduerne ud mod 

sportspladsen. 
2. Lyddæmpende materialer på loftet 

i salen og nyt gulv. 
3. Finansiering undersøges og fonde 

søges. 
 

AUIF ønsker en arbejdsdag af besty-
relse/medlemmer. Grunden er at 
flere rengørings- og oprydningsop-
gaver i og omkring Klubhuset længe 
er blevet udskudt. Dagen bliver lør-
dag d. 22. juni hvor vi starter kl. 9 og 
slutter med lidt grillmad.  
 

Bestyrelsen håber at der er flere 
udenfor bestyrelsen, som vil hen-
vende sig og give en hånd med den 
dag. Kontakt Dennis på 55 99 61 80. 
 

Hjertestarteren skal sættes op uden-
for klubhuset, så den er lettere at 
komme til, hvis den skal bruges. 
Dertil er bestilt et varmeskab.  
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Ugledige vandværk,  

en historie om gamle dage og nu! 
tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 
 
Der var engang, ja- sådan begynder 
alle eventyr, det ved vi alle. Det 
samme kan vi nu sige om Ugledige 
vandværk, der var engang da alle beboer-
ne i Ugledige fik vand fra deres eget vand-
værk, men sådan er det ikke mere. 
For mandag den 4. marts 2013 blev 
Ugledige vandværk lukket og på 
samme tid blev der åbnet for en ha-
ne fra Allerslev vandværk.  
 

 
Formanden Søren Gammeljord åbner ha-
nen 4. marts 2013. 
 
Se dette er en historie som de færre-
ste nok kender til, måske nok fordi 
de fleste beboere i Ugledige ikke er 
ret meget opmærksomme på hvad 
der foregår omkring Ugledige vand-
værk, for vandet kommer jo strøm-
mende ud af hanen, og hvad så.. spør-
ger nok de fleste. Måske også fordi 
bestyrelsen omkring denne store 
ændring ikke direkte har orienteret 
brugerne med brev eller anden for-
midling om hvad der nu skulle ske 
og hvorfor det kunne komme så 
vidt. Men det vil jeg prøve at fortælle 
lidt om her, for det er jo en ret histo-

risk begivenhed, for vandværket blev 
startet i 1912, altså for over 100 år 
siden. 
 
På Generalforsamlingen i 2012 blev 
det vedtaget, at bestyrelsen fik be-
myndigelse til at undersøge mulighe-
den for om Ugledige kunne tilsluttes 
Allerslev vandværk og hvad en sådan 
tilslutning ville koste. For at koble 
dem sammen skulle der lægges en 
ledning fra Allerslev til Ugledige og 
sådan en er ikke billig. 
 

 Fra Præstø Avis 12. marts 1912 
 
Den 25. februar på Generalforsam-
lingen her i år, fortalte Søren Gam-
meljord, formand for vandværket i 
sit referat om det forløbne år, at Al-
lerslev vandværk godt ville have 
Ugledige vandværk koblet på deres 
ledningsnet, og de var parate til at 
dele udgiften til den ledning der 
skulle lægges mellem Allerslev og 
Ugledige.  
 

 
Generalforsamling 2013 
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De havde rigelig med vand, faktisk 
en overkapacitet. Det var et godt til-
bud set fra Uglediges side, da vi så 
kun skulle betale 100.000 kr., i stedet 
for de omkring 200.000 kr. som 
denne ledning ville komme til at ko-
ste. Bestyrelsen i Ugledige sagde ja til 
tilbuddet, og arbejdet gik i gang her 
omkring december 2012, hvor der 
godt nok var frost i jorden, men alli-
gevel perfekt for gravemaskinerne, 
da disse ellers ville have problemer 
med at køre på marken i det sene ef-
terår og arbejdet skulle være færdig 
inden foråret hvor marken skulle til-
sås. 
 

 
Fra Præstø Avis 16. april 1912 
 

Da vandet fra Allerslev blev koblet 
på Ugledige vandledningsnet, viste 
det sig at vandtrykket faldt her i by-
en, ikke meget, men mærkbart. 
Grunden var, at Ugledige ligger hø-
jere, med en forskel på 12 m til Al-
lerslev vandværk. Så for at få vand-
trykket op i Ugledige, måtte Allerslev 
vandværk øge deres vandtryk, til ge-
ne for deres lavere liggende områder, 
hvor det blev ekstremt højt. En an-
den løsning måtte findes og den 
blev, at der blev opsat en pumpe på 
Ugledige vandværk. Dette bevirker 
så, at selve Ugledige vandværk ikke 
bare kan skrottes og grunden sælges, 

for pumpehuset skal jo så fortsat 
bruges. Det vil sige, at vi så stadig 
har den gamle vandbeholder, og den 
er ikke skøn at skue. Enten skal den 
males og måske indrettes til en eller 
anden funktion for byens borgere, 
for den er helt tom, når diverse in-
ventar der bliver afmonteret. Ellers 
skal den helt fjernes, og det er jo nok 
ikke det værste der kunne ske!!  
En dialog om problemet er påkrævet og en 
opgave for vandværkets bestyrelse. 
 

Selve spørgsmålet om at koble sig på 
et andet vandværk var ikke grundet 
mangel på vand her i Ugledige, for 
her har vi 3 boringer der kan hentes 
vand fra. Nej, problemet var dårlig 
vandkvalitet fra vores boringer samt 
nye regler fra det offentlige om tilsyn 
af et privat vandværk. Hidtil har det 
været sådan, at et medlem fra besty-
relsen havde jobbet med tilsyn og 
skift af filtre på vandværket. Men 
med nye regler fra de offentlige 
myndigheder, skal denne person 
fremover på kursus for at få certifi-
kat til at udføre dette arbejde. Så 
med dette problem og udsigt til en 
ret kostbar investering af rensnings-
udstyr til vandværket for at kunne 
overholde grænseværdierne som 
myndighederne forlanger, var en til-
slutning til Allerslev en løsning på 
problemerne. Hvis disse ting ikke 
blev bragt i orden var en tvangsluk-
ning af Ugledige vandværk en kon-
sekvens med uoverskuelige proble-
mer til følge.  
 
Så nu har vi friskt og fint vand fra 
Allerslev. Mon nogen kan smage forskel, 
men kvaliteten er i orden. 
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 Engkærgård c.1950 

Engkærgård i Ugledige 
af Vagn Nielsen, Vordingborg 
Foto: arkivfoto fra Præstø Lokalarkiv. 
Kilde: Gunner Kirchheiner Johansens 
notater, Lars Skovvangs Aneopslag og 
familiens notater 
 
Engkærgård ligger på Ugledigevej 22 
i Ugledige. Den har matr. nr. 3 og 
ejes af Claus Jensen. I den gamle 
1688 – matrikel var det gård nr. 9. 
Under Prins Jørgens Gods i 1710 
hed fæsteren på gård nr. 9 Oluf 
Nielsen. På det tidspunkt hed 
Ugledige Ullede. 
 
Ved oprettelsen af Vordingborg 
Ryttergods i 1718 var den overtaget 
af Peder Olsen Holm. Da han døde i 
1736 overtog Ole Nielsen fæstet. De 
næste var Christen Jensen og Peder 
Hansen. Peder Hansen havde gården 
fra 1753-57. Den var øde, da Niels 

Olsen fra Skallerup fik den. Han 
skulle 5 år efter hjem og overtage sin 
fødegård. 
 
Søren Hansens familie 
I 1763 kom Søren Hansen fra Udby 
til gård nr. 9, og dermed starter en 
ny slægt. Han startede som kongelig 
rytterbonde, men da ryttergodset 
blev solgt på auktion i 1774, blev 
Ugledige og gården solgt til 
Lekkende Gods. 
Sønnen Ole Sørensen overtager helt 
eller delvis gård nr. 9 i 1797. Søren 
Hansen er stadig gårdmand i 1801. 
Det kan være de har delt gården i 2 
halvgårde (måske under udflytning). 
De har hver 2 tjenestefolk. I 1806 
bor Søren Hansen på matr. nr. 34 på 
Ugledigevej 40. Det er på det 
tidspunkt et boelsted (muligvis 
nedlagt udflyttergård). Han dør i 
1823, 92 år gammel. 
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Ole Sørensen boede i 1834 på matr. 
nr. 3, som den nu hed, med sin 
kone, 3 voksne sønner, 3 voksne 
døtre og 1 svigersøn. Han døde i 
1844 og sønnen Niels Olsen overtog 
den i 1844. Han døde allerede i 
1853. Enken Maren Pedersdatter 
overtog Engkærgård og købte den til 
arvefæste i 1854 og giftede sig med 
Rasmus Jensen fra Udby. Han var 
født på Tvingbro. Maren døde 
allerede året efter i barselsseng, og 
han blev gift med Margrethe 
Pedersdatter og senere Anne 
Kirstine Jensen fra Udby. 
 
Selveje 
Sønnen Niels Chr. Jensen, gift med 
Jensine Nielsen fra Dyssegård i 
Ørslev, overtog arvefæstet i 1897 og 
i 1920 købte han den til endeligt 
selveje. Hans store interesse var 
Frederiksborgheste, som han 
arbejdede med i 40 år til han 
forpagtede gården ud til sin ældste 
søn Christian Jensen gift med 
Agnethe Jensen fra Kullegård ved 
Tjørnehoved.  
 
I 1941 købte de Engkærgård, og i 
deres ejertid skete der store 
omvæltninger. Stuehuset blev 
moderniseret – udlængerne blev 
nybygget – jorden blev 
gennemdrænet, og der blev købt 
mere jord til. Men trods denne 
udvikling blev Frederiksborghestene 
stadig på gården en del år endnu og 
især hingsten Juvel Kromose II var 
en juvel blandt hestefolk. 
 

 
Hingsten Juvel på gårdspladsen 
 
Efter 40 års virke overdrog de i 1977 
gården til den ældste søn Jørgen, der 
er gift med Musse fra Fanefjord på 
Møn. Hun har været forstander på 
Vordingborg Husholdnings- og 
Håndarbejdsskole, nu Vordingborg-
skolen. 
 
I deres ejertid er endnu en svinestald 
opført og stuehuset har gennemgået 
endnu en modernisering, ligesom 
loftsetagen er inddraget til beboelse. 
De har børnene Henriette, der er 
designer og uddannet delingsfører 
fra Ollerup Gymnastikhøjskole og 
Claus 
 
Nuværende ejere Lene og Claus 
Efter 28 års ejertid blev der igen i 
året 2005 gennemført et 
generationsskifte inden for familien, 
hvor Claus tog over. Han er gift med 
Lene. De har 2 børn, Andreas og 
Laura. Claus er ansat i Røstofte 
Maskinforretning og Lene er 
selvstændig frisør med salon i 
Skibinge. Ejendommen, der er på 45 
ha, drives nu som planteavlsbrug 
med tilhørende sukkerroe – og 
halmkontrakter. 
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Det er min Hobby… jeg har papegøjer 
af Ove Rye Jørgensen 
 
At der findes mange interessante 
hobbys var jeg godt klar over, men 
at der findes én som denne og så her 
på egnen, det var en overraskelse. 
For denne gang handler det om pa-
pegøjer, og ikke kun én men mange. 
Selve fortællingen fik jeg da Beboer-
foreningen holdt deres Generalfor-
samling i begyndelsen af marts må-
ned, hvor Povl Jør-
gensen var inviteret 
til at fortælle om 
sine papegøjer. 
 
Povl og hans kone 
Elin flyttede her til 
området for 4 år 
siden. De kom fra 
Haslev hvor de 
havde boet i 23 år. 
Her havde Povl og-
så papegøjer, men 
pladsen blev for 
trang og de fandt så stedet her på 
egnen (ved Lillemark), hvor der var 
god plads og lå midt i en smuk natur. 
 
Povls interesse for papegøjer fik han 
fra sin fader der i mange år havde in-
teresseret sig for disse fugle, men det 
var først som teenager at han selv fik 
anskaffet sin første papegøje der i 
dag er blevet til ret mange. Men, der 
skal jo også brød på bordet, og det skaf-
fer Povl så som bibliotekar på et 
kursuscenter i Karrebæksminde. Tid-
ligere har han arbejdet på Center for 
videregående Uddannelse (CVU 
Syd) i Vordingborg.  

 
Flere af tilhørerne havde vist sat næ-
sen op efter at se en eller flere pape-
gøjer denne aften, så stillet over for 
spørgsmålet, hvorfor han du ikke nogen 
papegøje med, fortalte Povl at hans in-
teresse for disse fugle ikke er at op-
drage dem til at blive tamme og have 
dem inde i deres stue, men derimod 

er det opdræt og 
formering af pape-
gøjer der interesse-
rer ham. Derfor må 
de ikke blive for 
tamme. De bliver 
holdt i store Volie-
rer, med hvert sit 
aflukke. Voliererne 
er bygget således at 
de er beskyttet mod 
rotter og ræve, ved 
at der er nedgravet 
hårde eternitplader 

eller støbt grund omkring burene.  
Fodringen af papegøjerne foregår via 
en slags karrusel der er monteret på 
væggen til buret, så på den måde 
undgår jeg direkte nærkontakt med 
dem, fortæller Povl, for især når de 
ligger på æg eller har unger, kan de 
være meget aggressive for at forsvare 
deres rede. Et par af mine papegøjer 
har så kraftigt et næb, fortalte Povl, 
at de kan bide en finger af. Der fin-
des omkring 360 forskellige slags 
papegøjer, men når man regner de 
forskellige varianter med er der over 
1000. Af dem har jeg selv omkring 
60 i alt, fordelt på 20 arter.  
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Her papegøjerne ude i december 2009 

Papegøjer findes i mange forskellige 
farver, men de fleste er de mere klas-
siske farver, som rød, gul og grøn, 
med der findes også mange andre 
med smukke farver. Som en kom-
mentar til dette, viste Povl på lærre-
det et billede med to forskellige pa-
pegøjer, de stammede fra Mada-
gascar. Men det var den samme art, 
blot havde den mistet fjerene på det 
ene billede, fordi den var ved at skif-
te sine fjer, og dette ville tage om-
kring 3 uger. I den periode er de og-
så ret larmende med lyde der ligner 
et æsel der skryder. Deres redekasser 
er som en stærekasse, bare i over-
størrelse og på omkring en halv me-
ter til 1 meter høje. Udrugningen ta-
ger for de fleste normalt mellem 22 
til 28 dage før æggene klækkes, men 
en art bruger kun 15 dage. Under 
udrugningen er det normalt hunnen 
der ruger, mens farmand sørger for at ser-
vere maden ved at made hunnen.  
 

Mine papegøjer er normalt ude hver 
dag fortæller Povl og nogle endda 
når det er frostvej. Visse arter der le-
ver ved Mt. Everest i Himalayabjer-
gene opholder sig der i en højde af 
omkring 2000 meter og her kan 
temperaturen sagtens komme ned 
omkring -25 graders frost.  
 
Papegøjer er næsten altædende, og 
det skal forstås således, at planter og 
frugt, der er giftige for mennesker 
kan en papegøje sagtens tåle.  
 
Papegøjearter kan inddeles i papegø-
jer eller parakitter, hvor parakitten 
har lang hale. Parakitterne er normal 
i solsort størrelse eller duestørrelse, 
mens papegøjer oftest er større og 
har kort hale. I Danmark er der et 
par tusind mennesker der har den 
samme interesse for papegøjer som 
jeg, og i udlandet kender jeg mange 
opdrættere.  
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Vi handler indbyrdes med hinanden, 
på tværs af landegrænser. Så på 
spørgsmålet hvordan fuglene trans-
porteres, især når de kommer fra ud-
landet, fortalte Povl, at der er helt fa-
ste regler for transport af f.eks. pa-
pegøjer med flyvemaskine, hvor det 
er faste mål for transportkassen og 
ventilation af denne, nøje overvåget 
af personalet. Fuglene kommer i ka-
rantæne og der tages blodprøve. 
 

 
 
Deres foder er lidt forskellig, afhæn-
gig af arten, så det er ikke ens mad 
de får. Det er hovedsalig en blanding 
af spirende solsikkefrø, majs, ærter 
og reven gulerod, samt halve hyben 
med frø, for de indeholder den stør-
ste mængde C-vitamin og andre 
gode vitaminer og mineraler. 
 
Flere papegøjearter er meget svæ-
re at få til at yngle i fangenskab. 
Det tog mig f.eks. 13 år at få Va-
sapapegøjen fra Madagascar til at 
yngle, men jeg har igennem de 
mange år fået oparbejdet en ret 
stor viden om pasning af disse 
fugle.   
 
Min hobby med fuglene har bl.a. 
ført til rådgivningsjob for en pa-
pegøjezoo og fond på Tenerife 

og jeg har haft den glæde at holde 
foredrag om min hobby i lande som 
USA, Australien, Tyskland, Irland og 
de andre nordiske lande, så en god 
og interessant hobby kan føre én 
langt omkring. 

 
Sang Caféen i Allerslev 
af Inger Frederiksen 
 
Sæsonens sidste sangaften der fore-
gik den 5.april i den gamle skole, 
sluttede med bravur med Lennarth 
Lindegård fra Det hvide kor i Vor-
dingborg på klaver og en stor flok 
sangglade mennesker. En rigtig god 
og festlig aften. 
 
Med dette kan der med glæde ses til-
bage på den forgangne sæson, hvor 
den nye Sang Caféen i Allerslev flot 
har løftet arven efter Annelise 
Harsmanns populære Sang Cafe, og 
det er vi rigtig stolte af. 
 
Vi glæder os til at se dig til efteråret.  
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Nyt fra Allerslev-Skibinge Lokalråd 
af Ove Rye Jørgensen 
 
Alle referater kan ses på lokalrådets hjemmeside 
http://www.landsbyforum.dk/lokalraad/alski  
 
Stikord/overskrift fra ref: 
Ref. pr. 19.02.13 
 
Pkt 2 Kloaksepareringen Allerslev 
 og Ammendrup pågår  
Pkt 3 Afledning af overfladevand 
 fra området sydøst for  
 Allerslev 
Pkt 4 Evaluering af  
 Nærdemokratimodellen 
Pkt 5 Dialogmøde med  
 politikerne d. 27. februar 
Pkt 6 Stormøde på Rådhuset  
 d. 14. januar 
Pkt 7 Grønne udviklingsplaner 
Pkt 8 Konference om Frivillige i 
 Vordingborg kommune 
Pkt 9 Informationsskiltene ved 
 Præstø 
Pkt 10 Genforeningsstenen i  
 Allerslev 
Pkt 11 SEAS-transformatortårn på 
 Skovhusevej 
 

Stikord/overskrift fra ref: 
Ref. pr. 21.03.13 
 
Pkt 2 Kloaksepareringen Allerslev 
 og Ammendrup pågår  
Pkt 3 Afledning af overfladevand 
 fra området sydøst for  
 Allerslev 
Pkt 4 Evaluering af  
 Nærdemokratimodellen 
Pkt 5 Dialogmøde med  
 politikerne 27. februar 
Pkt 6 Stormøde på Rådhuset  
 d. 14. januar 
Pkt 7 Informationsskiltene ved 
 Præstø 
Pkt 8 SEAS-transformatortårn på 
 Skovhusevej 
Pkt 9 Generalforsamling d. 6. maj 
  kl. 19 i Kirkehuset. 
Pkt 10 Rytterskolen 
Pkt 11 Formandsmøde i  
 Landsby forum. 
Pkt 12 Facebook 

 

UDLEJNING AF ALLERSLEV KLUBHUS 

Til private fester og lejligheder. 
 
Ønsker I at leje Allerslev klubhus til jeres fest så 
skal I tage kontakt til:  
Inge Jensen på tlf. 55 99 60 01 
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Beboerforeningens Forskønnelsespris 2013 
tekst af Knud Skovbæk – foto af Ove Rye Jørgensen 
 
Beboerforeningen ønsker at påskøn-
ne husejere, når de gør en indsats for 
at vores egn stadig forbliver et smukt 
sted at bo. Vi gør det ud fra den tan-
ke, at når et hus bliver sat i stand, 
kan det inspirere andre til også at 
pynte deres lidt op. Det kan være 
ved at rydde lidt op, eller rette et 
skævt hegn op. Det er ikke altid 
nødvendigt, at det også koster penge 
for at gøre et område mere tiltræk-
kende for eventuelle tilflyttere.  
 

Det er den samme ide der gælder, 
når der gives tilskud til nedrivning af 
forfaldne huse. Nabohusene vil stige 
i værdi. 
 

 

 
Beboerforeningen kalder det en ’for-
skønnelsespris’, en pris uden penge, 
men hvor det er æren og et klap på 
skulderen, der er det vigtigste.  
 

Prisen blev i år givet til Annasofia 
Nielsen og Jan Jørgensen Ugledige-
vej 18 B, der gennem et par år har 
renoveret deres hus og med glaspar-
tier mod haven, næsten har trukket 
naturen helt ind i huset. 

Prisen var et billede og en tak fordi, 
de har gjort sognet til et bedre sted 
at bo. 
 

 
Annasofia Nielsen og Jan Jørgensen mod-
tog årets ”Forskønnelsespris”. 
 
 

Bliver der mon
uddelt nogen 
pris til næste år?
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Beboerforeningens  

Generalforsamling  
d. 4. marts 2013 
tekst af Knud Skovbæk  
foto af Ove Rye Jørgensen 
 

En velbesøgt Generalforsamling 
hvor formanden berettede om årets 
aktiviteter og glædede sig over det 
gode samarbejde med AUIF og glæ-
dede sig over det aktive Allerslev 
Skibinge lokalråd, der gør et meget 
stort arbejde i at få foretaget den 
kommende kloakseparering i Allers-
lev Ammendrup på en så hensigts-
mæssigt måde som muligt. Der er 
ingen tvivl om at vi har megen god 
gavn af, at have et par kapaciteter 
som Ole Gunnar Petersen/Skibinge 
og Henning Schmith/Allerslev, til at 
kæmpe for os der. Begge har gen-
nem deres arbejdsliv fået en meget 
stor indsigt i kloak og afvanding. 
Lokalrådets formålsparagraf er næ-
sten enslydende med beboerforenin-
gens. Det er derfor naturligt vi ar-
bejder tæt sammen. Der er blot den 
vanskelighed, at lokalrådet også om-
fatter landområderne i Skibinge 
sogn. Formanden omtalte den flittige 
brug der var af skolen. Men dette er 
også nødvendigt, da kommunen 
gerne vil af med disse forsamlings-
bygninger. Enkelte kommuner ar-
bejder med at sende langtidsledige 
ud som landsbypedeller, vi kunne 
godt bruge en til alt det den lokale 
vejmand før tog sig af. Foreningen 
kom ud af året med et lille under-
skud, der næsten alene skyldes at 
man ikke havde været rundt og sælge 
medlemskort, men hvor Beboerfor-

eningen alene havde lagt op til, i lig-
hed med mange andre foreninger, at 
de mennesker der ønsker at være 
medlem selv skulle sørge for at ind-
betale kontingentet over netbank. Vi 
syntes det er mere moderne, da 
mange ikke har kontanter hjemme. 
Mange har betalt på denne måde og 
enkelte endda ekstra og tak for det, 
men det samlede kontingent er faldet 
med 3000 kr. Vi må gøre det mere 
synligt, for uden penge kan forenin-
gen ikke fungere.  Der skete et en-
kelt nyvalg til bestyrelsen, idet Lars 
Østergård Mønvej 103A blev valgt 
ind og Hans Erik Johansen overgik 
til suppleant. Årets forskønnelsespris 
2013 gik til Ugledigevej 18B,  
Annasofia Nielsen og Jan Jørgensen. 
 

Efter generalforsamlingen delte Poul 
Jørgensen, Svanegårdsvej på levende 
vis ud af sin enorme viden om Pape-
gøjer og oplevelser fra rundt i verden 
blandt folk med samme interesse. Se 
artiklen andet sted i bladet. 
 

 
Formanden Knud Skovbæk ved talerpulten 
og Riber Moser Hansen i baggrunden. 
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Petanque i Allerslev,  

sådan startede vi - 2. del 
af Aksel Larsen 
 
2000. I starten af året støber vi nye 
pæle i jorden og Egon, Helmer og 
jeg sætter nyt hegn op.  
 
Vi får besøg af en sælger fra OBUT, 
der sælger rigtige petanquekugler, og 
vi køber næsten alle hos ham vores 
egne kugler. 
 
Nu kører petanqueafdelingen af sig 
selv. Vi bliver inviteret til en masse 
stævner og vi vil gerne kunne invite-
re tilbage, men vi har ikke plads. Så 
får Karen Margrethe den geniale ide, 
at vi kunne holde stævne i Lekken-
deskoven i 2002. Vi fik en aftale med 
Andreas Hastrup, daværende gods-
ejer, og fik lov til at låne den gamle 
jagthytte. Der bliver sendt indbydel-
ser ud, og vi får stor tilslutning. 
 
2002. Den 21. februar mener vi, at 
nu skal vi have permanent lys på ba-
nerne. Præstø-El giver tilbud 
3.750kr. /ekskl. og trækker strøm fra 
stadion til pavillonen.  
 
Når det regner, er der vand på vores 
baner. Vi beslutter os derfor til at 
dræne den. Det giver en smule grå 
hår, da vejformanden for Præstø 
kommune, Aksel Bo Jensen forlan-
ger, at vi skal tilslutte dræn til en ren-
sebrønd som vi selv skal grave ned 
og derfra fører rør til rensningsan-
lægget. Anslået pris ca. 25.000 kr. 
hvis vi selv udfører det. Jeg tager de-
refter kontakt til Søren Lyng Søren-

sen og vi får lov til at udlede dræn-
vandet til hans mark som ligger brak, 
så det var heldigt. Den 2. og 3. no-
vember 2002 bliver der drænet med 
Joel Sørensen og Mogens Sellebjerg 
som drivkraft. Bagefter renoverer vi 
banerne så vi kan spille igen. 
 
2003. Har Egon og Joel lavet et 
halvtag mod vest, og der bliver lagt 
fliser under det, så vi kan have borde 
og stole stående uden at de bliver 
våde. Flisearbejdet bliver udført af 
Joel og Stig Johansen med hjælp fra 
andre fra holdet. Om sommeren 
spiller vi igen i Lekkendeskoven, 
men nu i Dyrehaven, og det har vi 
gjort hvert år siden. Altid den første 
søndag i maj, og det skal vi igen i år. 
 
2004. Vi mangler baner når vi har 
stævner og hjemmekampe, så vi sø-
ger Kommunen om lov til at lave 6 
nye baner, på siden mod Ugledige 
(vest). Vi får lov, bare det ikke koster 
kommunen noget. Der bliver ind-
hentet tilbud på at grave muldjord 
væk og køre grus og skærver til de 
nye baner. Opfyldningsjord får vi 
gratis fra den nye udstykning i 
Præstø, men grus og skærver må vi 
selv betale.  
I august er de 6 nye baner anlagt. 
Joel har fået 6 lysstandere foræret fra 
sit arbejde, de bliver sat op og der 
kan holdes indvielse med sponsorer, 
D.G.I. og selvfølgelig alle der har 
gjort en frivillig indsats og AUIF’s 
nuværende og forhenværende for-
mænd. 
 
Nu kan vi endelig holde stævne ved 
vores eget anlæg, bruge klubhuset og 
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Arkivfoto fra petanque i Lekkende skoven 

den gamle skole når vi mangler in-
deplads og varme. 
 
2006. Lekkende gods er, siden sidste 
arrangement, blevet solgt, så Karen 
Margrethe kontakter de nye ejere på 
Ålholm gods. Vi får lov til at fortsæt-
te med at spille i Dyrehaven som vi 
har gjort siden 2003. 
 
Vores pavillon mangler en dør, som 
Egon har lovet at skaffe. Men vi får 
så en foræret af Tømrerne i Bårse, 
rigtig heldigt. Sidst på året kontakter 
Karen Margrethe ejeren af gården 
’Bakkedal’, det er en datter af ejeren 
på Ålholm, Husted Andersen, om vi 
kan leje os ind i hendes ridehal og 
lave et indendørs stævne, det skulle 
så foregå i marts 2007, og det får vi 
lov til.  
 
2007. Den 4.marts holder vi for før-
ste gang Ridehalsstævne på Bakke-
dal. Der kom 80 spillere og alle er 
glade. Der ligger et 
stort arbejde med 
at køre borde og 
stole derop, og 
bagefter rydde op, 
så jo- vi kommer 
ikke sovende til 
succesen. Til så-
dan et stævne 
medbringes vand 
til kaffe, kaffema-
skine, 7 stk. store 
franskbrød, ost, 
spege- og rullepøl-
se, 12stk. lagkager, 
kopper og tallerk-
ner m.m.  
 

2008. Igen i år har vi Ridehalsstævne 
i marts. Højest antal spillere var i 
2009 med 124 deltagere. 2012 blev 
desværre det sidste år, vi kan ikke le-
je den i 2013 grundet toiletforhold. 
Den 6.september 2008 afholder vi 
10års fødselsdag med 72 deltagere 
(vi kunne ikke have flere). Det lille 
’Kanon’ hvor vi talte om hvor meget 
der var sket på de 10 år. 
 
2009. Et år med de sædvanlige stæv-
ner, turneringer, Skt. Hansfest, Skyd 
katten af tønden m.m. Det nye er 
snakken om et opbevaringshus i for-
bindelse med halvtaget. Der skal an-
søges om at få lov til at bygge. For-
manden for Petanqueafdelingen 
Bent Petersen skal søge kommunen 
om byggetilladelse. 
 
2010. I år prøver vi igen noget nyt, 
det er ’Natpetanque’. Vi starter kl.17 
med aftensmad og et glas vin.  
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Så spilles der 2 runder. Derefter er 
der kaffe og lagkage. Så spilles der 2 
runder mere og så er der natmad 
(suppe) og der uddeles præmier. 
 
2011. Udvalget beslutter at der skal 
påbegyndes byggeri af redskabshus. 
Bent har fået ’grønt lys’. Egon og 
Birgit’s svigersøn Peter graver med 
sin minigraver ud til grunden. Der 
bliver støbt med færdigbeton. Den 
20.juni støbes der klaplag med selv-
blandet beton af et frivilligt arbejds-
hold. Det er meget varmt og vi er 
først færdige kl.22, trætte men til-
fredse. Træskelettet til huset er 
sponsoreret af tømrermester Preben 
Sindal. 
 
2012. Vi fik forespørgsel, om vi kun-
ne tænke os at være med til ’Fransk 
forår’ i Præstø, med en petanqueba-
ne, og på den måde vise vores fran-
ske islæt. Den 21. april holder vi ind-
vielse af vores nye redskabshus. Vi 
har inviteret Nordea, XL Byg, 
Flemmings Planteskole og AUIF’s 
bestyrelse. Der bliver serveret grill-
pølser, snacks, vin og øl. Bagefter 
spiller vi petanque med vores spon-
sorer. Rigtig hyggeligt 
 
Den 18. - 19. og 20. maj er vi med til 
Fransk forår i Præstø Vi har med 
hjælp fra XL Byg og vognmand Car-
sten Christensen (kørte træ og grus) 
fået lavet en bane på torvet. Det er 
fint vejr og vi skiftes til at være til-
stede og spille. Det er en succes, og 
vi er inviteret til at deltage i 2013.  
 

2013. Den 5. januar holdt vi julefro-
kost og så var 2012 afsluttet. En fin 
fest, som den plejer. Det var et år 
der også var hårdt, for afdelingen 
måtte sige farvel til 3 medlemmer, 
Otto Knudsen, Margot Christoffer-
sen (tidligere formand) og Karen 
Margrethe Christiansen der lige fra 
starten var en banebryder for Petan-
queafdelingen. Hun kunne få mange 
af os op i det røde felt, men efter at 
hun ikke er her mere kan vi se hvor 
meget hun betød for os, ikke mindst 
med sin kontakt ud til de andre 
klubber, så AUIF’s Petanqueafdeling 
blev kendt rundt omkring. Det som 
AUIF Petanque er i dag, kunne ikke 
have ladet sig gøre uden hovedfor-
eningen og al den økonomiske støtte 
vi har fået derfra. Jeg tror aldrig at 
hovedbestyrelsen har sagt nej, når vi 
har bedt om økonomisk hjælp. 
 
Jeg skriver dette indlæg til Allerslev 
sogne Blad på opfordring af Jørgen 
Sørensen, og vil her nævne at hvis vi 
ikke havde haft al den frivillige ar-
bejdskraft, som vi har haft, var vi al-
drig nået til det, vi er i dag. Stor tak 
til alle der har været med og mange 
er ikke nævnt til at gøre AUIF  
Petanque kendt, lige fra Nakskov til 
Hillerød.  
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Beboerforeningen indby-

der til sommeraften tur 
af Knud Skovbæk 
 

Onsdag den 3. juli kl. 19 vil Hans 
Erik Karlshøj vise sin nye store virk-
somhed Maskincenter Sjælland i 
Næstved frem. Udover at betjene det 
store effektive landbrug, med hvad 
det indebærer af store maskiner, er 
der også en stor afdeling der hen-
vender sig til hus og havefolk. Ma-
skincenter Sjælland ligger på Militær-
vej 25 Næstved. Det er på hjørnet 
Østre ringvej og Køgevej (Bilkave-
jen). Det er en kør selv tur.  
 

Tilmelding er nødvendig til: 
Knud Skovbæk på 55 99 61 42.  
Mail: knud.skovaek@dlgtele.dk eller  
 

Inger Frederiksen på 43 73 73 90.  
Mail: ifrederiksen@hotmail.com 
 

Vi vil prøve at arrangere samkørsel 
fra skolen for dem der ønsker det. 
Alle er velkomne. Tag naboen med, 
så er man flere om benzinen. En 
spændende aften venter dig. 
 

Skt. Hans 
af Inge Jensen 
 

Beboerforeningen og AUIF holder 
som sædvanlig Skt. Hans fest sam-
men søndag d. 23. juni, på Engha-
vevej 2 bag Den gamle Skole. Vi 
starter kl. 19.30, hvor der kan købes 
kaffe og æbleskiver og traditionen 
tro kan man købe et flag og være 
med i konkurrencen om at plante et 
flag det helt rigtige sted, som giver 
gevinst. For børnene er crosserne 

varmet op til en tur rundt på plænen. 
Kl. ca. 21 vil aftenens båltaler kom-
munalbestyrelsesmedlem Thomas 
Christfort, holde talen og derefter 
tændes bålet, hvor Toni Zinck vil 
spille til midsommer sangene. Alle er 
velkomne til en rigtig hyggelig aften. 
 

AUIF og Beboerforenin-

gen rejser Majstang 
af Knud Skovbæk 
 

Søndagen efter Pinse den 26. maj 
mener vi at skoven er frisk og grøn 
og vi inviterer derfor til nogle fornø-
jelige timer i den frie natur.  
 

I den gamle grusgrav i Ugledige rej-
ser vi efter gammel skik igen i år vo-
res majstang. Medens der var mange 
heste red man rundt i sognet, nu er 
det blevet til at vi kl. 12 samles og 
går en tur fra grusgraven og op i 
skoven og så først kl.13 spiser vores 
medbragt madkurv i grusgraven med 
en naturlig og god appetit. Dem der ik-
ke magter en tur i skoven, er vel-
kommen til at vente og imens at ny-
de naturen i grusgraven eller først 
komme til spisningen. 
 

Senere vil der være musik og dans 
om stangen under Dorte Nørfelts 
ledelse. Der er god plads til leg og vi 
tager lidt bolde med. En god ufor-
mel måde at mødes med hvem der 
også bor på egnen, kom og vær med. 
Alle er velkomne. Der er bænkebor-
de til de første 30, derefter må man 
selv medbringe stole eller tæpper. 
 
Husk dagen er 26. maj. 
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Brugsens start ca. 1880 

En virksomhed i sognet - Ugledige Brugs 
af Ove Rye Jørgensen 
 
I Ugledige ligger en brugs og der har 
den ligget i over hundrede år, helt 
præcist 133 år. Fremmede der kom-
mer igennem byen gnider sikkert øj-
nene, for en brugs i så lille en lands-
by det er en sjældenhed nu i 2013. 
 

Men for os der bor i Ugledige er det 
jo helt naturligt, der har den jo altid 
ligget så længe vi kan huske. For den 
er jo byens ’navle’, her træffer man 
sin nabo, hilser og får måske en 
sludder. Der er altid mennesker i den 
forretning. Når du træder ind af dø-
ren bliver du budt velkommen med 
et ’davs’ og hvis du er en af dem de 
kender, er det med ’davs Ove’. Man 
føler sig altid velkommen, lige meget 

om det er Maren ved kæret eller godseje-
ren, så bliver alle behandlet ens der i 
butikken. De har altid travlt, men ik-
ke mere end der også er plads til en 
lille sludder over disken, alt afhængig 
af køen bag dig. Og skulle du lige i 
farten glemme at pakke dine vare 
ned, så tager den gode medarbejder 
bare stille og roligt over, og ’vupti’ så 
er de pakket og du er klar til afgang. 
Se, det er service og kundepleje ud over 
normalen. Hvis du er dårlig til bens 
eller bor lidt uden for alfa-vej, så er 
der også råd for det, for brugsen har 
udkørsel af varer flere gange om 
ugen og har over 80 kunder af den 
slags som besøges.  
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Som de skriver i deres annonce, ’In-
gen tur for kort, ingen tur for lang. 
Du ringer, vi bringer´. Nu er der jo 
nok ikke et øje tørt når alle disse su-
perlativer er fyret af omkring vores 
brugs, men det er sandt og hører 
med til denne fortælling, for dette er 
nutiden. Men sådan har det ikke altid 
været, derfor skal vi høre historien 
hvordan det hele begyndte. 
 

For at få dette på plads havde jeg få-
et aftalt et møde med brugsens tidli-
gere brugsuddeler Poul Slot Petersen 
og tidligere bestyrelsesformand Ed-
gar Knudsen. Det skulle foregå i 
brugsens private køkken, som vi til 
lejligheden havde fået lov til at låne, 
med gratis kaffe. Det blev for mig et 
par interessante timer, for begge de 
to herrer er jo hverken mundlamme 
eller tabt bag en vogn, men begge 
rappe i replikken. Og ikke mindst 
supplerer de hinanden perfekt. Her 
fik jeg både Poul og Stellas historie 
igennem 40 år i Ugledige Brugs og 
Edgars som medlem af brugsens be-
styrelse igennem 20 år og de sidste 8 
år som formand. Den vil jeg forsøge 
at fortælle her i en forkortet udgave. 
Men inden den, stopper vi lige her 
og rykker helt tilbage til start som i 
Ludo. 
 

Alt har jo en begyndelse 
Afskrift fra bogen ’Danske Byer og Sogne, 

bind 14, 1935’ 
 

Ugledige Brugsforening er stiftet den 
30.juni 1880, men først omkring 1900 
fik foreningen sin egen bygning. De første 
år af sin levetid hed foreningen ’Hushold-
ningsforeningen’ og den talte dengang 
ca.100 medlemmer. Omkring århundrede-

skiftet rejstes da foreningens egen bygning, 
men kort tid efter viste det sig at den var 
for lille og de besluttedes at udvide den. 
Den første udvidelse fandt imidlertid ikke 
sted før 1928. I 1935 foretoges den sidste 
store ombygning og bygningen forlængedes 
med 5m. Den helt moderniserede bygning 
fornyedes også i det indre. Det må snart 
fastslås som en kendsgerning, at vore 
Brugsforeninger landet over følger med i den 
moderne tid og overalt opfører praktiske og 
velindrettede lokaler, hvilket naturligvis 
forøger omsætningen og fortjenesten. 
 

Ved århundredeskiftet rådede foreningen 
over 28 kvadratmeter lokaleplads, men nu 
er det tilsvarende areal på 63 kvadratme-
ter. 
 

Tilbage til Brugsens køkken, 
marts 2013 
På mit spørgsmål til Poul, hvordan 
startede det hele, hvornår og hvorfor kom 
Stella og dig til Ugledige, starter Poul sin 
historie. 
 

Han blev uddannet som kommis i 
Sværborg Brugs i 1963, og dermed 
skulle hans løbebane jo så være af-
stukket. Men sådan skulle det allige-
vel ikke gå. For Poul fik udlængsel, 
han ville prøve noget andet. På det 
tidspunkt var hans farbroder nemlig 
indehaver af bilforretningen Merce-
des i Vordingborg og et job som 
ekspedient på reservedelslageret der 
fristede den unge mand. Det blev til 
1½ år hos Mercedes inden han måt-
te ind og springe soldat. Den blev 
afviklet, men efterfulgt af en udstati-
onering som frivillig FN-soldat på 
Cypern. Efter soldatertiden fik han 
så job som salgschauffør, men heller 
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ikke det var lige ønskejobbet, han 
savnede sit gamle arbejde som 
kommis og den direkte kontakt med 
kunderne. Han ville tilbage til sit 
gamle fag. En dag møder han så sin 
gamle læremester Transemøller hvor 
de kommer i snak og Poul bringer 
der spørgsmålet på bane, om han 
kender en ledig kommisplads. Til 
dette ser hans gamle mester undren-
de på ham og udbryder, vil du virkelig 
tilbage til det arbejde igen!! Til det kunne 
Poul kun svare, ja-det ville han fak-
tisk rigtig godt. 
 

 
Uddrag fra avisen d. 2. nov. 1971  
 

Hans gamle mester fortalte så, at 
Ugledige brugs stod uden kommis 
og brugsuddeleren der, Helmer Jen-
sen og hans kone var helt alene om 
forretningen, men den kører ikke så 
godt og er lukningstruet. Det afskrække-
de ikke Poul, han tog kontakt til 
Helmer Jensen i Ugledige brugs og 
fik aftalt et besøg i brugsen. Det be-
søg gav den gamle cirkushest færten 
af savsmuld, dette var ligesom at komme 
tilbage til min gamle læreplads fortalte 

Poul. Atmosfæren, duften og bare det 
at komme ned i kælderen, hvor der 
stod opstablet olie og spritdunke i et 
rum, og øl/vand i et andet, jeg var 
tændt, fortalte Poul. Her var mulig-
heder, her ville han godt arbejde.  Så 
1.december 1966 startede han så 
som kommis i Ugledige. 
 

Ugledige Brugs 1966 
Da jeg var startet, blev jeg hurtigt 
klar over at her skulle der ske noget. 
Selve forretningslokalet var for lille, 
det var kun på 63 m2.  Jeg foreslog 
Helmer at det blev udvidet, for det 
kunne let gøres ved at vælte en væg.  
 

Så jeg forelagde idéen for bestyrel-
sen, og de godkendte det med be-
skeden bare det ikke bliver for dyrt. For-
retningen blev ca. en tredjedel større 
og min fader der er tømrer hjalp til 
med det faglige og byggede nye reo-
ler og skabe. De efterfølgende år 
godkendte bestyrelsen flere ombyg-
ninger i forretningen.  
 

Ret hurtigt fandt jeg ud af at vi fak-
tisk ikke rigtig tjente penge, skønt 
omsætningen var rimelig, den var på 
400.000 kr. i butiksvarer og 400.000 
kr. i grovvarer. Det undrede mig. Da 
jeg gennemgik regnskaberne fandt 
jeg en del af forklaringen, for på fo-
derstofsalget var der direkte under-
skud, det måtte ændres. Bønderne, 
som vi leverede til, fik derefter be-
sked om prisstigning og en forkla-
ring på det, at vi solgte med under-
skud. De accepterede, hvilke bevir-
kede at vores overskud allerede i de-
cember måned var 33 % i forhold til 
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100 års Jubilæum med Poul yderst t.h. i 1980 

året før, det virkede helt uhørt, men 
det var tilfældet. 
 

I 1971 blev brugsuddeler Helmer syg 
og han bliver ret hurtig nødt til at 
opsige sin stilling med fratrædelse 
1.november, men allerede i august 
dør han. Inden da havde han opfor-
dret Poul til at søge stillingen som 
brugsuddeler, men han var i tvivl. 
Først på opfordring fra bestyrelsen 
og med lidt betænkningstid siger 
Poul ja, og Stella og Poul flyttede ind 
som brugsuddelerpar i Ugledige 
Brugs den 1. november. Året før var 
de blevet gift. 
 

Først på dette tidspunkt startede 
Stella i forretningen i Ugledige. In-
den da havde hun arbejdet på oste-
fabrikken BUKO i Vordingborg. 
 

Der bygges om og udvides 
Året efter, det var februar 1972 fik vi 
så sænket gulvet på det areal der i 
dag skråner og vi fik flyttet kælder-
nedgangen til den placering den har 
nu. Min far var også her behjælpelig 
med indretningen, det var jo fint. Vi 
fik en udvidelse på en halv gang af 
daværende areal. 
Der blev indkøbt 
nye køleskabe og 
frostbokse og 
samtidig steg om-
sætningen med 
omkring 20 % om 
året og jævnt i de 
følgende år. Der 
var godt gang i 
forretningen. 
 

En dag, det var 
vist i 1974 kom 

der dag en skolepige forsigtigt ind i 
forretningen for at forhøre om vi ik-
ke kunne bruge hende nogle timer 
efter skoletid, for hun ville godt tjene 
lidt ekstra lommepenge, hun hed 
Janni Bojesen.  Det kunne vi godt, så 
hun startede og har været her siden. 
For året efter spurgte hun mig, om 
vi ikke skulle have en lærling, det var 
godt nok ikke lige planen på det 
tidspunkt, men da jeg efterhånden 
fandt ud af at det var Janni selv der 
godt ville i lære, så var der ingen 
tvivl. Janni startede som vores første 
lærling i 1975 og nærmer sig efter-
hånden sit 40 års jubilæum. Ja,- 
kommenterede Edgar, genert- det er 
hun ikke mere. 
 

Men vi havde stadig brug for plads, 
så i 1977 fortalte jeg bestyrelsen, at 
enten måtte vi have en kraftig udvi-
delse af forretningen, ellers skulle vi 
købe en grund i Allerslev og flytte 
brugsen derned. Med dette forslag 
og måske en slet trussel om, enten eller 
gik bestyrelsen med til en kraftig ud-
videlse. Min plan var at bygge den 
fløj der i dag ligger bagud i forret-
ningen.  
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Uddrag fra Præstø Avis d. 24. okt. 1994  
 

Der lå garagen og nogle bygninger, 
så det skulle kunne lade sig gøre. På 
samme tid fik vi også indrettet vores 
oste og vinkælder, med helt eget ad-
skilt osterum med lukket osteskab 
hvor ostene kom til at ligge på hylder 
og kunne modne. Hele udvidelsen 
kom til at koste omkring 70.000 kr. 
og dem havde vi faktisk selv fortæl-
ler Poul med en vis stolthed. Til det-
te supplerer Edgar, Poul byggede aldrig 
uden at vi havde pengene.  
 

Ja.. kommenterede Poul, så var der 
lige dengang da vi skulle investere i 
det nye tankan-
læg, det kostede 
omkring 1.1 
mio. og vi havde 
kun selv de 
700.000. I 1995 
lancerede brug-
sen så sin egen 
’Ugledige vin’, 
med både rød- 
og hvidvin. Fla-
skeetiketten der 
forestillede 
Ugledige sø med 

en Ugle i et træ, blev tegnet af Bent 
Petersen fra Ugledige.  
 

Det var et nyt tiltag, der igen gav 
spalteplads i lokalaviserne og inspira-
tion til de andre lokale brugser.  
 

Ugledige får eget tankstation 
Men udenfor forretningen, skete der 
også ting og sager, for med møje og 
besvær fik Poul og Edgar overbevist 
benzinselskabet OK, at der var kun-
degrundlag for etablering af et tank-
anlæg i Ugledige. På det tidspunkt 
solgte Brugsen benzin, men det var 
fra en ældre tankstander som over-
hovedet ikke var tidssvarende. De 
fleste bilister, især pendlerne, var på 
det tidspunkt gået over til at køre på 
diesel. Nølende bøjede OK sig og 
tankanlægget blev bygget og indviet i 
2000. Det blev en succes til OK’s 
store overraskelse og glæde. De er-
kendte senere over for Poul, at de 
havde taget fejl i deres beregninger. 
Så det var to personer der var glade 
og sikkert også stolte, det var Poul 
og Edgar. 

 
De nuværende faste medarbejdere 
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Lotto kommer til byen 
På samme tid søgte brugsen også om 
at blive Lottoforhandler. Dette var 
heller ikke uden sværdslag, for Lotto 
forlanger en vis omsætning for at får 
denne forhandling. Men det lykkedes 
og Brugsen måtte betale 90.000 for 
tilslutning og leje af udstyr. En inve-
stering som også her var rigtigt vur-
deret, for den blev rigtig godt mod-
taget af kunderne. 
 

Familien Slot Petersen 
Poul og Stella kom som nygifte til 
Ugledige, de var året før blevet gift i 
Udby kirke og havde på det tids-
punkt endnu ikke fået børn. Men i 
1973 fik de deres datter Nancy der i 
1975 fik sin lillebroder Rene. Nancy 
kom i 1990 i lære hos Intersportsfor-
retningen i Stege og blev udlært der-
fra i 1992. Rene er i 1994 blevet ud-
lært som salgsassistent i Ugledige 
brugs. 
 
 

 

Generationsskift i brugsen 
Årene går, Poul og Stella nærmer sig 
tidspunktet hvor mange fra samme 
generation begynder at gå på pensi-
on. Hvad skal der ske. Den Gotiske 
knude skulle løses og det blev den, 
for da året 2005 runder, fortæller 
Nancy at hun godt kunne tænke sig 
at byde ind på jobbet som brugsud-
deler når hendes far stopper. Poul og 
Stella blev overrasket, glad og måske 
lidt nervøse, for kunne brugsen nu 
blive ved med at holde sig oven van-
de med de aggressive discountfor-
retninger der skød op i de omkring-
liggende byer. Bestyrelsen sagde ja til 
Nancy og et generationsskifte skete 
så 1.februar 2005, hvor Poul og Stel-
la flyttede fra Ugledige og til Ore ved 
Vordingborg og Nancy med sin 
mand Kim flyttede til Ugledige. 
Nancy og Kim har 2 børn, Simon og 
Rie. 
 

I år er det så 8 år siden, at Nancy tog 
over efter sin far og det er der vist 
ikke nogen der har fortrudt, at det 
blev Nancy, for forretningen kører 
derudaf i fuld fart. De er 3 fuldtids-
ansatte med 5 unge medhjælpere om 
eftermiddagen og weekend, og hvor 
Poul og Stella stadig ikke kan nære 
sig med at komme og hjælpe lidt til. 
Herudover er der Holger som fast 
chauffør om mandagen og torsdagen 
til at bringe varer ud. 
Se det var så historien om en stædig lille 
brugs der ville overleve og stadig gør det. 
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Beboerforeningen for Allerslev sogn 
Hvad gør den og hvad gavn har jeg af den? 
 
Foreningen forsøger at hjælpe til at vi kommer hinanden ved og i fælles-
skab gør Allerslev sogn til et godt sted at bo.  
 
Ved et medlemskab støtter du 
Det husstands omdelte Allerslev Sogne Blad. 
 
En forening der hæger om den gamle skole til gavn for de mange forenin-
ger. 
 
Forskellige arrangementer som bliver holdt sammen med AUIF: Faste-
lavnsfest, Majstang med picnickurv i grusgraven, Skt. Hans bål, sommer af-
tenstur og meget mere.  
 
Opsyn med grusgraven i Ugledige så der er bænkeborde, grill og toilet til fri 
benyttelse.  
 
Alt dette koster penge 

Du kan sikre vort forsatte arbejde 
med et medlems kontingent på 50,- 
kr. pr. husstand medlemskort kan 
købes hos foreningens bestyrelse el-
ler indsættes på konto  
0047 447 5640697 Nordea.  

 

 

 
 

Så bliver der måske alligevel råd

til alt det sjove?
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Praktiske oplysninger 
af Torben Møllenbach 

 

Fødsel: En fødsel 
skal meddeles sog-
nepræsten i det 
sogn, hvor man 
bor. Det skal helst 
ske to hverdage ef-
ter fødslen. Er for-
ældrene ikke gift, 

skal der desuden afleveres en Om-
sorgs- og Ansvarserklæring. Blanket-
ten kan man hente på: personregi-
strering.dk, hvor man også kan få 
god besked af vejledningen bag på 
blanketten.  
 

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. 
En ’fadder’ er dels et vidne til dåben 
og dels en person, som – hvis foræl-
drene dør, før barnet bliver myndigt 
- påtager sig forpligtelsen til at bar-
net ’oplæres i den kristne tro’, som 
det hedder i faddertiltalen i kirken 
ved dåben. Ved navngivning afleve-
rer man blanketten udfyldt og un-
derskrevet hos den lokale sogne-
præst. 
 

Dåbsattest: Kan rekvireres hos den 
nærmeste sognepræst eller kordeg-
nekontor, uanset om man er døbt et 
helt andet sted. 

Vielse: Vielse aftales med præsten. 
Inden vielsen skal man henvende sig 
til den lokale borgerservice og bede 
om en prøvelsesattest. 
 

Dødsfald: Besked om dødsfald ret-
ter man til sognepræsten. Eller man 
får bedemanden til at gøre det. Bi-
sættelse og begravelse aftaler man 
med præsten. Desuden er der mulig-
hed for, at man kan få sin aske strøet 
ud over åbent hav efter. 
 

Vigtigt ang. blanketter: Blanketter 
om fødsel, Omsorgs- og Ansvarser-
klæring, navngivning, navneændrin-
ger kan alle findes på:  
personregistrering.dk, hvortil der er 
gode vejledninger. Eller man kan ret-
te henvendelse til sognepræsten. 
 

Henvendelsen 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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Kirkens Aktiviteter 
af Torben Møllenbach 
 

Næste års konfirmander 
Selvom konfirmationerne i kirkerne 
og festlokalerne er godt i gang, når 
dette blad udgives, så er der mange, 
som så småt begynder at tænke på 
næste års konfirmation, og man har 
måske allerede bestilt lokaler i den 
nærmeste omegns kroer eller restau-
ranter. De kommende elever i 7. 
klasse skal allerede nu begynde at 
tænke over, om denne fest med til-
hørende forberedelse hos den lokale 
præst er noget for dem.  
 

Eleverne i de kommende 7. klasser 
på Præstøskolen får sidst i maj nær-
mere besked om tilmelding til kon-
firmationsforberedelse, om hvor det 
skal foregå og andre praktiske ting.  
 

Jeg vil allerede her minde de kom-
mende konfirmander og deres for-
ældre om, at forberedelsen begynder 
i ugen efter efterårsferien, og kon-
firmationerne 2014 finder sted i 
Jungshoved Kirke 4. maj og i Allers-
lev Kirke d. 11. maj. Begge søndage 
begynder gudstjenesten kl. 10.30. 
 

Man er i øvrigt velkommen til at 
kontakte mig efter nærmere oplys-
ninger. Se under ’praktiske oplysnin-
ger’. 
 

Ferie:  
Jeg holder sommerferie fra 1. juli – 
21. juli begge dage inkl. I min ferie 
henviser jeg til sognepræst Jesper Bo 
Blomgren, tlf. 55 98 10 19, el. på 
mail jbb@km.dk. 

Her kan man få attester, anmode om 
dåb, vielser og henvendelser ang. bi-
sættelser el. begravelser. 
 

Teatertur til København 
12. april 2013 var vi 54 forventnings-
fulde teatergængere, som tog med 
bus til Det kongelige Teaters 
Skuespilshus i København for at se 
Henrik Ibsen-stykket ’Vildanden’ om 
livsløgnen med det berømte citat 
om, at ’tager man livsløgnen fra gen-
nemsnitsmennesket, så tager man 
lykken fra ham med det samme’. 
Det var en meget tankevækkende 
oplevelse.  
 

For os arrangører glæder vi os hvert 
år til disse teaterture, og vi synes, at 
det er en kærkommen lejlighed til at 
få hilst på så mange mennesker, der 
kommer fra både Allerslev og 
Jungshoved sogne og fra omegnen. 
Også til næste forår vil vi arrangere 
en teatertur. Endnu ved vi ikke, 
hvilken forestilling, der bliver tale 
om, da teatrene endnu ikke har of-
fentliggjort deres programmer. Men 
mere om det i løbet af efteråret. 
 

Stina og Torben Møllenbach 
 

Efterårets arrangementer: 
Foredrag, koncerter og udflugter for 
efteråret 2013 er endnu ikke tilrette-
lagt, men bliver offentliggjort efter 
sommerferien. Som sædvanligt sam-
ler vi alle arrangementerne i en lille 
folder, og hvis man ønsker at mod-
tage en sådan, når den udkommer, er 
man velkommen til at kontakte mig, 
og jeg vil sende den. Se kontaktop-
lysning på side 2.  

28



 

 

 

 
Kristian Halken i hovedrollen som Hjalmar sammen med Bodil Jørgensen, der spiller Gina. 
Fra stykket ”Vildanden af Henrik Ipsen.  Foto af Per Morten Abrahamsen 

 
Hedvig spilles af Neel Rønholt holder kærligt om sin Hjalmar (Kristian Halken) 
Fra stykket ”Vildanden af Henrik Ipsen.  Foto af Per Morten Abrahamsen 
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Aktivitetskalender 
Dato Begivenhed Tidspunkt Lokation 
26. maj Majstangen rejses 1 & 2 12:00 Ugledige Grusgrav 

22. jun. Stor oprydningsdag 2  09:00 Allerslev Klubhus 

23. jun. Skt Hans Aften 1 & 2 19:30 Allerslev gl. skole 

03. jul. Sommeraftentur 1 19:00 Allerslev gl. skole 
 

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

 

Gudstjenester  
Dato Begivenhed Allerslev Jungshoved 
19. maj Pinsedag 9.00 10.30 

20. maj 2. pinsedag Ingen 14.00 Friluftsgudstj. 

26. maj Trinitatis 9.00 10.30 

2. juni 1. s. e. trin. 10.30 Ingen 

9. juni 2. s. e. trin. Ingen 10.30 

16. juni 3. s. e. trin. 10.30 9.00 

23. juni 4. s. e. trin. Ingen 20.00 

30. juni 5. s. e. trin. Ingen JBB 9.00 

7. juli 6. s. e. trin Ingen JBB 9.00 

14. juli 7. s. e. trin. JBB: 10.30 Ingen 

21. juli 8. s. e. trin Ingen JBB: 9.00 

28. juli 9. s. e. trin. Ingen 10.30 

4. aug. 10. s. e. trin. 9.00 Ingen 

11. aug 11. s. e. trin. 14.00 Friluftsgudstj. Ingen 

18. aug. 12. s. e. trin. Ingen 10.30 

21. aug.   Ingen 19.00 

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

1. sept. 14. s. e. trin. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 

8. sept.  15. s. e. trin. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 

15. sept. 16. s. e. trin. 10.30 Ingen 

22. sept. 17. s. e. trin. JBB 9.00 Ingen 

 
Sommerferie:  
Torben Møllenbach: Ugerne: 27. – 29 (1. juli - 21. juli) 
JBB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev Ugerne: 30 – 32 (22. juli - 11. aug.) 
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