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Forord
af Ove Rye Jørgensen
Efteråret viser sig lige nu fra sin bedste og smukkeste side. Sol fra en næsten skyfri himmel og ikke en vind.
Ja, man tror at det er løgn, når man
tænker tilbage på den triste sommer
vi har haft i år.

ser kirken omklamret af byggestilladset, fotograferet af Tove Grundvig.
Ena Skovbæk giver os lige en status
på Banko i AUIF. Det er imponerende, hvor mange kræfter og timer
der lægges i dette ugentlige arrangement. De er et hold, der allerede om
morgenen starter med at gøre klar,
og omkring kl. 17 begynder Banko
og slutter kl. 22, hver torsdag. Godt
gået må jeg sige.

Bladet disker denne gang op med et
par interessante artikler, den ene
hvor Bjarne Arvidsen har været på
besøg hos Edgar Knudsen, AUIF’s
klubblads allerførste redaktør og
som var med til at starte bladet i
1977. Den anden er en ny artikelserie vi vil forsøge at bringe, men det
kræver lidt hjælp fra vores læsere for
at den kan overleve. Titlen er Det er
min hobby, hvor en person fortæller
og viser os sin hobby. Derfor vil jeg
stærkt opfordre andre læsere der har
en spændende hobby, eller som kender nogen der har en spændende
hobby om at kontakte mig. Der må
være mange interessante og spændende hobbys ude i de små hjem, så
kom ud af busken. Jeg glæder mig til
at høre fra dig.

Så skal vi til Halfest i Præstø i marts
måned næste år, arrangeret af AUIF.
Torben Møllenbach inviterer til Studiekreds i Allerslev omkring Martin
A. Hansens bog Løgneren. Det er i
november måned, hvor også overrabbiner Bent Lexner i løbet af måneden vil fortælle Om det at være jøde.
Der inviteres til gudstjeneste med
morgenmad, henholdsvis i Allerslev
kirke og Jungshoved kirke, men se
aktivitetskalenderen på bagsiden..
Ja,- og så kommer vi jo ikke uden
om det, Julen nærmer sig og den 7.
december er der Julehygge i Præstegården i Allerslev.

Den første der fortæller om sin hobby er André i Ugledige, han holder
bier, men laver også meget andet,
men læs selv.

I skrivende stund siger kalenderen
oktober, og det er årets sidste blad
du nu sidder med. Jeg vil derfor fra
alle os i bladredaktionen sige tak for
i år og ønsker alle en Glædelig jul og
et godt nytår.

Fra den gamle skole bringer vi en artikel om Folketingsvalget d. 15.sep.,
hvor skolen også blev brugt.
Knud Skovbæk har også haft fat i
pennen og fortæller denne gang om
kalkningen af kirken i Allerslev, ledsaget af et rigtig flot foto hvor man

God læsning.
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modsætningen til de andre fra byen,
at melde sig i AUIF for at spille
håndbold. Hans devise om, at man
ikke mødte de lokale ved at sidde
derhjemme og vente, viste sig at
holde stik. Edgar og hans familie
blev boende, da de andre flyttede tilbage til København nogle år senere.

Og det var dengang…
tekst og foto af Bjarne Arvidsen
En hyggelig fredag formiddag, kørte
jeg ind igennem Lekkende By og
passerede forsigtigt forbi branddammen, der for længst var løbet
over sine bredder. Lidt længere
fremme, lå det lille hyggelige bondehus, helt op af den smukke skov. Da
jeg parkerede bilen var det duften af
skov og våd mark, der kærtegnede
min ivrige næse. Da jeg bankede på
døren, åbnede en smilende herre, der
trykkede min fremstrakte hånd. Jeg
placerede mig i den henviste stol, og
lænede mig tilbage, og blev fyldt
med historier fra dengang jeg ikke
selv var født.

Det første blad
Edgar blev en del af gutterne på
håndboldholdet, og de nød en enkelt
pils eller to. Det var også her midt i
det sociale at tanken om at lave et
foreningsblad opstod. Flere af medlemmerne mente at idrætsforeningen
skulle være bedre til vidensdelingen.
Klubben skulle gøre mere opmærksomme på, hvad der skete i klubben,
både til medlemmerne, men også til
dem udenfor AUIF. Så hvorfor ikke
lave et foreningensblad? Som sagt, så
gjort. Edgar, Bent ”Benner” Pedersen og Finn Sørensen gik i gang.
Bent tegnede forsiden, og Finn tegnede et logo.

Edgar Knudsen
Året var 1972
Edgar Knudsen og familien kom fra
København, og flyttede ind i huset i
Lekkende. Der var en del fra København, der flyttede ned til området
på det tidspunkt. Edgar der dengang
var rundet de 35 år valgte hurtigt, i

Forsiden fra AUIF klubblad fra julen
1977, som er blot det andet blad.
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Der var åbenbart flere med samme
tanke, for kort tid efter blev Støtteforeningen også kaldet AUIF’s venner, startet af bl.a. Edgar Knudsen,
Bent Pedersen, Finn Sørensen, Poul
Sørensen, Svend Erik Andersen,
Svend Jørgen Hansen. Tanken bag
foreningen, var at opstarte aktiviteter, som man så kunne overdrage til
idrætsforeningen.

Bladet blev lanceret i 1977 og de første par blade blev lavet på millimeterpapir, hvor skrabede bogstaverne
fra et overføringsark over på papir,
så de stod lige. Det tog hele dagen at
lave et blad på den måde.
Men det var ikke nok. Der skulle ske
mere, og i bladet fra julen 1977 står
der i en artikel:

Idéerne var mange. De kom sågar på
idéen, at Allerslev skulle have et bankospil. Så der blev lavet en aftale
med Allerslev Kro og senere blev
det så stor en succes, at det måtte
flyttes til klubhuset og skolen.

(uddrag af teksten, forfatteren er ukendt)
STØTTEFORENING
Det har ved tidligere lejligheder været fremme i
diskussion, om oprettelse
af en støtteforening til
Allerslev Ungdoms- & og
Idrætsforening, jeg mener
tiden nu er inde til at
danne
denne
forening.
Idrætsforeningen udvikler
sig inden for idrætten
hvad naturligt er, men det
mere folkelige kommer i
baggrunden,
og
det
er
synd, for det viser sig
altid, at når det folkelige og kammeratlige foreningsliv dør hen daler
interessen for det aktive
samtidig.
Så derfor venner, er der
nogen der går i samme tanker som mig, kom frem af
busken lad os få et møde
om tingene inden det bliver for sent. Lad os arbejde videre med sagen, og
få opstillet nogle love og
retningslinier, foreningen
må trods alt skulle have
en meget nær tilknytning
til Idrætsforeningen.

Men bladet var nu skabt. Man fandt
ud af, at Ellen Johansen, havde en
PC, så hun blev hurtigt indlemmet i
bladet. Nu kunne man spare en del
tid, og bladet begyndte sin rejse.
Der skulle lige pludselig skaffes penge til at finansiere sådan et blad. Det
er ikke noget problem sagde Svend
Jørgen. Vi sælger annoncer. Edgar,
som selv var gammel selvstændig, fik
vage minder tilbage fra de gamle dage, hvor sælgere næsten skulle bære
ringbrynje for at sætte foden indenfor i en forretning i København.
Men hernede var tingene helt anderledes. Med en kasse øl i bilen og
Svend Jørgen med smurt mundtøj,
kunne han informere Edgar i bilen
efter mødet, at den ene butik skulle
have en kvart annonce og den anden
en hel siden. Da Edgar spurgte hvor
meget de ville give. Var svaret: ”Det
har vi ikke talt noget om, vi sender
bare en regning”. Det gav aldrig

5

problemer. Lidt personlig kontakt og
2-4 øl, og annoncen var hjemme.

En af bladaftenerne havde trukket
ud, og man havde hygget sig. Man
havde i bunden af en side rigeligt
med plads, og man havde kun én vittighed tilbage. Man skulle tænke.
Løsningen ser du her nederst på siden. Finn valgte at dele vittigheden i
to, for der skulle da være plads til
den.

De første annoncer i bladet var i
blad nr. 4 i 1978. Ved nærmere gennemgang af de gamle blade, er der
stadig et par af de gamle annoncører
tilbage, og det er hvad jeg kalder loyalitet. (red.)
Der gik mange gode timer med at
lave bladet. Der skulle tit fyldes nogle tomrum ud, og så gik man på jagt i
diverse aviser, for at finde vittigheder. Man gik ikke så meget op i copyright.

Tiden hos Edgar var gået stærkt. Jeg
havde nydt de 2 timer og de mange
gode historier. Men dem må I få en
anden dag.
Jeg var dog ikke helt færdig. Efter
besøget hos Edgar kørte jeg i klubhuset, hvor Edgar har givet foreningen stort set en komplet bladsamling, frem til klubbens 100 års dag i
2009.
Her gik jeg så lidt på opdagelse, og
fandt lidt fakta, og det skal I da ikke
snydes for.

Her er af vittighederne fra 1981. Man havde ikke lige plads. Så delte man den da bare i to.

6

Vidste du at:

AUIF udgav 1984, i forbindelse med
75 års dagen, et blad med grøn forside. Først i december 1986 blev forsiden permanent grøn, indtil havde
bladet haft hvid forside.
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Det sidste grønne blad fra AUIF
kom i dec. 2007.
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Allerslev

Det nuværende sogneblad tog over
fra 2008.

Ungdoms- og Idrætsforening

Stort set alle de gamle blade findes i
kontoret i Allerslev klubhus.

siger tak for opbakning
og støtte i det forløbne år og
ønsker alle en rigtig
Glædelig Jul
g
G
al og et ym
v
d
t u Godt Nytår na s

I takt med at beplantningen omkring
klubhuset ændrede sig, måtte Bent
ændre forsiden.
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To af bladets nuværende redaktionsmedlemmer har været med til at
lave bladet i over 10 år.
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Allerslev

Allerslev Sogns Beboerforening
ønsker alle en rigtig glædelig jul
samt et godt og lykkeligt nytår.
Vi ses til arr angementerne i det nye år.
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Tyrolerfest i Præstø Hallen
Så lader vi hanerne løbe
og åbner dørene til et brag af en fest.
Wienerschnitzel, bretzen og meget mere.
festlig musik leveret af:

Lørdag d. 10 marts kl. 18-01
i Præstø Hallen
Alt dette får du for kun 295,Køb din billet hos:
Inge Jensen tlf. 55996001
Ena Skovbæk på tlf. 55996142
Dennis på mail: auif@os.dk
Arrangør: Allerslev Ungdoms
og Idrætsforening
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Allerslev Sangcafé

En aften i Australien

af Annelise Harsmann

tekst og foto af Ove Rye Jørgensen

Sæsonen er nu i fuld gang og næste
sangcafé er fredag, den 2. december,
hvor det først og fremmest er julens
sange, som er på programmet. Klaveret passes denne aften af Bodil
Agerbo.

Bordene stod dækket med kaffe, boller og æblekage i AUIF´s klubhus, da
folk begyndt at komme for at høre
Mathias Karlshøj fortælle om en
måneds ophold i Australien. De var
en flok unge mennesker her fra Danmark, den yngste 17 år og Mathias
som den ældste med sine 22 år. De
var blevet udsendt af Lions Club i
Danmark for at træffe andre unge
mennesker og skaffe kontakter på
tværs af kontinenterne. Mathias viste
nogle dejlige billeder fra det enorme
land og om sit møde med de andre
deltagere og Lions Club i Australien.
En dejlig aften.

Der serveres æbleskiver med gløgg
eller kaffe og alle er velkomne til
nogle fornøjelige timer. Deltagelse
koster 30 kr.
Sangcafé afholdes som sædvanlig i
Allerslev gl. Skole på Enghavevej 2.
I det nye år er der sangcafeér på fredagene 3. februar og 2. marts. På
grund af påsken bliver aprils sangcafé rykket frem til den 30. marts.

Mathias Kalrshøj stående til venstre.
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Søn. 28. aug. DGI afholdt finale i 6
– mandshold i N.F.S i Næstved. Det
var puljevindere der dystede i både
A og B rækken.

Kugleskøre indslag
af Karen Margrethe Christiansen
Tors. d. 4. aug. Da kørte Nanny,
Bente, Svend Z. og Karen Margrethe
til Hårby på Fyn. Vi var på vej til
Landspetanquestævne, og senere på
ugen fulgte Annette, Lars, Joel, Preben og Jytte så 9 pers. Fra vores lille
klub et flot fremmøde.

Tirs. 30. aug. DGI afholdt Tirsdagsmix i Dalby med 28 deltagere,
men ingen præmier til os (8 spillere
fra Allerslev).
Lør. 3. sept. Allerslev UIF petanque
afholdt natpetanque for 3. år i træk
der deltog 72 spillere. Alle startede
med middag vejret var pragtfuldt
med fuld sol, kampene startede kl.
18.00, efter 2. runder, kaffe og lagkage og efter 4. runde var der præmie overrækkelse. Aftenen sluttede
omkring midnat.

Fredag spillede vi rødvinsspil. Lørdag spillede man med 6 - mandshold. Søndag spilledes double. I år
deltog 200 spillere. Lørdag blev
Nanny`s hold nr. 2 og Joel´s hold nr.
3 og aftenen sluttede med middag
med musik og dans. Søndag kl. 15.00
var det hele slut, vi drog hjem en
dejlig oplevelse rigere.

Søn. 4. sept. Trolden i Næstved afholdt Suså stævnet, der blev spillet
på stierne langs åen. Mellem barnevogne, cykler og hunde.

Tirs. d. 16. aug. Karstens kvartet
spillede i Faxe Ladeplads vi vandt
4 – 2.

Søn. 11. sept. DGI afholdt finale i 4
-mandshold på vore baner. Det var
Karstens og Aksels hold der røg i finalen. Karstens hold gik videre til
landsdelsfinale i Kalundborg.

Søn. 21. aug. Afholdt vi klubmesterskab i double (20 deltagere). Dagen startede med morgenbord og så
ud i kamp, der spilledes 5 runder,
som hver varede 1 time, efter 3 runde spiste vi vores medbragte mad.

Søn. 18. sept. Allerslev UIF petanque afholdt klubmesterskab i single,
også denne gang startede vi med
morgenbord, derefter 5 runder
(18 pers.).
Nr. 1. Joel
Nr. 2. Arne
Nr. 3. Egon

Flotte krystalglas eller rødvin var
præmier:
Nr. 1. Egon Frederiksen og Karen
Margrethe Christiansen
Nr. 2. Annette D. Hyltoft og
Svend Zichau
Nr. 3. Linda og Aksel
Larsen
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Søn. 25. sept. Afholdt Næstved
firma sport 10 års jubilæum. TILLYKKE, godt stævne med fuld sol.

AUIF Banko. 2011
tekst og foto af Ena Skovbæk
Da dette nummer af Sognebladet er
det sidste inden årsskiftet, vil indlægget være et lille tilbageblik over denne aktivitets forløb.

Tirs. 27. sept. DGI tirsdagsmix i
Nykøbing F. i alt 28 deltagere af var
de 10 spillere fra Allerslev. Det blev
en 5. plads til Joel og Nanny m.
præmie.

Bankoafdelingen havde en sløj vinter
og ligeledes et forår hvor der manglede ca. 25 spillere hver torsdag, for
at økonomien var tilfredsstillende.
Noget måtte der gøres. Alle udgifter
blev derfor igen nøje gennemgået og
ændret hvor der kunne ændres, uden
det næsten kunne mærkes.

Søn. 2. okt. DGI afholdt landsdelsøstfinale i Kalundborg. Der var 6
hold. Holbæk, Kalundborg, Græsted, Hedebo, Bornholm og Allerslev. I petanque afdelingens 12 leveår
var intet hold tidligere nået så langt,
men vi vandt alt, men endte på en 4.
plads, og vi var stolte. Jakob, Preben,
Nanny, Egon og Karen Margrethe.

Selv om det lyder mærkeligt, så ved
vi også af erfaring, at det er i sommertiden og efteråret der kommer
flest spillere og det gentog sig heldigvis også igen i år.

På udvalgets vegne søger vi flere nye
spillere. I øjeblikket er vi 36 medlemmer.
Kom og vær sammen med os. Der
spilles 3. gange ugentligt. Årlig kontingent 240 kr. Juniorer 120 kr. Prøvetid: 1. måned (gratis)

Her i denne skrivende stund, kan vi i
afdelingen se, at vi runder ud med et
pænt overskud., takket være alle de
spillere, som nu trofast igen kommer
hver torsdag aften.

En lille del af de 36 medlemmer

Nogle af de trofaste spillere
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Medhjælperstaben er nogenlunde tilfredsstillende, men der kan altid bruges en ekstra hånd.

Hvem bruger den
Gamle Skole
tekst og foto af Ove Rye Jørgensen
Det er et hus der bliver brugt til rigtig mange aktiviteter, faktisk hver
dag, men for det meste om aftenen.
Denne gang er det husets brug som
Valgsted for Folketingsvalget den
15. september. Her skulle beboerne
fra Allerslev, Ammendrup, Dyrlev,
Kragevig, Rekkende, Ugledige og en
del fra Skibinge stemme. Fra dette
område var der tilmeldt 930 stemmeberettigede.

I dette år er Dennis Grundtvig gået
fra, men så er René Sieben i stedet
for kommet til som kontrollør, velkommen til René.

Valgdagen blev som bekendt en
torsdag, og som man kan sige sig
selv, rokkede det ved et par arrangementer der allerede var planlagt til
onsdag-torsdag i skolen. For til valgdagen ville der allerede om onsdagen
blive opsat stemmebokse i det ene
lokale og gjort klar til brug dagen efter. Torsdagen var selve valgdagen,
altså fuld belagt hele dagen og aftenen med, og om fredagen ville boksene så blive taget ned og lokalerne
ryddet. Altså to dage hvor andre aktiviteter måtte vige pladsen, for som
fast valgsted havde den 1.prioritet og
det er jo kommunens hus.

Det er en fornøjelse at være i den
afdeling, for der møder man mange
glade og positive mennesker. AUIF
Banko er en afdeling hvor hygge og
samvær har en høj prioritet.
Jeg vil sige tak til alle, der har støttet
og givet deres arbejdskraft til
AUIF`bankoafdeling i det forløbne
år.
Også tak til vores leverandører som
er Ugledige Brugs, Super Best i
Præstø, Slagter Toft i Stege, Salgskontoret i Greve og Lotte i Kiosken.
Alle ovenstående har givet AUIF`s
Banko den bedste service, man kan
ønske sig.

Om onsdagen skulle Lions Club have møde, men de var så heldige at få
lavet en aftale, så de kunne stille
stemmeboksene op efter deres møde
om aftenen, så de var klar til torsdag.
Men Auif der har banko hver torsdag, hvor de ud over at bruge klubhuset også bruger skolen, måtte aflyse deres banko. Ikke mindst fordi P-

På udvalgets vegne, ”En glædelig
Jul” og et ”Godt Nytår.
På gensyn i 2012.
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pladsen mellem skolen og klubhuset
på bankoaftenerne er stuvende fuld
af biler og ville skabe problemer for
dem der skulle stemme.

Ved stemmeboksene står der en 3.
valgtilforordnet der sørger for at åbne stemmeboksen, når en af dem er
ledige.

Valgdagen
På valgdagen inden en vis herre fik sko
på, var Annette Sparholt Rasmussen
(adm. Valgstyrer) og Peter Sørensen
(valgstyrer) på Rådhuset i Vordingborg for at hente valglister, stemmesedler og stemmeurner. For kl.8
samledes de valgtilforordnede i skolen til morgenkaffe og planlægning
af dagen. Så da klokken var 9,00 åbnede Peter Sørensen valgafstemningen ved at oplæse valgtalen og vise,
at alle stemmeurnerne var tomme,
hvorefter de lukkedes og valget blev
erklæret åbnet.

Her afgiver Ole Jansen så sin stemme en af
de 930 stemmeberettigede.
Når vedkommende har sat sit kryds
på sin stemmeseddel, foldes denne
sammen og vedkommende træder
ud i lokalet og kan putte stemmesedlen i stemmeurnen. Denne bliver nøje overvåget af en af de valgtilforordnede.

Annette Sparholt og 6 valgtilforordnede havde fra morgenstunden fordelt opgaverne imellem sig, så der
også var plads til pauser. Dagen var
jo lang, helt frem til kl.20 hvor valghandlingen skulle stoppe.
Når folk kom ind i stemmelokalet
blev de guidet hen til et bord, hvor
der sad to personer. Den ene tager
mod folks personlige valgkort. Dette
bliver afstemt med valglisten som er
kommet fra kommunen. Kortet bliver herefter rakt videre til den anden
person ved bordet, og denne kvitterer med at udlevere en stemmeseddel til personen der nu er parat til at
afgive sin stemme.

Her var det valgtilforordnede Bjarne Pilegård, Mern, der passede stemmeurnen.
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Afstemningen slutter
Når kl. er 20 vil valgstyren højt og
tydelig spørge ud i lokalet, er der nogen
der ønsker at afgive sin stemme. Hvis der
så ikke er det, bliver afstemningen
meldt afsluttet.

Det er min hobby
tekst og foto af Ove Rye Jørgensen
Den første aspirant til at fortælle om
sin hobby, er den person som inspirerede mig til denne artikel-serie. Det
er André Kyrval der bor i Ugledige.
André og hans kone flyttede til
Ugledige for 6 år siden. At det lige
blev det hus som de nu bor i var slet
ikke planlagt, for det var genboens
hus de havde set til var til salg og
som de gik efter, men faldt så for
huset på den anden side af vejen, det
stod nemlig også til salg. André arbejder til dagligt i København, men
beskæftiger sig i sin fritid med mange ting.

Optællingen
Nu kan optællingen begynde. Det er
de valgtilforordnede der fordeler opgaverne mellem sig og tæller op. Når
tallene er kendt, vil valgstyren indtelefonere resultatet til kommunen, der
samler alle kommunens afstemningsresultater, inden disse sendes til Indenrigsministeriet.

Han ryger fisk og kød, bruger fitnesscentret i Vordingborg 7 gange
om ugen, hvor han nu også er blevet
instruktør i spinning, men ud over
det holder han også bier. Ja så mange, at han sælger honning fra dem,
hvilke foregår fra en lille selvbetjeningsbod uden for deres hus.

To af de valgtilforordnede Else Karlshøj og
Sven Johan Rasmussen ved valgbordet
Valgdagen slutter
Det er nogle trætte valgtilforordnede
der kan slutte dagen, mon ikke til en
kop kaffe eller en lille en til halsen.
Men inden dagen er helt slut for
Annette Sparholt og Peter Sørensen,
skal de personlig sørge for at aflevere alle stemmesedler og valglister på
Medborgerhuset i Vordingborg inden de kan holde fyraften. Der bliver
materialet fra afstemningen opbevaret natten over, under lås og slå. Så
da kl. var 22,45 kunne Annette og
Peter sige god nat og tak for i dag.

André med sin selvbetjeningsbod
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Men hvad han ellers får sin fritid til at gå
med må stå hen i det uvisse.
’Inspireret af hans bi-arbejde, fik jeg
en aftale med André om at komme
og se hans bier og det var ikke kedeligt, for om det kunne han fortælle i
timevis, jeg var kommet til den rette.

Som André fortalte, så er der omkring 60-70.000 bier i hver stade, det
er én familie, med deres egen dronning. Hun lever normalt omkring 5
år, med den primære opgave, at lægge
æg. Men det er hun også dygtig til,
omkring 2.000 pr. døgn. En familie
består normalt af 200 droner (hanner), der kun har en opgave, at spise
og dagligt flyve ud for at finde andre
dronninger og parre sig med, for
derefter at vende hjem til boet. Men
når efteråret nærmer sig og bierne
ikke kan finde mere føde i naturen,
drosler de deres aktivitet ned, og
dronerne bliver nu kun til besvær.
De bliver derfor tvunget ud af bistadet, og vil de ikke det, så bliver de
dræbt. Dette kalder man droneslaget.
Men så er der arbejderne, det er
kønsløse bier, der tager sig af alle de
opgaver der er for at holde deres
samfund i gang. Af dem er der omkring 30.000 arbejdsbier. Antalsmæssigt er det jo som en dansk provinsby der skal fungere. En arbejdsbi lever normalt kun 60 dage, hvoraf de
første 20 foregår inde i boet. Nogle
servicerer dronningen, hvor de mader hende, passer på æggene når de
bliver lagt i de enkelte celler. Andre
er såkaldte voksbier der lukker cellerne til med et vokslag og de bygger
nye celler i voks, på de tomme rammer der sættes ind i stadet. Disse
bier har en vokskirtel på baghovedet
hvor der dannes voks. Atter andre
tager sig af den nektar og blomsterstøv som andre bier kommer hjem
og afleverer til boet.
Dette bliver gennemtygget og kommer flere gange ned i honningma-

Det var en lørdag eftermiddag, hvor
solen til en afveksling stod højt på
himlen, at jeg var på besøg. Omkring
bistaderne var der stadig livlig aktivitet, så skønt dagen var i oktober, altså efterår, var der masser af bier ved
staderne. Vi stod omkring 4 meter
fra staderne, imens bierne nærmest
strøg hen over vores hoveder og op
over træerne, at André indviede mig
i biernes hemmelige liv og fortalte
om alt det arbejde der er med bierne.
For slutprocessen hvor honningen
skal høstes, slynges, røres, fyldes på
nye glas, sættes mærkat med navn og
adresse på hvert glas, for til sidst at
forsegle det, -jo, der blev brugt nogle
timer. Så det er nok mere interessen
og glæden ved arbejdet der driver
værket, for guld spinder man ikke på
det som sin hobby.
Bi-projektet startede i det spæde forår
2010 hvor det kun blev til 5 kg honning. Men her i 2011 hvor der blev
høstet første gang omkring Skt.
Hans og så frem til nu (oktober), ja
så har det været noget mere heldigt
med omkring 250kg. Det er indsamlet fra hans 5 stader i haven, samt 5
stader der står på planteskolen i
Ugledige. Så den honning man kan
købe på Flemmings Planteskole er
fra selve planteskolen, og faktisk er
smagen forskellig fra de to steder.
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spørgsmål om det, trak André i sit
bi-arbejdstøj med hat og det hele og
det måtte jeg så også. En mærkelig
oplevelse at stå 2,5 m fra stadet
imens det blev åbnet og bierne
sværmede omkring os, uden et bistik
til følge. Men spændende og interessant var det.

ven, fuldstændig som når en ko tygger drøv og gylper den græs op som
er gennemtygget. Her bliver den
omdannet til honning, ved hjælp af
de enzymer som bien har i honningmaven. Andre arbejdere pusler
om de nyudklækkede bier når de
kommer frem. Herudover er der renovationsbier, der sørger for at døde
bier og affald kommer ud af stadet.
Men efter 20 dage hvor de har arbejdet i boet (stadet) skal de så på
vingerne og bliver nu det man kalder
trækbier, nu skal de ud efter nektar og
blomsterstøv.

Denne artikel kunne blive meget
længere, for det var mange interessante ting André kunne fortælle,
men jeg må nøjes med dem i store
træk. Så da vi var færdige med rundvisningen, stod den på kaffe i deres
hyggelige baghave, og det kunne jeg
ikke sige nej til. Så en stor tak til André og Connie for et par interessante
og hyggelig timer.

Det er tankevækkende, når André
fortæller, at en enkelt bi i hele sit liv
kun hjembringer 0,7g honning til
boet. Det siger noget om hvor mange bier der ’passerer’ igennem et bistade i løbet af en sommer. Der må
man sige at naturen er ødsel med resurserne.

Kirkekalkning
af Knud Skovbæk
foto af Tove Grundtvig
I august måned fik Allerslev kirke en
tiltrængt kalkning. Især tårnet, som
det ligger der højt på bakken, er udsat for vind og vejr, var blevet meget
grå og trist at se på.
Det er et bekosteligt arbejde at få
kalket en kirke, fordi den er så høj.
De fleste kirker her omkring tilstræber, som os, at kalke hvert 3 år. For
at få murværket til at se hvidt ud lidt
længere, har enkelte malere forsøgt
sig med at blande noget klæbemiddel
i kalken, ofte med meget uheldige og
kostbare virkninger. Derfor må der
kun bruges ren kulekalk. Den bedste
tid for kalkning regnes eftersommeren at være, hvor luftfugtigheden er

Jeg havde glædet mig til at se selve
bistadet indvendig, så på mit
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Vi har fået udført et godt håndværks
arbejde af firmaet Helge Jørgen
Mortensen Aps. Vordingborg.

større og solen ikke brænder så
stærkt. På det punkt var vi heldige i
år, idet august gav megen regn og
kun lidt sol. Også på det punkt er
det der er skidt for det ene er godt
for den anden.

Ved afrensningen af tårnet kunne
man tydeligt se, at der var hvide
vandrette kridtstens-bånd. Tårnet er
utvivlsomt bygget af røde mursten
med hvide bånd. Hvornår den så er
kalket over, ved jeg ikke.
På tårnets mur ses nogle firkantede
murblændinger, hvor der engang har
siddet et ur.
Ringmuren om kirkegården har det
dårligt i det ene hjørne, men vi arbejder på at finde en løsning for
hvad der skal gøres.
En nykalket kirke er en stor reklamesøjle, og i den mørke december
regner vi igen med at få lys på murene, så flere måske også får lyst til at
se kirken indefra.

Da kirken blev kalket i 2008 foregik
det fra lift. Men fra en lift er det
svært at komme ind og kalke kamtakkerne ind mod tagfladerne. Desuden er en lift ingen særlig behagelig
arbejdsplads i uroligt vejr. Arbejdet
med at afrense, reparere og stryge 23 gange bliver meget bedre, når man
går på et fast underlag. Derfor valgte
menighedsrådet at kalkningen i år
skulle foregå fra stillads. Flot så det
da også ud, da der var rejst stillads i
11etagers højde. Nu da stilladset var
oppe fik vi samtidig repareret lidt tag
og tagrender. Kalkning fra stillads er
den bedste, men også dyreste løsning. Alt i alt er der brugt godt
200.000 kr.

Generalforsamling

Allerslev Ungdoms- & Idrætsforening afholder generalforsamling

onsdag d. 22. februar 2012
kl. 19.00 i Allerslev Klubhus på
Enghavevej 2a.

Reservér allerede datoen nu.

Bent Harsmann, fmd
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Byvandring i Allerslev

Mønvej 63 og 65

af Steffen Lyng Sørensen, 2004
foto af Ove Rye Jørgensen
4.del Mønvej og Enghavevej
Mønvejen: Vi starter vi fra Ammendrup siden.

Er boligselskabets huse, opført først
i 1950erne.

Allerslev byskilt står forkert. Skellet
er ca. 150 længere fremme. Tidligere
var den en stor åben grøft, ført under vejen i en gammel stenkiste. Nu
for længst sløjfet.

Mønvej 67

Mønvej 61b

Her boede en fru Nikolajsen sammen med to ugifte sønner, hun drev
en lille købmandsforretning.

Allerslev-Ammendrup vandværk, det
var et fornuftægteskab, indgået mellem to nedslidte vandværker i 1981.
Allerslev Vandværk havde penge,
Ammendrup vandværk en ny vandboring, så de fleste af beboerne var
tilfredse med en sammenlægning.
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omkring 1970 med nye ejere.
Mønvej 81

Mønvej 69

Her lå den gamle Ammendrup mølle
og foderstofhandel, den gang en ret
stor forretning.
Nyere huse bygget i 1950’erne af ældre gårdmænd

Mønvejen 75

Mønvejen 83

Nyere huse bygget i 1950erne af ældre gårdmænd.
Mønvejen 77
Stort hus med garager bagved, bygget af vognmand Pedersen.
Fjerde generation i vognmandsfirmaet, er i dag Kent Anker Pedersen.

Nyere huse bygget i 1950’erne af ældre gårdmænd

Mønvejen 85

Mønvejen 79

"Vestergårds" hus til 1979, senere
skiftende ejere.

I mange år var det købmand og viktualiehandel. Ejeren var Hans Jørgen
Larsen. Forretningen blev nedlagt
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Enghavevej 1

håndbold og fodbold. Fra et lille
ydmygt klubhus, er der ved frivilligt
arbejde rejst et klubhus som har alle
de faciliteter der kan forventes i et
moderne klubhus, stor sal, køkken
og kiosk m.v.
Enghavevej 2b

I 1930erne, et lille gammelt hus, en
familie Møller med mange børn. To
af deres sønner, blev storvognmænd
i Vordingborg, ’Brødrene Møllers
kølevogn og busselskab’.
Huset er genopført efter brand, med
forskellige ejere.
Enghavevej 2

Allerslev gl. skole
Rensningsanlægget, opført i forbindelse med kloakeringen af Allerslev
by. Skolebygningen den ’Gamle skole’ omtales i næste blad.
Enghavevej 3a

Huset er i dag nedrevet og grunden
ligger brak
Enghavevej 2a

Efter nr. 1 ligger Allerslev vognmandsforretnings garageanlæg i 3 a
og 3 b. Grunden her var tidligere
skolehaver, senere blev det entreprenør Jensens plads for genbrugsmaterialer.

Sportspladsen
med
klubhuset.
Kommunen købte jorden af Renti
og Johs. Nielsen. I 1950erne kom
Else og Jørgen Karlshøj til Ugledige,
de blev iværksætterne til den succes
som foreningen A U I F er i dag. De
var gymnastikledere og fik gang i
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Enghavevej 3b

Enghavevej 6

Enghavevej 4

Ældre hus
Enghavevej 7

Ældre hus, en gang kaldt fabrikken.
Der var 12 børn og senere boede der
"Sorte Vagn" en lidt speciel person.

Et nyere huse

Enghavevej 5

Enghavevej 9a

Et nyere huse

21

Enghavevej 11

Enghavevej 9b

Her lå ’Enghave gartneri’. Ingvar
Jensen var her i en menneskealder
gartner med tilhørende udsalg. Han
byggede ny bolig på grunden, mens
udsalg af planter skete fra det gamle,
nok 150 årig hus. Vognmand Kent
Anker Pedersen har senere købt hus
og grund.

Det gamle kommunehus, der indeholdt tre lejligheder. Det var i brug
til 1970erne. I mange år var sognets
skæve eksistenser og landsbytosser henvist
til en elendig bolig der. Huset er nu
privatejet og sat fint i stand.
Enghavevej 13

Enghavevej 10

Gården ’Lysholm’
Her ligger ’Enghavegården’, men
den og gården ’Lysholm’ har altid
følt de hørte til i Allerslev, men de
hører til Ugledige ejerlav. De ca.10
tdr. land jord der hørte til Enghavegården er nu under "Pilegård" Allerslev. De ligger i dag permanent EUbrak, det er den bedste udnyttelse af
den jordtype
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Kirkens aktiviteter
af Torben Møllenbach
Første gang var ons. d. 26. okt.: Introduktion til centrale problemstillinger i Martin A. Hansens forfatterskab og i romanen ”Løgneren” ved
Anna Sofie Hansen.

Teatertur til Folketeatret i KBH
fredag d. 13. april 2012.
På Folketeateret fredag d. 13. april
vises ”Mogens og Mahmoud”. En
forestilling om utilsigtet venskab,
Politisk komedie af Flemming Jensen.

2. gang ons. d. 9. nov.: Om hovedpersonen, Johannes Vig, og kærlighedshistorierne. Oplæg ved deltagerne og opsamling ved Anna Sofie
Hansen.

Da der stadig er enkelte billetter tilbage kan man rette henvendelse til
Torben Møllenbach, tlf. 55 99 60 17
eller på mail: tom@km.dk

3. gang bliver ons. d. 23. nov.: Om
tradition og modernitet som begreberne udfoldes i romanen. Kan man
stadig læse Martin A. Hansen og
”Løgneren”? Oplæg ved deltagerne
og opsamling ved Anna Sofie Hansen.

Pris: 500,00. Prisen dækker teaterbillet, buskørsel til og fra teatret, øl,
vand og sandwich.
Studiekreds i Allerslev
Præstegård.
En enkelt aften tilbage af i alt tre om
Martin A. Hansen og romanen
”Løgneren” fra 1950. Præstegården i
Allerslev, Rekkendevej 39 - kl. 19.30.
I foråret holdt Anna Sofie Hansen et
foredrag om moderne litteratur og
hun kom her ind på, hvilken betydning Martin A. Hansens forfatterskab har haft for både sam- og eftertid. I denne studiekreds vil hun
sammen med deltagerne tage tråden
op og tage udgangspunkt i romanen
’Løgneren’.

Martin A. Hansen

Sognepræst Torben Møllenbach træffes efter aftale på
telefon 55 99 60 17 eller på mail tom@km.dk
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Efter morgenmaden begynder en
kortere gudstjeneste kl. 9.00. Vi har
allerede holdt gudstjeneste på denne
måde i Allerslev, og næste gang er
det i Jungshoved Kirke, d. 13. nov.

Indenfor murene foredrag ved
overrabbiner Bent Lexner, Præstegården, Allerslev,
ons. d. 16. nov. 2011, kl. 19.00
Hvordan er det at være jøde i en
gammel kristen kultur og være leder
af en jødisk menighed? Hvad er det
at være ’jødisk’?
Det er nogle af de spørgsmål, som
aftnens foredragsholder, overrabbiner Bent Lexner vil komme ind på i
løbet af aftnen.

Vi synger julen ind.
Jungshoved kirke,
tirs. d. 6. dec., kl. 19.30
Julemusik i kirken ved organist Carl
Jørgen Nielsen og trompetist Mads
Sørensen. Med programmet til ’Vi
synger julen ind’ er hovedvægten lagt
på, at deltagerne synger en række af
vores mest kendte og afholdte julesalmer, ledsaget af orgel- og trompetmusik. Carl Jørgen Nielsen introducerer salmerne og musikstykkerne.

Deltagelse er gratis og alle er velkomne.

Endvidere vises der en række stemningsfulde naturbilleder på storskærm. Billederne er taget af Carl
Jørgen Nielsen, og de vil ledsage
musikken og fællessangen.
Alle er velkomne.

Nyt initiativ: Tidlig gudstjeneste
med morgenmad
Som noget nyt vil begge menighedsråd invitere menigheden til nogle lidt
anderledes gudstjenester tidligt om
morgenen. Menighedsrådene vil indbyde deltagerne til morgenmad, der
begynder kl. 8.15. Deltagelse er gratis og det er ikke nødvendigt at melde sig til.

Mads Sørensen og Carl Jørgen Nielsen
Foto: nkbooking.dk
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De ni læsninger
Allerslev Kirke,
Tirs. d. 13. dec., kl. 19.00.

Julehygge i præstegården
Ons. d. 7. dec., kl. 15.00-17.00.
Ligesom de foregående år markerer
vi den tilstundende højtid med julehygge i præstegården. Menighedsrådet er vært med kaffe og thè og julebagværk, og vi skal synge nogle af de
kendte advents- og julesange. Duoen
Elena og Elena vil også være til stede
og underholde os musikalsk. Endvidere vil Torben Møllenbach læse en
julehistorie. Alle er velkomne.

Kalvehave kirkekor under ledelse af
organist Gutte Kraneled kommer
denne aften og synger højtiden ind.
Medlemmer af menigheden vil deltage med læsning af de bibelske tekster. Menighedsrådet byder efterfølgende på en forfriskning i Tårncafeen.

Alle ønskes
Glædelig Jul

Kalvehave kirkekor under ledelse af organist Gutte Kraneled.
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Aktivitetskalender
Dato

Begivenhed

16.nov.11

Foredrag Bent Lexner

23.nov.11

Studiegruppe 4

29.nov.11

Årets sidste Bankoaften2

02.dec.11
07.dec.11

Sang-café 4
Julehygge i præstegården3

13.dec.11
16.dec.11
03.feb.12
22.feb.12
10.mar.12

De 9 læsninger3
Julemusikgudstjeneste3
Sang-café 4
Generalforsamling AUIF3
Tyrolerfest 2

Tidspunkt Lokation
19:00 Præstegården i
Allerslev
19:30 Præstegården i
Allerslev
18:45 Allerslev klubhus og
Allerslev gl. skole
19:00 Allerslev gl. skole
15 – 17:00 Præstegården i
Allerslev
19:00 Allerslev Kirke
19:30 Jungshoved Kirke
19:00 Allerslev gl. skole
19:00 Allerslev klubhus
18:00 – 01:00 Præstø Hallen

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

Gudstjenester
Dato

Begivenhed

13. nov.
20. nov.
27. nov.
4. dec.
11. dec.
18. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
1. jan.
8. jan
15. jan.
22. jan.
29. jan.
1. feb.
5. feb.
12. feb.
19. feb.

21. s. e. trin.
Sidste s. i kirkeåret
1. s. i advent
2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårsdag
1. s. e. Helligtrekonger
2. s. e. Helligtrekonger
3. s. e. Helligtrekonger
Sidste s. e. Helligtrekonger
Kyndelmisse
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

Allerslev
10.30
Ingen
10.30
JBB: 9.00
9.00
10.30
14.30
11.30
JBB: 9.00
Ingen
10.30
9.00
10.30
Ingen
19.00
Ingen
10.30
Ingen

Jungshoved
9.00
10.30
Ingen
Ingen
10.30
Ingen
16.00
10.00

11.30
9.00
10.30
Ingen
10.30

9.00: JBB
Ingen
10.30

JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev

