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Forord 

af Ove Rye Jørgensen 
 
Det er så koldt derude..  
som B.S. Ingemann skriver i sangen 
’I sne står urt og busk i skjul’. 
Den linje dukkede op da jeg her for-
leden, en frostklar lørdag morgen 
tog en travetur igennem den efter-
årssmukke skov. Det var koldt, tid til 
både hue og vanter. Jo, vinteren ven-
ter lige om hjørnet og året er ved at 
gå på hæld. Derfor er det så også 
årets sidste blad du nu sidder og læ-
ser.  
Året igennem har vi haft mange for-
skellige artikler, interessant for nogle, 
mindre for andre, alt afhængig af 
smag. Men hele tiden prøver vi at 
finde nye vinkler for en artikel. I det-
te blad har vi derfor, for første gang 
en artikel om en gård her fra områ-
det, dens historie igennem årene, før 
og nu. Det drejer sig om Rishøjgaard 
i Ammendrup. Artiklen har været 
bragt i bladet ’Landbrugsnyt’, og er 
skrevet af Vagn Boberg Nielsen, 
Vordingborg. Vi har fået lov af nu-
værende ejere på Rishøjgaard og for-
fatteren til at bringe artiklen. Det er 
så første gang vi har sådan en artikel, 
men forhåbentlig ikke sidste gang. 
 
Vi leder hele tiden med lys og lygte 
efter emner til vores serie ’Det er 
min hobby’. Denne gang handler det 
om ølbrygning, og salg af denne. Så 
kender du en person som har en 
speciel hobby, så kontakt os i bladet. 
Vi følger selv op, send os en maile 
eller brug telefonen. 

Der er flere aktiviteter som du skal 
være opmærksom på, for Beboerfor-
eningen inviterer sammen med TV2-
øst til optagelse af programmet ’Mit 
kæreste eje’, hvor du som publikum 
kan få vurderet en eller flere af dine 
antikviteter eller gamle ting. Et andet 
arrangement er at der holdes Jule-
marked, hvor du kan købe, men også 
selv være sælger. Men læs artiklerne 
inde i bladet, alt er forklaret. 

Idrætsforeningen AUIF har et refe-
rat fra Borgermødet hvor alle fra lo-
kalområdet var inviteret til at komme 
og give deres mening med forslag til 
nye aktiviteter på den gamle sports-
plads bag klubhuset. Der var dækket 
op med rigelig kaffe og kage, øl og 
sodavand til de mange gæster der 
skulle komme. Jo, det var et godt 
møde, men de mange udeblev. End-
nu en gang var det Tordenskjolds 
soldater. Men læs selv om de interes-
sante forslag.  

Med det sidste blad her for i år, vil 
jeg på alles vegne, os der skriver, la-
ver layout, læser korrektur, holder 
styr på økonomien, poster bladet og 
fordeler dem i postkasserne, ønske 
dig en glædelig jul og et godt nytår.  

Jeg ønsker dig god læsning. 
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Sidste nyt fra AUIF  
af Ena Skovbæk 
 
AUIF har holdt sommerferie på nær 
Petanque og Bankospil, som er akti-
ve hele året. 
 

Gymnastikafdelingen er startet, des-
værre kun med få hold. Mor/Barn,- 
Juniorhold sammen med Præstø og 
Mern. - Motionshold og Linedance. 
Desværre er det gået galt i den afde-
ling, hvor bl.a. den nye formand 
sprang fra i elvte time. Heldigvis 
prøvede nogle bestyrelsesmedlem-
mer at samle stumperne, og fik nogle 
hold i gang. Men det var meget svært 
på så sent et tidspunkt. 
 

Fodbold: Efter sigende skal der 
komme Old Boys fodbold på 
sportspladsen til foråret. 
  
I sommer opdagede bestyrelsen, at 
der var et hul i jorden ved en vand-
hane ved sportspladsen, og vandet 
stod op flere steder. Ved nærmere 
eftersyn af en kloakmester, konstate-
rede han, at der ikke var gennem-
gang i rørene, de var tilstoppet med 
rødder fra de træer og buske, der 
gror op langs klubhuset. 
 

Klubhuset er 35 år gammelt, så det 
kan forventes, at der vil komme flere 
store vedligeholdelsesudgifter i de 
kommende år. Der er planer om at 
udskifte de gamle vinduer i salen ud 
mod sportspladsen i 2013. 

De er rådne, kan ikke lukkes, så det 
trækker ind og der er varmespild. 
De to toiletter forneden i klubhuset, 
skal også renoveres. 
  
Gulvet i salen er slidt så meget ned, 
at det ikke kan slibes og lakeres me-
re, derfor er der også et nyt gulv på 
ønskelisten, men dette er udskudt til 
omkring 2014. Ovenstående afhæn-
ger af AUIF aktiviteter/ økonomi i 
de kommende år. 
 

Det omtalte borgermøde, om til-
plantning/ændring af sportspladsen i 
Allerslev, blev en stor skuffelse for 
bestyrelsen, for kun få af beboerne 
mødte op for at komme med nye 
ideer til aktiviteter på pladsen. Men 
bestyrelsen var glade for de ideer der 
kom frem, og de vil blive drøftet i 
den kommende tid.  (Læs referat andet 
sted i bladet. red.) 
 

Efter at bestyrelsen nu har sundet sig 
lidt og skuffelsen har lagt sig, ser den 
nu, at det er et tegn på, at den uden 
indblanding fra sognets beboere kan 
og må acceptere kommunens for-
slag, om beplantning - et natursam-
lingssted eller noget helt tredje. 
 

Forslaget er en tilpasning til en ny tid 
for idrætsforeningerne i yderkants-
områderne. Børnene derfra vil dyrke 
deres sport sammen med deres sko-
lekammerater, altså uden for deres 
eget lokalområde, og det er forståe-
ligt nok. 
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Men Vordingborg Kommune har 
lovet, der stadig vil blive mulighed 
for at spille fodbold i Allerslev. dvs., 
der vil blive et areal på størrelse med 
en fodboldbane tilbage, som vil blive 
tilpasset aktivitetsniveauet. 
 

Skulle der være beboere, der har en 
anden mening, men som ikke havde 
mulighed for at kunne komme til det 
afholdte borgermøde, kan man sta-
dig komme med sine kommentarer 
ved at skrive til AUIF hjemmeside 
som er: www.auif.dk. 
 

Den 27. februar 2013 vil der blive 
holdt dialogmøde med nogle af by-
rådsmedlemmerne, her vil ovenstå-
ende også blive drøftet. 
 

En anden ledelsesstruktur i AUIF 
blev nævnt både på borgermødet og 
ved sidste bestyrelsesmøde, dette er 
et emne der lyder spændende. 
 

 

Frk. Lundgren på besøg 
af Inger Frederiksen 
 

Den 18. januar kl. 19 kommer ’Frk. 
Lundgren’ (Annemette fra Krogår-
den) på besøg i Den gamle Skole. 
Hun vil fortælle om sit virke, sin for-
retning, samt vise lidt med blomster. 
Beboerforeningen står for arrange-
mentet, hvor der også vil være kaffe 
og kage.  
 

Juletræsfest i klubhuset 
af Berit Eeg 
 

I år holder AUIF og Beboerforenin-
gen deres fælles juletræsfest lørdag 
den 29. december. For dem der 
ønsker at være med til fællesspisning, 
starter vi kl.17.30. Man kan også 
vælge at komme efter, og så starter 
juletræsfesten kl. 19. Her vil vi hygge 
os med at synge og danse om jule-
træet. Vi har i god tid sendt en jule-
hilsen til julemanden, så mon ikke 
han ser forbi med lidt godter til bør-
nene. 
 

Der er tilmelding til Knud Skovbæk 
på mail: knud.skovbaek@dlgtele.dk  
eller Berit Eeg på mail: 
berit.eeg@gmail.com 
 

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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Borgermøde 
Vedr. anvendelse af AUIF’s stadion 
 
Til stede den 3. oktober var bestyrel-
sen: Dennis, Susanne, Heidi, Berit, 
Annette, Torben, Inge, Jette. 
 
Formanden Dennis Grundtvig bød 
velkommen og fortsatte. Da AUIF 
ikke ejer sportspladsen, og da den 
ikke mere bliver brugt til fodbold el-
ler andre sportsgrene, lægger Vor-
dingborg kommune op til at den skal 
bruges til andet. Dennis kan dog op-
lyse at der kommer Oldboys fodbold 
til foråret, men vi har indkaldt til 
mødet her, for at modtage gode for-
slag til, hvad pladsen kan bruges til. 
 
Bestyrelsens forslag er:  

• En tennisbane, men desværre 
alt for dyrt, prisen kan komme 
op på 500.000 og 700.000 kr. 

• Fodboldgolf 

• Agility 

• Diskgolf  
 
De tilstedeværendes forslag og 
kommentarer: 

• Preben mente at det måske kunne 
være en idé at få et par ordentlige 
trænere til fodbold, som kan tiltræk-
ke spillere. Vi skal helst have fat i 
børn og unge. - Et forslag bestyrel-
sen har haft oppe. Problemet er ba-
re, at mange børn helst vil spille med 
deres venner og klassekammerater, 
og de spiller gerne i nærheden af de-
res skoler 

• Skateboardbaner? Eller nye aktivi-
teter der ikke findes andre steder. 
 

• Pakourbaner – men den er desvær-
re også meget dyr – 750.000 kr. 
 

• Aksel kommenterede, - at hvis der 
kommer fodbold til klubben igen, er 
renovering af omklædningsrummene 
en nødvendighed. De trænger sådan. 
 

• Hvad med in-liner baner? Men det 
er bekosteligt at lægger asfalt. 
 

• Skal vi ud og finde sponsorer, eller 
frivillig arbejdskraft? 
 

• Knud Skovbæk kan fortælle, at 
kreditforeninger nogle steder har væ-
ret inde og spæde lidt til, for at der 
kan kommer liv i byen. Hvilket også 
vil gøre den mere attraktiv, ikke 
mindst for interesserede tilflyttere. 
 

• Ove kan fortælle, at i Lundby og 
Jungshoved er der mere opbakning 
fra lokalsamfundet. Der har de f.eks.  
en ugentlig fællesspisning i deres lo-
kale samlingshus, hvor man skiftes 
til at stå for madlavningen og hvor 
de lokale beboere kan samles om et 
billigt måltid og få en sludder med 
andre fra byen. 
 

• Vi er nok nødt til at indse at det 
må være bestyrelsen, der skal tage te-
ten og komme i gang med noget, og 
så må vi håbe på at opbakningen 
kommer. 
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Der var flere forslag til hvad banen i Allerslev kunne bruges til 

Men her et udpluk af de arrange-
menter der er i gang: 
 

• Berit kan fortælle, at de er ved at 
arrangere en Dragedag, kombineret 
lidt med Halloween. 
 

• Dilettantstykket ’Svigermor på til-
bud’, løbet af stablen den 10. no-
vember i klubhuset. Der er caféaften 
d. 14. november. 
 

• Loppemarkedet kommer også op 
at køre igen. 
 

• Julemarked – første weekend i de-
cember den 1. og 2. december. 
 

• Juletræsfest – lørdag d. 29. decem-
ber eventuelt med fællesspisning for 
interesserede. 
 

• TV Øst optager ”Mit kæreste eje” 
den 21. november kl. 14 - 18. Der er 
tilmelding til Knud Skovbæk eller 
Dennis Grundtvig 
 

• Verner fortalte om Mønture, hvor 
LAG har givet et tilskud. LAG er en 
forening der støtter frivillige for-
eninger med tilskud op til 50 %. Re-
sten skal foreningen selv skaffe. 
 

• Lars Hyltoft fortalte om ”Idræt 
om dagen”. Projekter der foregår om 
dagen for alle der har mulighed for 
at deltage. Der kan søges tilskud hos 
DGI.  
 

• Dennis informerede bowls. Hver 
søndag og hver den første onsdag i 
måneden. Det foregår i klubhuset og 
der er åbent for alle. 
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Sille Roulund og Steffen Dinesen optager i Allerslev 

Mit kæreste eje 
af Knud Skovbæk 
Den populære TV øst serie, hvor Sil-
le Roulund og Steffen Dinesen der 
er auktionschef hos Auktionshuset 
Lauritzen.com i Næstved, kommer 
rundt på Sjælland, hvor de giver folk 
lejlighed til at vise deres klenodier el-
ler rariteter og samtidig får lov til at 
fortæller dens historie, for bagefter 
at få en vurdering af genstanden. 
 
De kommer til Allerslev onsdag 
den 21. november kl. 14 til ca. 18 i 
Klubhuset Enghavevej 2 a.  
 
Tilmelding er nødvendig: 
AUIF telefon 2042 1811 
Beboerforening  telefon 5599 6142 
 
Det behøver absolut ikke at være 
særligt kostbare ting, men måske ba-
re noget man er glad for og måske 
gerne vil høre lidt mere om. Kom og 
vær med. Vi har lovet TV 2 at samle 
op mod hundrede mennesker. Der 
er gratis adgang, men kaffe og drik-
kevarer kan købes, blot må vi ikke 

klirre for meget under optagelserne.  
Denne udsendelsesrække er en ud-
mærket måde at få folk til at tænke 
sig om, inden man kører på gen-
brugspladsen, for det man ikke pas-
ser på, mister man.  
 
Lidt strøtanker 
I begyndelsen af oktober holdt 
AUIF en aften for at finde ud af om 
sognet ønskede at bevare livet om 
klubhuset og sportspladsen.  
 
Desværre så det ud til der ikke var 
den store interesse.  Men det er, som 
hvis man ikke bruger den lokale bu-
tik, så lukker den. Det samme gælder 
kirke, landsbyfællesskab og fælles 
kulturbaggrund. Vi er fattige og ego-
istiske, hvis vi ikke kan give noget af 
vore gamle værdier videre til vore 
børn.  
Det er som den øgede velstand og 
kortere arbejdstid har givet mindre 
behov for fællesskab 
 
Vi kan have fælles oplevelser ved at 
se den samme TV udsendelse. Men 

Tv’et er ikke ret 
godt at tale med, 
hvis man har 
behov for at dele 
sorg eller glæde 
med nogen. Så er 
det godt at kende 
nogen i sin 
hjemby. Kom og 
vær med og nyd 
fællesskabet med 
andre mennesker 
der også har noget 
de er glade for og 
vil bevare. 
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Nyt om kloakeringen i Allerslev og min hjemmeside 
af Henning Schmidt 
 

Jeg tror, de fleste undrer sig over, 
hvad der egentlig skal ske ved den 
forestående separatkloakering. Det 
er jo ikke meget, man hører fra Vor-
dingborg Forsyning, og jeg ved, at de 
fleste føler sig meget usikre her. Da 
renovering af kloakker har været en 
stor del af mit tidligere arbejdsområ-
de, har jeg følt en vis naturlig nysger-
righed for at se, om man nu udnyt-
tede de muligheder, som findes for 
at få det bedste og billigste projekt 
og samtidig få mulige forbedringer af 
de eksisterende forhold. Dette har 
jeg fremført ved to af de dialogmø-
der, som lokalrådet har holdt med 
politikere fra kommunalbestyrelsen, 
og jeg følte stor velvillighed fra poli-
tisk hold til at gå videre med en dia-
log. 
 
Ud fra det mandat politikerne ved 
disse to dialogmøder har givet lokal-
rådet og mig, har vi søgt at finde al-
ternative og billigere løsninger på se-
paratkloakeringen. Jeg må sige, at al-
le involverede føler at succesen har 
været begrænset. Vi føler til tider, at 
det er meget svært at få lov til at bli-
ve inddraget i selve projektet, og det 
har betydet, at jeg kun har fået et 
mindre kig på det første skitsepro-
jekt. Der var der virkelig penge at 
spare, hvis man greb chancen.   
 
Hvad jeg så, gav mig ikke nogen 
grund til at tro, at vi med hensyn til 
oversvømmelser vil være bedre stillet 
end før.  

Desuden blev det ved det seneste di-
alogmøde oplyst, at der efter loven 
ikke må overføres midler fra Forsy-
ningens kloakprojekt til forskønnelse 
af byerne. De nedslidte fortove, den 
farlige udførelse af chikanerne, kant-
stenene fyldt med ukrudt og de døde 
træer er nogle af de ting, man kunne 
tænke sig at få rettet op nu, hvor by-
erne alligevel skal graves op.  
 
Det vi har opnået indtil nu er, at 
man sandsynligvis får tilført midler 
til et ændret terrænafvandingspro-
jekt, hvor man vil imødegå over-
svømmelserne fra markerne syd og 
øst for Allerslev. Vi er ligeledes ble-
vet lovet, at der vil komme en dialog 
med vejvæsnet så vejafvandingen 
kan ske mere effektivt fremover.  
Endelig er der mulighed for at søge 
tilskud til ”område-fornyelse”. Dette 
har vi dog ikke gjort endnu, da vi ik-
ke ved, hvad det aktuelle projekt 
præcist indebærer. 
 

 
Sådan ser de små riste ud ved skybrud 
 

For at belyse nogle af de problema-
tikker og deres mulige løsninger har 
jeg oprettet en hjemmeside, hvor 
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man kan læse om dette. Hjemmesi-
dens adresse er: 
 www.freewebsiteservice.com 
/henningschmidt/forside.php 
 

Jeg har også på hjemmesiden prøvet 
at beskrive, hvad vi har gjort indtil 
nu. Den er ment som en håndsræk-
ning, for at skaffe jer viden og op-
lysning, når kloakeringen starter op. 
Men også som et forum, hvor man 
kan stille spørgsmål og udveksle er-
faringer. 
 

Inden alt for længe vil der blive ud-
sendt nogle skitser til alle, som skal 
have ændret kloaksystemet. Først da 
kan man i realiteten begynde at vur-
dere, hvordan man bedst kan gribe 
sagen an på egen grund og den deraf 
følgende økonomi. 2 – 3 uger efter 
vil Forsyningen så indkalde alle til et 
”Åbent Hus arrangement”, hvor 
man kan stille spørgsmål til projektet 
og fremlægge egne ønsker for place-
ring af kloakstikkene på grunden. 
Muligheden for at få ændret væsent-
lige ting ved hovedkloakken er i mi-
ne øjne meget små på det tidspunkt.  
 

Vi prøver derfor stadig at få indsigt i 
projektet og påvirke dette i den 
bedst mulige retning set fra borger-
nes side. Forsyningen har lovet os et 
møde i den nærmeste tid, hvor vi 
kan se det projekt, som teknikerne er 
ved at færdiggøre og debattere dette.  
Men det er givet, at vi skal stå sam-
men og stille alle relevante kritiske 
spørgsmål til det projekt, der er un-
der udførelse. På dette punkt kan 
hjemmesiden også vise sig nyttig.  

Petanquestævne  

på Bornholm 
tekst og foto af Inger Frederiksen 
 
Som aftalt skriver jeg lidt om Lands-
petanquestævnet i Rønne på Born-
holm som blev holdt 4. til 5. august.  
Fra Allerslev Petanque var vi 9 per-
soner. Nogle var rejst i forvejen for 
at holde en lille ferie inden starten. I 
forvejen havde vi bestilt indlogering, 
så vel ankommet til Rønne torsdag 
eftermiddag skiltes vi for at tage vo-
res respektive indlogeringer i nærme-
re øjesyn. 
 
Fredagen var indskrivningsdagen til 
landspetanquestævnet for alle til-
meldte, samme dag afholdtes rød-
vinsspil for dem som ønskede det. 
 
Lørdag morgen mødtes vi alle til et 
dejlig veldækket morgenbord, Her 
blev vi alle mødt med et hjertelig vel-
kommen til Bornholm og landspetan-
questævnet erklæredes herefter for 
åbent. Næste punkt på programmet 
var uddelingen af de forskellige hold 
som man kom til at spille på samti-
dig med at man fik tildelt en holdle-
der som fungerede hele denne dag. 
Et hold bestod af 6 personer fra for-
skellige klubber i Danmark, Sverige 
og Tyskland. Så man var godt blan-
det sammen både sprogmæssig og på 
tværs af alle kulturelle skel. Med en 
klar blå himmel og en livlig stem-
ning, hilste vi hjertelig på hinanden 
og startede så med det vi var kom-
met for, nemlig at spille petanque.  
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 Vores egen Preben Sindal fik første præmie, et stort tillykke til ham 

Men uden mad og drikke går den ik-
ke, så ved middagstid blev vi budt på 
en velsmagende frokost. 
 
Lørdag aften glædede alle sig til hyg-
geligt samvær med god mad og 
præmieoverrækkelser efter dagens 
resultater. Så stor blev vores glæde, 
da vores egen Preben Sindal fik før-
ste præmie, et stort tillykke til ham. 
Vi var utrolig stolte både på hans 
vegne og Allerslev IF petanqueklub.  
 
Vi andre havnede lidt længere nede 
på listen, men var tilfredse. 
 
Søndag morgen startede vi igen da-
gen med et dejligt morgenbord og 
derefter spillede vi med vores faste 
makker.  

Vi spillede efter DGI`s regler og var 
der nogle som trak spillet længere ud 
end nødvendig. Så kom de såkaldte 
officials og påpegede tiden så alle 
kunne starte næste runde på nogen-
lunde samme tid. Søndag eftermid-
dag sluttede landspetanquestævnet.  
 
Vi lærte mange dejlige mennesker at 
kende og mødte mange af dem som 
vi tit ser til vores egne stævner, jo, 
det var en dejlig weekend. Samtidig 
sender vi en kæmpe tak til bornhol-
merne for deres gæstfrihed. Det var 
en fornøjelse at se alle dem, der var 
involveret i planlægningen af et 
stævne af det omfang som var meget 
imødekommende, venlige og smi-
lende mennesker på trods af den 
kæmpe opgave.  
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Her er et af de hold, som Erik Arvidsen var træner for. Årstallet er 
ukendt. Stående fra venstre: Lene, Gitte, Bonni, Erik, Jytte, Jette og  
Sussi. Siddende fra venstre: Nancy, Annette, Marianne og Dorthe.  

Der var dengang… 
af Stine Hansen. Billederne er venligst udlånt af Erik Arvidsen 
 

For år tilbage var der gang i den i 
weekenderne på Allerslev stadion. 
Der blev spillet rigtig meget fodbold, 
men det er ved at være historie nu.  
 

Som barn var jeg selv en ivrig hånd-
boldspiller i Allerslev. Jeg havde in-
gen interesse i at spille fodbold, men 
det var der mange andre, der havde, 
og heldigvis var der plads til alle, 
uanset om man havde interessen for 
det en eller det andet.  
 

Men hvornår startede det egentligt? 
Jeg fik lavet en aftale med Erik Ar-
vidsen, som har lagt mange timer på 
Allerslev stadion som fodboldtræner, 
så han kunne fortælle mig lidt om 

det. Erik blev varslet i god tid, så 
han kunne nå at forberede sig lidt, 
bl.a. fik han studeret de gamle pro-
tokoller og researchet lidt på nogle 
navne på gamle holdbilleder.  
 

I 1950 startede det første fodbold-
hold i Allerslev, der på det tidspunkt 
hed AGF (Allerslev Gymnastik For-
ening, som blev dannet i 1909). 
Navnet blev senere ændret til AUIF. 
På det tidspunkt var der to forenin-
ger i Allerslev, en ungdomsforening 
og gymnastikforeningen. 
 

Fra 1950’erne og frem til 1962 blev 
der ivrigt spillet fodbold i Allerslev, 
men pga. trænermangel løb det stille 

og roligt ud i 
sandet. Fodbold 
blev skiftet ud 
med håndbold, 
idet interessen 
for at spille 
håndbold steg 
markant I de 
efterfølgende år.  
 

Men i 1971 
startede fod-
bolden op igen 
med et drenge-
hold og et herre-
hold. Ca. 10 år 
efter (i 1980) 
dannes det første 
damehold i fod-
bold.  
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Det var med stor succes, at der blev 
spillet damefodbold i Allerslev, i 
hvert fald lykkedes det for damerne 
at blive kredsmestre i 1989, og ifølge 
Erik, er det nok det bedste dame-
hold, der nogensinde har været i Al-
lerslev. 
 

Perioden frem til 
ca. 1993 var med 
skiftende trænere. 
Hér blev træner-
posten udskiftet 
med Erik Arvid-
sen, som tidligere 

havde trænet drengene. Erik var da-
metræner for et 7 mandshold i ca. tre 
år. Af forskellige årsager gik holdet i 
opløsning, og det lykkedes kun i en 
kort periode derefter at holde liv i 
damefodbolden. På herresiden gik 
det dog strygende, der var fortsat 
mange hold.  
 
Ifølge de sidste oplysninger, som 
Erik kunne finde frem, var det sidste 
hold i damefodbold i 2006, hvor det 
var Jens Buhl, der var træner.  
 
Det var dog ofte svært at samle spil-
lere nok både til træning og kampe, 
og det blev derfor ikke nogen rigtig 
succes for AUIF. På herresiden er 
det gået den samme vej. Det er ca. to 
år siden (i 2010), at den sidste fod-
boldkamp blev spillet i Allerslev, 
men i skrivende stund, er der rygter 
om, at old boys måske starter op 
igen. Lad os så håbe, at der atter kan 
komme lidt liv på Allerslev stadion.  

Måske ville det også kunne lykkes at 
starte et old girls hold, jeg ved i hvert 
fald, at Erik prøver at sælge idéen til 
de tidligere damespillere i Allerslev.  
 
Artiklen er baseret på samtale med 
Erik Arvidsen og oplysninger fra de 
gamle protokoller fra AUIF.  
 

Petanque, siden sidst 
af Inger Frederiksen 
 
Den 26. august havde vi doubleme-
sterskab hvor Karsten og Jens Erik, 
blev nr. 1, nr. 2 blev Bo og Jørgen 
nr. 3.  Jacob og Jessie. Mesterskabet 
slutter altid med et godt glas rødvin. 
 
Den 1. september havde vi nat Pe-
tanque. Vi var 56, der var mødt op 
til en super god aften, der varede til 
kl. 00.12 Vejret var skønt, alle var 
glade og en rigtig god stemning. 
 
16. september havde vi single-
mesterskab, hvor Jacob blev nr.1, 
Preben nr. 2 og Lars nr. 3. Også her 
sluttede det med god stemning og et 
glas rødvin. 
 

Den 23. september var vi i Stensved 
med 4 spillere. Det var Nanny, Lars, 
Joel og Anette. Anette blev nr. 10 og 
vandt en flaske rødvin. 
 

Den 9. december holder vi Jule-
petanque 
 

Den 18. december afholder vi Gløg-
petanque 
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Kredsmestrene i 1989. På billedet ses bagerst fra venstre Jette, Lene, Marianne og Anne. 
I midten fra venstre ses Linda, Jette, Pia og Gitte. Forrest fra venstre ses Lisbeth, Kir-
sten, Nancy og Pia. Træner Arne Jensen (er ikke med på billedet). 
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Det er min hobby,  
ølbrygning 
tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 
 
Hvem skulle tro at vi har et bryggeri 
i Ugledige. Det var helt tilfældigt jeg 
fandt ud af det, men det var hverken 
humlelugt eller store lastvognstog 
med øl der røbede det, næ det var 
helt tilfældigt jeg en dag så et udvalg 
af øl i Ugledige Lokalbrugs med tek-
sten ’Ugledige Øl’. For en ting er, at 
vi igennem mange år har kunnet vig-
te os med en Ugledige vin, men nu 
også en Ugledige øl, - det lød spæn-
dende, men hvem var bryggeren. 
Det skulle vise sig at være Peter 
Dammegård fra gården Ccccccccccc 
i Ugledige, som jeg så efterfølgende 
fik en aftale med for at han kunne 
fortælle historien om sin hobby, for 
det var det nemlig. 
 
Peter er faktisk en af de indfødte, bar-
nefødt på gården Cccccccccccc i Al-
lerslev, og i dag bosiddende i Ugle-
dige sammen med sin kone Camilla 
og deres 5 børn.  Camilla er indeha-
ver af ’Camillas værksted’ der istand-
sætter og ombetrækker gamle møb-
ler (se artiklen i bladet fra 2011-3).  
 
Gården oser af kreativitet. Allerede i 
vognporten blev jeg mødt af brægen 
fra får og lugt af gård, og på vej ind 
på gårdspladsen bliver jeg budt vel-
kommen af deres dejlige hund, der 
lige skulle tage mig i øjesyn, inden 
jeg fik lov til at kommer videre. En 
flot gammel gårdsplads, belagt med 
rigtige marksten, nok ikke lige til de 
høje stiletter, men det problem hav-

de jeg jo ikke. Ved hoveddøren tager 
en smilende Peter imod mig. Vi ken-
der godt hinanden fra andre sam-
menhæng, for Peter har og er invol-
veret i forskellige foreninger, nu bl.a. 
i Lokalrådet, men det er så en anden 
historie. Så imens vi sidder i deres 
hyggelige store landkøkken over en 
kop kaffe med nybagt speltbrød, 
starter vi.  
 
Peter og Camilla har haft gården i 
xxår og Camillas forældre bor også 
på gården, i den ene sidelænge der er 
indrettet til lejlighed. Gården er fir-
længet, hvor de to andre længer er 
udnyttet til snedkerværksted, møbel-
værksted, bryggeri og garage. 
 
Men det var jo Peters hobby, hans 
hjemmebryggeri jeg var kommet for 
at se og høre om, så vi bevæger os 
over i den ene af gårdens længer 
hvor bryggeriet har til huse. 
 
Med store kobberbeholdere for mit 
indre øje, som er det normale for mit 
billede af et bryggeri, så er det en 
øjenåbner for mig. For det første var 
det en ældre avlsbygning vi åbnede 
døren ind til, men vi trådte ind i ny-
indrettede rum, med faciliteterne i 
orden, rent og pænt. Her stod der 4 
store beholdere der var bryggeriet, 
hvor de 3 af dem var beklædt med 
træ. Jeg var imponeret. 
 
Ja, siger Peter, - det er så her det fo-
regår, hvor Camilla og jeg i 2010 
startede dette projekt. Jeg havde i et 
stykke tid gået og puslet med tanken, 
og da jeg så faldt over et brugt 
ølbrygningsudstyr der var til salg på 
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Peter Dammegaard fremviser her stolt sine Ugledige Øl.  

nettet og kun brugt et par år, købte 
vi det. Men det krævede jo lige at vi 
fik dette rum sat i stand, for denne 
længe har jo tidligere været grise-
stald. Nu har vi efterhånden fået hele 
længen sat i stand, for Camillas har 
jo sit værksted inde ved siden af, og 
det startede i 2004. Min svigerfar har 
også et værksted til at snedkere i, så 
hele bygningen er efterhånden fyldt 
helt op. 
 

Der er kapacitet til at brygge 700 li-
ter pr. gang, men jeg brygger kun 
omkring 200 liter og så hellere ofte-
re, for jeg udvikler hele tiden på 
smagen. Øllet bliver brygget på byg, 
det vil sige bygmalt, hvor jeg bruger 
to slags. Den ene er lidt ristet og ka-
ramelagtig og den anden en ren pils-
nermalt. Malten køber jeg på malte-
riet i Ørslev, hvor de har en lille 
web-shop for private.  
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Og hvad er så malt. På det spørgsmål 
fortæller Peter, at fremstillingen på et 
malteri foregår ved at byggen lægges 
i vand i 2 døgn for at blive udblødt, 
og derefter lagt til spiring i 5 døgn 
hvorved de enzymer som kornet skal 
bruge til at omdanne sin stivelse til 
sukker, bliver dannet. De spirende 
korn bliver løbende vendt for at de 
ikke skal vokse sammen. Processen 
her er jo den helt samme som fore-
går på marken, når kornet er lagt i 
jorden, fortsætter Peter 
 
Efter spiringen bliver kernerne tørret 
med varm luft og bagefter ristet. 
Temperaturen under tørringen og 
ristningen er vigtig for maltens ka-
rakteristika og farve. Ved en lav 
temperatur bliver malten lys og ved 
en høj temperatur bliver malten 
mørkere og mere karamelagtig, og 
det er den type jeg bl.a. bruger slut-
ter Peter. 
 
Jeg starter en brygning med at knuse 
malten i en maltkværn. Den knuste 
malt kaldes ’skrå’ og hældes i mæ-
skekaret, hvor det blandes med 
varmt vand på 66 °C. Her bliver 
malten omdannet til maltose som 
kan forgæres. I mæskekaret er der 
indlagt en falsk bund hvor skaldelene 
fra malten lægger sig som et filter. 
Her står det i en 1,5 time og trækker 
sukkeret ud af malten Udtrækket der 
kaldes ’urten’ pumpes over i kogeka-
ret hvor der tilsætte humle og det 
hele koger omkring 1 time for at bli-
ve steriliseret.  
 

Efter afkøling tilsættes ølgæren, og 
det er vigtigt at urten ikke er for 
varm når det sker, for gæren tåler ik-
ke megen varme før den ødelægges. 
Nu starter gæringen (stormgærin-
gen), der varer en lille uges tid og 
hvor gæren omdanner sukkeret til 
alkohol.  
 
Her skal man være omhyggelig, og 
løbende måle på gæringen for at se 
hvor meget maltsukker der er tilba-
ge. Dette måles med Saccharometer, 
der giver et indirekte mål for mæng-
den af dannet alkohol. Når gæringen 
er færdig bundfældes gæren og den-
ne kan nu pumpes ud, men ikke i klo-
akken, for den kan genbruges 4 til 5 
gange. Efter gæringen skal øllen så 
lagre og helst så køligt som vel mu-
ligt.  
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Når øllen så skal tappes på flasker, 
kan vi godt være en hel lille flok, 
hvor familien træder til, fortæller Pe-
ter. For det er lidt af et job, for fla-
skerne skal lige rengøres, skønt de er 
fabriksfremstillet og rene, derefter 
påfyldes, kapsles, aftørres og have 
etiket på. Det kan godt tage det me-
ste af en dag før vi er færdige. Fla-
skerne er engangsglasflasker, købt i 
Danmark men produceret i Tysk-
land, og leveret til adressen på palle.  
Hele processen fra start til slut før 
øllen kan levers ud af huset tager 
omkring 5 uger. 
 
 

Peter har været så heldig at kunne 
trække på en tidligere brygger som 
han har fået kontakt til og som har 
hjulpet ham med gode råd. 
 

Ja, det var så historien om en af vo-
res lokale hobbys. Interessant og 
imponerende, hatten af for det. Et 
stor tak til Peter og Camilla for jeres 
gæstfrihed.  
 

PS: Hvis du der lige har læst dette og syn-

tes at det var interessant, og du kender til 
en anden hobby, din egen eller en nabos, så 
kontakt mig (se side 2 for kontaktoplys-
ninger), for vi mangler emner. 

 

En virksomhed i sognet 

Anders Lydehøj ApS. 
tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 
 

En regnvåd lørdag formiddag havde 
jeg havde inviteret mig selv indenfor 
på Ronesbanke 22 for at få et inter-
view med Anders, indehaveren af 
det nystartede firma Anders Lyde-
høj ApS. På hans hjemmeside havde 
jeg set at firmaet havde specialiseret 
sig i udfærdigelse af tilstandsrapport 
og energimærkning i forbindelse 
med hussalg, men kunne også tilby-
de almen byggeteknisk rådgivning. 
Det kunne for eksempel være køber 
og sælgerrapporter der uddyber kon-
sekvenserne af energimærket og til-
standsrapporten eller rådgivning i 
tilknytning til energirigtige løsninger 
af din bolig. Dertil kommer almen 
rådgivning ved og om- og tilbygnin-
ger, som for eksempel spildevands-
løsninger i by som i det åbne land 
ved tilslutning til offentlig kloak eller 
og hjælp til lovliggørelsessager / nye 
byggesager i by som i landzone, hos 
de kommunale myndigheder.  
 

Så da jeg er en nysgerrig person, altid 
på jagt efter en god historie til bladet 
og ikke mindst når det er en ny virk-
somhed i lokalområdet, kontaktede 
jeg Anders for at få en snak om det 
nye firma og ikke mindst hans bag-
grund, for jeg vidste at han havde 
boet på Ronesbanke i mange år, var 
barnefødt i lokalområdet, men hvad 
der så får en mand i den modne al-
der til at starte et nyt firma, det var 
interessant, så herfra starter histori-
en. 
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Anders Lydehøj 

Godt bænket ved bordet i deres 
hyggelige stue, med en god kop kaffe 
(Ja, det var næsten et reklamespot, men 
sand) som Anders havde lovet, fik jeg 
startet Anders op.   
 
Jeg er født på Lydehøjgård, lidt uden 
for Ugledige, fortæller Anders. Min 
mor og far hed Ella og Poul Hansen, 
Gården er stadig i familiens eje og 
drives i dag af min bror, der også har 
en gård på Møn. 
 
Efter skolen startede jeg min karriere 
hos snedkermester Alfred Olsen i 
Skallerup fortsætter Anders. Det var 
i mesterlære og her blev alt lært helt 
fra bunden. Efter læretiden aftjente 
jeg værnepligten som soldat, men 
fortsatte så som svend i et par år i 
lokalområdet, da planen dengang var 
at etablere egen tømrer / snedker-
virksomhed.  

På det tidspunkt var jeg blevet gift 
med Inger og da hun lige var blevet 
færdig fra Seminariet som lærer og 
havde fået job i Solrød kommune, 
passede det fint med, vi at flyttede til 
Solrød Strand, hvor jeg derfra bedre 
ville kunne læse færdig Byggeteknisk 
højskole i København. Herfra blev 
jeg så i 1981 færdig som bygnings-
konstruktør.  
 
Vi var glade for at bo i Solrød 
strand, men vi længtes begge efter 
den mere frie natur. Jeg er lystfisker 
og jæger i min fritid, så da vi i sam-
me periode fik mulighed for at købe 
Ingers barndomshjem her på Ro-
nesbanke, slog vi til. Huset var et æl-
dre bondehus, men for nedslidt til at 
renovere og evt. udbygge. En ny er-
statningsbolig i landzone som det jo 
er, da den eksisterende ejendom er 
nedrevet, kræver den fornødne land-
zonetilladelse og byggetilladelse.  
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Alt skulle falde på plads med nye 
jobs til os begge her i lokalområdet, 
hvilket dengang heller ikke var no-
gen nem opgave. Det hele tog en del 
tid inden vi fik de fornødne tilladel-
ser igennem systemet og vi kunne 
tænke fremad hernede igen. Derfor 
blev det til 7 år i Solrød Strand før vi 
kunne flytte ind i huset her. Jeg har 
selv tegnet det fortæller Anders, og 
selv deltaget i byggeriet med de fær-
digheder jeg har som håndværker. Vi 
fik 2 børn, Rikke og Mads der begge 
er konfirmeret her. Men desværre 
blev Inger syg og døde her for 4 år 
siden. Så træf jeg Nina og vi blev gift 
i 2010 dagen før min 60 års fødsels-
dag. Nina fortæller at hun er lærer og 
underviser i Næstved kommunes 
skolevæsen, hvor hun har arbejdet 
mange år. Men så fandt Anders og 
jeg jo hinanden og jeg flyttede her til 
Ronesbanke mellem Skibinge og 
Ugledige, og her er jeg glad for at bo. 
 
Men nu skal jeg høre lidt om det jeg 
egentlig kom for, om firmaet og 
hvilke forudsætninger der skal til for 
at begynde i denne branche. Jo,- 
fortsætter Anders. Efter min eksa-
men som bygningskonstruktør hav-
de jeg de første år ansættelse hos 
rådgivende vvs-ingeniører i Køben-
havnsområdet. Jeg startede hos Do-
minia, siden gik turen til B Højlund 
Rasmussen og Struge Jensen. hvor 
jeg hovedsagelig beskæftigede mig 
med varmeanlæg, meget store anlæg. 
Hernede igen startede jeg tilbage i 
1985 et job i Teknisk Forvaltning i 
Præstø kommune hvor jeg var 4 år. 
Siden blev det til over 20 års ansæt-
telser inden for den statslige og of-

fentlige sektor Indimellem har jeg 
taget en forsikringsuddannelse med 
særlig vægt på skadesopgørelse, for 
hele tiden skal man være fremme i 
skoene og uddanne sig. Sidste år 
havde jeg særdels travlt med skades-
opgørelser efter skybruddet i Kø-
benhavn sidste år den 2. juli. Så da 
jeg for et par år siden fik lyst til at 
starte for mig selv, måtte jeg lige op 
til en eksamen igen for at ministeri-
ets godkendelse som beskikket byg-
ningssagkyndig. Det blev jeg i foråret 
2011 og her i 2012 fik jeg så den en-
delige ISO9001 godkendelse af mit 
firma, så jeg også selvstændigt kunne 
praktisere som energikonsulent.  
 
I henhold til huseftersynsordningen, 
er det jo lovpligtig at en byggesag-
kyndig og energikonsulent kommer 
ind over en ejendom, når denne skal 
sælges for at udfærdige en tilstands-
rapport og energiattest for at sælger 
kan sikre sig en ejerskifteforsikring, 
fortæller Anders. 
 

Loven siger, at det er sælgeren selv, 
der skal finde konsulenten, idet 
ejendomsmæglerne ikke må henvise 
til en konkret konsulent og her 
springer de fleste nok over hvor 
gærdet er lavest, for hvis man ikke 
selv kan skaffe en, kan de enkelte 
ejendomsmæglere normalt tilbyde 
kontakt til et forsikringsselskab der 
tegner ejerskifteforsikringen. Disse 
forsikringsselskaber har stort set alle 
aftaler med landssækkende firmaer 
der udarbejder tilstandsrapporter og 
energimærker. Det er et marked, 
hvor der er stor bevågenhed og kon-
kurrence. Fordelen ved at bruge mig 
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som selvstændig og helt uafhængig 
bygningssagkyndig og energikonsu-
lent, er særdeles rimelige priser, med 
hurtig leveringstid til aftalt fast pris 
og tid. Her er ingen ekstra omkost-
ninger i forbindelse med dit ejen-
domssalg. For det er omfattende og 
tidskrævende at gennemgå et hus. 
Hos mig er der ikke nogen lette løs-
ninger. Ring eller mail til mig, fort-
sætter Anders, det koster ikke noget, 
eller klik ind på: 
www.min-tilstandsrapport.dk 
 
Her slutter jeg så mit besøg hos fir-
maet Anders Lydehøj Aps. med tak 
for sludderen og ønsker held og lyk-
ke med det nye firma. 
 

Rishøjgaard i Ammendrup 
af Vagn Boberg Nielsen 
 

Gården ligger på Mønvej 104 i Am-
mendrup ved Præstø. Den ejes af 
Vang Larsen og har matr. nr. 4. 
Ammendrup ligger i Allerslev Sogn, 
der allerede under Christian den 
Fjerde var en del af kongens vildtba-
ne. Kongen havde sin base på Bel-
dringe, og administrationen og 
Lensmanden på Vordingborg Slot. 
Frederik den Tredje overtog Kron-
godset i 1648. I 1655 blev sognet an-
grebet af pest. 232 personer døde 
mod normalt 7-12. En stor del af 
dem døde midt i høsten. 
 

Rishøjen og Baunehøjen  
Svenskekrigene gik også hårdt ud 
over sognet med afbrændte gårde. 
Der er en gammel fredet Baunehøj 
og den var fra gammel tid et vigtigt 
advarselssignal i tilfælde af krig. Om 

den også har været brugt i svenske-
krigene vides ikke. Dette advarsels-
system, der ellers er hele vejen ned 
igennem Europa helt til Sydspanien, 
blev i Middelalderen afprøvet Sct. 
Hansaften, som det stadig bliver i 
vore dage - eller traditionen bliver 
det. Marken rundt om Baunehøjen 
blev for 200 år siden kaldt Baunea-
ger. 
 

Rishøjen blev i 1816 udgravet af Ba-
roniet Stampenborg. Den havde væ-
ret brugt til gravlægning sent i sten-
alderen hen imod 1500 f. kr. Der 
blev fundet 2 flintdolke, skår af ur-
ner og urnelåg og en del menneske-
knogler. Gravkammeret var afspær-
ret med en stor stenplade. Nysø fre-
dede den frem til salget, og i 1908 
blev den fredet af Nationalmuseet 
med et sølvbæger som fredningsga-
ve. 
 

 
Rishøjgaard  Foto: Ove Rye Jørgensen 
 

Ammendrup  
I 1655-71 hørte Ammendrup til 
Vordingborg Gods og var dermed 
kongens; men i 1671 fik Frederik 
den tredies søn Prins Jørgen skødet 
på godset og dermed også byen. Ef-
ter Prins Jørgens død gik det tilbage 
til Kronen i 1715. På det tidspunkt 
var der 3 selvejergårde i byen. Det 
vides ikke om Rishøj var en af dem. 
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Da von Brockenhuus, Nysø i 1761 
købte 11 gårde i Ammendrup, ejede 
han i forvejen 3. Det kan være de 3 
selvejergårde, han havde købt op. 
 

Claus Jacobsens familie  

Den første kendte fæster var Claus 
Jacobsen. Han giftede sig sikkert til 
gården i 1723. Hans første kone Ka-
ren Lauritsdatter, havde først været 
gift med en Lars (muligvis Peder-
sen), da hendes søn hed Lars Larsen. 
Hun kan have været på Rishøj i for-
vejen; men hun døde allerede i 1725, 
og Claus Jacobsen blev gift med Kir-
sten Jørgensdatter. Det var en fire-
længet gård på 48 fag. Claus Jacob-
sen døde i 1768. Enken fortsatte 
med sønnen Peder Clausen som be-
styrer. 
Peder Clausen overtog fæstet. Han 
blev gift med datteren fra nabogår-
den, Anne Hemmingsdatter i 1787; 
men da hun døde i 1797, blev han 
gift med den 20-årige Karen Boes-
datter Han var selv 55. Ammendrup 
blev udskiftet 1798.. Da han døde i 
1806, blev hun gift med Jørgen Lar-
sen. De havde gården i 40 år, og dø-
de begge i 1846.   
 

Malaria  
Fæstet blev overtaget af sønnen 
Rasmus Jørgensen, der var gift med 
Mette Jacobsdatter. Men de døde 
begge forholdsvis unge. Rasmus Jør-
gensen blev kun 38 år. Han døde 
ifølge kirkebogen af gigtfeber. Det 
var sandsynligvis ”Den lollandske 
Feber”. Feberen havde netop sin 
fjerde opblussen det år. Den optråd-
te i varme og fugtige somre. Den 
skyldtes malariamyggen, som huse-

rede meget på Lolland – Falster og 
nogle sydsjællandske sogne bl.a. Al-
lerslev og Mern i perioden 1830 – 
1872. 
 

På Lolland-Falster fik 40 % af be-
folkningen malaria. Ifølge fagbladet 
”Ingeniøren” 4/4 2008 fik 164.000 
malaria. 1160 personer døde på Lol-
land – Falster og ca. 31. i Allerslev 
Sogn i 1831 af Malaria / Koldfe-
ber/Gigtfeber. Den skyldtes en ko-
lossal opformering af malariamyg i 
de sumpede områder, der var opstå-
et efter stormflodskatastrofen 4/2 
1825, som man faktisk ikke fik or-
dentlig styr på, før den næste storm-
flodskatastrofe kom i 1872. I 1831 
var det så slemt, at mange gårde stod 
uhøstede, grundet at høstmandska-
bet var syge. Køerne blev heller ikke 
malket. Det er det eneste år i den tid, 
det har været registreret, at dødstallet 
oversteg fødselstallet. Sygdommen er 
beskrevet meget indgående af lægen 
Carl Adam Hansen Nysted i perio-
den 1875 -1913. 
 

Rasmus Jørgensen og 3 andre på 
ca.38 år ved landbrug døde samtidig 
af ”gigtfeber” i Allerslev Sogn, da 
Den lollandske Feber (malariaen) 
huserede 4. gang. Et par døde desu-
den af lungebetændelse og ca. 26 
børn døde af ”skarlagensfeber” i Al-
lerslev Sogn det år. 
 

Niels Larsen 
Så kom Niels Larsen fra Stenstrup i 
Jungshoved Sogn til Rishøjgaard 
som fæster. Rasmus Jørgensens børn 
Hans og Maren kom i pleje som 
stedbørn. Han var gift med Anne 
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Nielsen og var fæster i 1880, men i 
1890 havde han købt den til selveje. 
Deres søn og svigerdatter Niels og 
Maren Sofie Larsen købte gården i 
1899. Niels Larsen havde træben, 
hvorfor vides ikke. Hans store inte-
resse var Frederiksborgheste. Han 
deltog i mange dyrskuer og lignende. 
Niels Larsen ejede stadig gården i 
1930; men nu med sønnen Niels Pe-
ter Larsen som bestyrer. Han inte-
resserede sig også meget for Frede-
riksborgheste. 
 

I 1940 giftede Niels P. Larsen sig i 
en alder af 38 år med Else Larsen fra 
Granliden i Nr. Mern. De fik 4 børn: 
Inge, Jytte, Vang og Knud. Han flyt-
tede til Granliden og stod for driften 
af begge gårde. Der er dog ansat en 
bestyrer til den daglige drift. Niels 
Larsen døde i 1944 i en alder af 77 
år. Enken Maren Sofie Larsen sad i 
uskiftet bo. Niels Peter var stadig 
gårdbestyrer samtidig med driften af 
Granliden. Alligevel var der stadig 
bestyrer på Rishøj. 
 
Brand 
Birkegården, der ligger øst for Møn-
vej brændte 10. marts 1951. Da der 
var en kraftig østenvind blev Rishøj 
også antændt. Det var en stråtækt fi-
relænget gård. Den brændte helt ned, 
og meget lidt af værdi blev reddet. 
Noget af nabohuset brændte med. 
Køerne blev reddet og kom op på 
præstegården i Mern. Det var en 
frygtelig katastrofe i Ammendrup. 
Gården blev bygget op igen i 1952 
og Niels Peter Larsen fik skøde på 
den. Der blev lavet aftægtsaftale med 
Maren S. Larsen, som skulle blive på 

gården til sin død. Fra 1963 drev Ni-
els P. Larsens datter og svigersøn 
Inge og Poul Jensen gården som 
forpagter i en årrække. De boede på 
gården og fik 4 piger Merete, Lis-
beth, Birgitte og Annette. Maren S. 
Larsen døde i 1964. I 1974 kom Ni-
els P. Larsen ud for en ulykke med 
sin traktor på Granliden og døde 
samme år. Else Larsen sad i uskiftet 
bo. 1984 solgte hun Rishøj til sin 
ældste søn:  
 

Vang Larsen  

Han flyttede til gården med sin viv 
Rita, der havde halvdagsjob som 
tandteknikker. De har 2 børn: An-
ders og Sigrid. Han drev gården med 
grise og tidens planteavl. Der er 35 
ha jord til gården. I 1994 startede 
Vang på lønarbejde. Fra 2003 drev 
han Rishøjgaard i et I/S sammen 
med sønnen Anders. De havde for-
pagtet nabogården. Det gjorde de i 5 
år. Vang gik på efterløn i 2008 og 
solgte 30 ha af jorden til Anders; 
men bliver boende på gården med 6 
ha. jord; men forpagter jord og byg-
ninger ud til Anders. I 2010 erhver-
ver Vang Larsen Mønvej 166, som 
også er drevet af hans søn. 
 

Anders er 5.generation på Rishøj-
gaard. Han driver114 ha og har 300 
moderfår og 550 lam. Han bor på 
Lydehøjvej 1 i Mern sammen med 
Mette. De har den 1. juli sikret sig 
måske 6. generation med deres lille 
Silja. 
 

Historien er skrevet af Vagn Boberg 
Nielsen med Repholtz`bog: Baroniet 
Stampenborg, kirkebøger og ”Inge-
niøren” som kilde. 
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 Det var dejligt at se så mange besøgende. Vi der var plads til flere. 

Loppemarked i Allerslev 
tekst og foto af Berit Eeg 
 
Sidst på sommeren var vi et par 
stykker der fik ideen om at afholde 
et loppemarked på Allerslev stadion. 
Det var sognets borgere, der skulle 
sælge deres loppeting, når de hver 
især havde købt en stadeplads. 
 
Da det som sagt var sidst på somme-
ren, og vi skulle kunne nå at afholde 
det inden det blev for koldt i vejret, 
kom der hurtigt gang i planlægnin-
gen. Så inden for 3 uger var det plan-
lagt. Der var delt sedler ud i sognet 
så folk kunne tilmelde sig, og der var 
sat skilte op rundt omkring, så der 
også kunne komme gæster for at kø-
be vores fine ting.  
 

Datoen blev d. 16. sep. fra 10 - 15, 
og jeg må sige vi blev positivt over-
rasket. Det var lykkedes os på kort 
tid at få det til at blive en succes.  
 
Der var solgt 22 stadepladser, blan-
det mellem børn og voksne, og alle-
rede før klokken havde slået 10 
vrimlede det med folk fra nær og 
fjern for at kigge og købe. 
 
Os fra bestyrelsen der var med til at 
hjælpe, havde en travl dag med at få 
solgt kaffe, kage, øl/vand og ikke 
mindst grillpølser. 
 

Vi havde også sørget for underhold-
ning til sognets børn, for motocross 
maskinerne var ude og køre og vi 
havde lejet en hoppeborg, der også 
blev flittigt brugt.  
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Der var smil på læberne hele vejen 
rundt. Dem der havde købt stade-
pladser var godt tilfredse med salget, 
ungerne hyggede sig dagen lang og 
os arrangører syntes bare det hele 
var så godt. 
 
Vi takker alle for en dejlig dag, som 
der nok skal blive til en årlig begi-
venhed. Der er kommet forslag om 
at holde det igen næste år, den anden 
weekend i september, men det hører 
I nærmere om. 
 

Drageflyvning i Allerslev 
tekst og foto af Berit Eeg 

Søndag den 14. oktober prøvede 
AUIF. og Beboerforeningen i fælles-
skab noget nyt. 

Vi havde inviteret sognets børn og 
voksne til at komme og bygge drager 
og halloweenlygter i klubhuset fra kl. 
14 – 17. Skønt vi var sent ude, da det 
først var blevet planlagt og stablet på 
benene inden for de sidste 14 dage, 
og fået inviteret beboerne, så kom 
de. Så med stor begejstring, må vi si-
ge, at vi er fuldt ud tilfredse med ar-
rangementet. Der kom 23 børn med 
deres forældre og bedsteforældre, og 
de havde en rigtig god og hyggelig 
eftermiddag, hvor der blev udhulet 
græskar i stor stil og klippet klistret 
med bygning af drager. 

Og som det hører sig til på en sådan 
efterårsdag, blev der drukket varm 
kakao og spist boller, ren råhygge. 

Vejret var også efterår, for det reg-
nede det meste af dagen, med nogle 
få huller med tørvejr. Det var lidt 

trist, men der var vind nok til at vo-
res drager kunne komme i luften. Så 
mon ikke der er nogen af dragerne 
der i løbet af skolernes efterårsferie 
komme op igen. 

Som en stor overraskelse kom et par 
af sognets borgere, med en fin gave 
til arrangementet, en vaske ægte dra-
ge, hjemkøbt fra Den himmelske 
fredsplads i Kina. Den skulle vi have 
til vores arrangement. Den blev så 
senere på eftermiddagen udloddet på 
en af adgangsbilletterne, hvor give-
ren selv fik lov til at trække den hel-
dige vinder. Det blev Simon fra 
Enghavevej 5. Vi vil glæde os til at se 
den komme op og flyve, når vejret 
bliver til det. 
 
På beboerforeningen og A.U.I.F. 
vegne vil jeg her igennem sige tak 
for en dejlig dag. Og vi håber på det 
kan blive en årlig begivenhed. 
 
 

 
Simon vandt denne flotte drage 
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Her af de to telte med stader og motocrossbanen i baggrunden til dette års loppemarked. 
 

 
Der blev faktisk også bygget mange flotte græskarlygter på dagen med drageflyvning. 
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Nyt fra Allerslev-Skibinge 

Lokalråd 
af Ove Rye Jørgensen, 
med uddrag fra referater 
 
Stikord fra referat: 
Alle referater kan ses på lokalrådets 
hjemmeside www.landsbyforum.dk/ 
lokalraad/alski. 
 
Fra bestyrelsesmødet den 11. juni 
 
Kloaksepareringen i  
Allerslev og Ammendrup 
Natursekretariatet (NATUR) har 
spurgt om man på lokalt plan kan 
være behjælpelige med at indsamle 
oplysninger om dårligt fungerende 
vejbrønde. HS har tilbudt at indsam-
le oplysninger, hvis der kan frem-
skaffes en liste i excel-udgave med 
koordinater på brøndene.(forkortet)  
 
Ved brev af 23. juni 2012 har lokal-
rådet overfor Erling Nielsen fra mil-
jøudvalget påpeget mulighederne i 
den økonomiske aftale mellem rege-
ringen og kommunerne for 2013, 
hvor der er afsat 2,5 mia., som kan 
bruges af forsyningsselskaberne til 
imødegåelse af oversvømmelsespro-
blemer. Vi har foreslået koordine-
rende møder mellem VF, NATUR, 
Vej- og Trafiksekretariat, Miljøud-
valg og lokalrådet. Erling Nielsen har 
meddelt, at han ikke kan foretage sig 
noget i sagen, før kommunens bud-
get er på plads til oktober 2012. 

Lokale udviklingsplaner 
På grundlag af vor ønskeliste til Na-
tursekretariatet har kommunens ud-
viklingsafdeling foreslået, at vi ind-
drages i forsøget på etablering af 
Lokale udviklingsplaner. Vi har 
meddelt, at vi mener, at de nævnte 
ønsker er enkeltstående ønsker, som 
vi vil forsøge at gennemføre hen ad 
vejen uden en egentlig udviklings-
plan. Kommunen har meddelt, at 
man så vil lave prøveplaner med an-
dre lokalråd. 
 
Rytterskolen i Skibinge 
Kommunen har ved mail af 27. au-
gust oplyst, at tinglysning af sand-
stenstavlen på grund af problemer 
ikke er sket endnu. Man gør et nyt 
forsøg i september. 
 
EH fremlagde på mødet et gennem-
arbejdet forslag til tekst på oplys-
ningstavlen om Rytterskolen. (forkor-
tet. red.) 
 
CVR-oplysninger og mailadresse 
PD har ajourført lokalrådets CVR-
oplysninger. Ved ajourføringen er 
vores mailadresse fortsat: 
allerslev-skibingelokalraad@mail.dk.  
 
WW fik kopi af den ajourførte ud-
skrift. Vores mailadresse kan genop-
rettes fra d. 1. oktober. 
 
Informationstavler ved ind- og 
udkørsel i Præstø 
Der er kommet negativ tilbagemel-
ding fra Vej- og Trafiksekretariatet.  
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Præstø Lokalråd har fulgt op med 
henvendelse på vegne af lokalrådet 
og Handelsstandsforeningen i 
Præstø. Vi må fortsat prøve at få 
Præstø promoveret på skiltet. 
 
Dialogmøde vedrørende  
trafiksikkerhed 
Vordingborg Kommune har indbudt 
lokalrådene til dialogmøde vedrø-
rende trafiksikkerhed i kommunen. 
Mødet blev afholdt d. 6. september 
2012. Der er udsendt en 46 siders 
baggrundsrapport til mødet. Rappor-
ten kan videresendes til interesserede 
via mail. Henvendelse til OGP. 
 
PD bad om at forholdene i svinget 
Ugledigevej/Lydehøjvej blev bragt 
op. Man vil meget gerne have en 
midterstribe rundt i svinget på Ugle-
digevej, så det fremgår, at det er 
Ugledigevej, der ubrudt går rundt 
om hjørnet. 
 
Allerslev Gadekær 

Natursekretariatet (NATUR) har 
meddelt, at der vil blive opstillet 
bord og bænke ved Allerslev Gade-
kær i forbindelse med, at Munkeru-
ten går forbi gadekæret. 
 
Det kom i denne sammenhæng 
frem, at området ved gadekæret skal 
gøres mere tillokkende, hvis man 
skal tiltrække besøgende til området.  
Der skal ryddes op, og græs og til-
grænsende beplantning skal beskæ-
res. 

OGP oplyste, at NATUR nok gerne 
vil være behjælpelig med råd og vej-
ledning, men der er tale om hjælp til 
selvhjælp. IF undersøger, om der er 
vilje til at hjælpe fra Beboerforenin-
gens side. 
 
Evaluering af  
Nærdemokratimodellen 
Som oplyst fra Landsbyforum er 
kommunen ved at udsende et spør-
geskema til alle lokalrådenes besty-
relsesmedlemmer. Skemaet var end-
nu ikke udsendt på mødedagen. 
 
Udsendelse af referater m.v. 
OGP har en liste på 16 personer, der 
har vist nogen interesse for lokalrå-
dets arbejde. Disse personer får der-
for via mail tilsendt referater fra vo-
res bestyrelsesmøder. OGP foreslog, 
at de samme personer også får til-
sendt dagsordenen for vore møder, 
uanset at vi sætter dagsordenen på 
hjemmesiden. Dette kan evt. fremme 
fremmødet til møderne. Der var 
enighed om at udsende dagsordenen 
direkte til denne personkreds. 
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De fremmødte gæster fik lov til at bruge deres sangstemmer fuldt ud i Sang Caféen i Allerslev 

Eventuelt 

• WW oplyste, at Tanja og Birger 
Bovin har fået tilsagn om støtte fra 
LAG-Vordingborg under forudsæt-
ning af, at de selv skaffer et tilsva-
rende beløb. 

• Steen Lund gjorde opmærksom på, 
at fundamentet for Genforenings-
stenen i Allerslev har det dårligt og 
bør udbedres.  
 

• Samtidig har de 2 birketræer ved 
stenen det meget dårligt, efter at en 
gyllevogn læssede gylle af ned over 
stenen ved et trafikuheld. 
 

• Lokalrådet har været inviteret til 
møde om etablering af Startboliger 
(almene boliger) for selvhjulpne 
handikappede, men var ikke til stede.  

Der er tale om kommunalt/almene 
boligprojekter, så umiddelbart er det 
ikke noget, vi skal beskæftige os 
med.  
 
Næste møde: Mandag den 22. okto-
ber, kl. 19 i Kirkehuset ved  
Skibinge Kirke. 

 

Sang Caféen i Allerslev 
tekst og foto af Inger Frederiksen 
 
Så fik vi startet den nye Sang Caféen 
i Allerslev i den gamle skole. Jørgen 
Christoffersen og hans søn Allan 
spillede godt op til de 32 fremmødte 
gæster, som fik lov til at bruge deres 
sangstemmer fuldt ud den aften. En 
god og hyggelig aften, ikke mindst 
kaffen og kagen, den var fortjent. 
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Kirkens Aktiviteter 
af Torben Møllenbach 
 
Allerslev Kirke i Bibelhistorisk lys 
Nyt skrift om Allerslev Kirke 
1. søndag i advent udkommer et nyt 
skrift om Allerslev Kirke, skrevet af 
tidl. sognepræst i Toreby på Lolland 
Svend Aage Nielsen, som også for-
fattede skriftet ’Jungshoved Kirke – i 
kirkehistorisk lys’. 
 

Udgivelsen af det nye skrift markeres 
i forbindelse med gudstjenesten 
samme dag d. 2. dec. kl. 14.  
 

Svend Aage Nielsen er til stede på 
dagen og holder dagens prædiken, og 
han vil efter gudstjenesten fortælle 
om sit arbejde med ’Allerslev Kirke 
– i Bibelhistorisk belysning’. Efter 
præsentationen er menighedsrådet 
vært ved et mindre traktement. 
Alle er velkomne 
 

 
Svend Aage Nielsen kigger forbi 

Julehilsen til alle i sognet 
Så er det gamle år ved at være forbi, 
og mens dette læses, er man måske 
rundt omkring så småt kommet i 
gang med forberedelserne til årets 
sidste højtid, nemlig julen. Og ja, ka-
lenderåret er ved at være omme, 
mens kirkens år begynder med 1. 
søndag i advent her først i decem-
ber.  
 

Kalenderårene fra januar til decem-
ber har hvert deres årstal. Kirkeåret, 
derimod, har ikke ’tal’ for hvert år, 
for det har det indhold, der fortælles 
om i løbet af kirkens højtider.  
Og det er med kirkeåret lidt på 
samme måde som med serien ’Mata-
dor’. 
 

I ’Matador’ har vi set den samme hi-
storie snart mange gange, vi lider og 
glædes og forarges over det, vi ser, vi 
lever os ind i den historie, og føler 
på en eller anden måde, at det er en 
del at vores egen historie. Figurerne 
kunne være os. 
 
På samme måde med historien om 
Jesus. Vi bliver ikke overrasket, for 
vi har hørt den historie igen og igen, 
jul efter jul, dåb efter dåb, og når lil-
lebror eller lille søster skal konfirme-
res, og når mor skal giftes – igen, og 
når vi skal sige farvel til de gamle.  
På den måde flettes de to historier 
sammen – den historie, vi hører i 
kirken og vores egen historie. Og det 
vil den også gøre i det nye år. 
 
Caspar Johannes Boye har skrevet en 
fin lille salme om årets kirkelige af-
slutning. Et af versene lyder: 
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Horbelevkoret kommer til De Ni læsninger 

’Tak, fordi du var til stede, 
Kirkedrot og kirkegæst! 
Tak for julebud og glæde,  
Tak for dåb og nadverfest, 
Tak og for langfredagssorgen, 
Påsken tog vor hjerteve, 
Himmelfart og pinsemorgen, 
Lod du os til glæde se! 
 

Med disse ord ønskes alle en glæde-
lig jul og et godt nytår. 
 

Stina og Torben Møllenbach 
 

Julehygge i præstegården 
Tirsdag den 4. december kl. 15 
Stina og Torben Møllenbach byder 
denne dag velkommen til en efter-
middag, hvor vi skal synge nogle af 
alle de gode julesange og -salmer. 
Torben Møllenbach vil læse en jule-
fortælling og der vil være julekager 
og kaffe til alle. 
 

Derudover vil der være en lille op-
træden med, der vil sørge for at alle 
kommer i den rette julestemning. Vi 

glæder os til at se alle, der har lyst og 
interesse, og håber på et par gode og 
fornøjelige timer i hinandens selskab. 
Der er gratis adgang. Kaffe/thè og 
kager koster 20,00 kr.  
 

 
 

De ni læsninger, Allerslev Kirke, 
onsdag den 12. december kl. 19. 
Denne aften har vi fået Horbelevko-
ret fra Østfalster til at optræde ved 
gudstjenesten i Allerslev Kirke. Ko-
ret ledes af Sonja Mahler, som tidl. 
har været organist ved Allerslev og 
Jungshoved kirker. Efter begge 
gudstjenesterne er de to menigheds-
råd værter ved et mindre traktement 
i henholdsvis Rejsestalden ved 
Jungshoved kirke og i Allerslev kir-
kes tårncafé. Alle er velkomne. 
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Studiekreds i Allerslev præstegård 
Hvad er godt og hvad er ondt? Et 
svar er De ti Bud i Bibelen. Hvis 
man således derved har en klar fore-
stilling om godt og ondt, hvorfor 
sker der så ikke mer af det gode og 
mindre af det onde? Over tre aftner 
har der været afholdt studiekreds om 
emnet med afsæt i den polske film-
instruktør Kristoff Kieslowskis ti 
små film, Dekalog, som er bygget 
over Bibelens ti bud. I det nye år 
fortsætter vi studiekredsen, og til 
hver gang er der et kortere oplæg og 
præsentation af aftnens film.  
 

Studiekredsen vil foregå flg. aftner:   
Onsdag den 19. januar 
Onsdag den 20. februar 
Onsdag den 20. marts  
Hver gang kl. 19.30. 
 

Er man interesseret, er man vel-
kommen, også selvom man ikke var 
med i efteråret. Vil man høre nær-
mere, kan man ringe til Torben Møl-
lenbach på telefon 5599 6017 eller 
på mail: tom@km.dk. 
 

Teatertur: Det kongelige Teaters 
nyopførelse af Henrik Ibsens 
Vildanden, 12. april 2013 
Mange har vist interesse for at delta-
ge i teaterturen, men der er stadig 
enkelte billetter at hente. Hvis man 
har lyst til at deltage, kan man til-
melde sig hos Torben Møllenbach, 
telefon 5599 6017 eller mail: 
tom@km.dk. Her kan man få nær-
mere oplysninger om betaling, afrej-
setidspunkt osv. Prisen er 575 kr. 
Tilmeldingsfrist: 27. nov. 

Menighedsrådsvalget 
af Torben Møllenbach 
 
Som bekendt er der valg til menig-
hedsrådet 2012. Indgives der til 
valgbestyrelsen mere end en liste, så 
udløser det kampvalg. Men ved fri-
stens udløb var der kun indleveret én 
liste, sådan som det har været tilfæl-
det igennem mange år her i Allerslev 
sogn. 
 

På listen stod opført følgende navne: 
Tove Grundtvig, Bodil Agerbo, Bent 
Harsmann, Ninna Pindstrup og Rita 
Larsen. 
 

Efter reglerne skal det nye menig-
hedsråd holde konstituerende møde 
inden 1. søndag i advent, hvor for-
mand, næstformand, kirkeværge, 
kasserer og kontaktperson vælges.  
 

Ved førstkommende gudstjeneste ef-
ter konstitueringen bliver resultatet 
bekendtgjort i forbindelse med guds-
tjenesten 1. søndag i advent. 
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mening, med mindre dette helt klart er 
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Aktivitetskalender 
Dato Begivenhed Tidspunkt Lokation 
15. nov. Deadline for tilmelding af stand til Julemarked 2 

20. nov. Foredrag om Maria Grubbe 3 19:30 Rejsestalden 

21. nov. TV2 optager ”Mit kæreste eje” 1 & 2 14:00 – 18 Allerslev Klubhus 

21. nov. Studiegruppe – De Ti Bud 3 19:30 Allerslev Præstegård 

27. nov. Tilmeldingsfrist: Teatertur til Det Kgl. Teater. Nyopførelse af Henrik Ibsens ”Vildanden” 3 

01. dec. Julemarked 2 10:00 – 16:00 Allerslev Klubhus 

02. dec. Julemarked 2 10:00 – 15:00 Allerslev Klubhus 

04. dec. Julehygge 3 15:00 Allerslev Præstegård 

07. dec. Sang Café 1 19:00 Allerslev gl. Skole 

12. dec. De ni læsninger 19:00 Allerslev Kirke 

29. dec. Juletræsfest 1 & 2 17:30 Allerslev Klubhus 

13. jan. Deadline på materiale til Sognebladet 

19. jan. Studiegruppe – De Ti Bud 3 19:30 Allerslev Præstegård 

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

Gudstjenester   
Dato Begivenhed Allerslev Jungshoved 
11. nov. 23. s. e. trin. 9.00 + morgenmad 10.30 

18. nov. 24. s. e. trin. Ingen Vikar: 9.00 

25. nov. Sidste s. i kirkeåret 10.30 Ingen 

02. dec.  1. s. i advent. 14.00  

Skrift om Allerslev kirke 

10.30 

09. dec. 2. s. i advent. Ingen 10.30 

16. dec. 3. s. i advent. JBB vikar 9.00 Ingen 

23. dec.  4. s. i advent. 10.30 Ingen 

24. dec. Juleaften 16.00 14.30 

25. dec. Juledag 10.00 11.30 

26. dec. 2. Juledag Ingen 9.00 JBBs vikar 

30. dec.  Julesøndag 10.30 Ingen 

01. jan. Nytårsdag 11.30 Ingen 

06. jan Helligtrekonger 9.00 + morgenmad 10.30 

13. jan. 1. s. e. helligtrek. 10.30 9.00 

20. jan. Sidste s. e. helligtrek. Ingen 10.30 

27. jan Septuagesima Ingen 10.30 

31. jan Kyndelmisse 

 

19.00  

03. feb. Seksagesima 10.30 9.00 + morgenmad 

10. feb. Fastelavn Ingen 10.30 

17. feb. 1. s. i fasten KA: 9.00 Ingen 

24. feb. 2. s. i fasten 10.30  

 
JBB: Jesper Bo Blomgren, KA: Karin Andersen 
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