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Forord

I kan for eksempel læse om det nye
shelter, der er sat op i Ugledige
Grusgrav – det skal nok blive til stor
glæde for vandrere, cyklister og andre turister, der kommer forbi. Hele
opsætningen er veldokumenteret af
Beboerforeningen.

af Anja Wesselhoff
Det blev efterår og slutningen af
året nærmer sig hastigt. Allerede nu
er der pyntet op i butikkerne med
julepynt, selv om der i oktober har
været hård konkurrence af en ny
tradition: Halloween. Selv om det er
en importeret tradition, som især
detailhandlen har gjort sit for at
indføre, så synes jeg nu, det er hyggeligt med en ekstra højtid her i
efteråret. Her hos os blev den fejret
med lys i græskar og en lille heks, der
hjemsøgte naboerne for slik den ene
aften, mens vi næste aften gik i kirke
på Allehelgen for at mindes dem vi
har mistet, og tændte lys på gravene.
Halloween med sine spøgelser, græskarmænd og uhygge for sjov er en
hyggelig tradition, som især børnene
elsker, og jeg er sikker på den er
kommet for at blive.

AUIF har også snart premiere på
årets dilettant, og der er endnu lidt
pladser at få hvis man er hurtig.
Instruktøren og nogle af skuespillerne fortæller i bladet lidt om hvad
der sker på og bag scenen igennem
de par måneder stykket bliver indøvet.
Der har også været ikke færre end 2
store loppemarkeder i september, et
hundeløb i august og så har petanqueklubben fået 2 nye Kommunemestre!
Sidst men ikke mindst afslutter vi
vores serie om sognets gamle skoler
med en artikel om Rekkende Skoler.

At det er den mørke tid med mindre
aktivitetsniveau kan vi også se på
bladet. Sidste gang havde I fornøjelsen af vores største blad til dato,
men denne gang er det holdt i mere
jordnære sideantal.

Vi her fra redaktionen vil gerne have
lov at sige tak for året, der snart er
gået og med dette blad ønske dig,
kære læser, en glædelig jul og et godt
nytår!
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Banko
tekst og foto af Ena Skovbæk

Humøret, snakken og det sociale
samvær føler vi ikke fejler noget. Tak
for det.

I bankoafdelingen har vi lige gjort
status over de forløbne 9 måneder.
Afdelingen har igen haft et spændende år med flere udfordringer.
Her tænker jeg på problemer med
bl.a. teleslynge – mikrofoner og højtalere, der til tider ikke har virket
efter hensigten.

Vi ændrer lidt på gevinsterne engang
imellem, for ellers går vi i stå. Der
skal helst være noget nyt og spændende at komme efter. Det kan til
tider være en svær opgave at finde på
nye ideer.
Vi har et passende antal hjælpere,
som trofast kommer, når der bliver
kaldt på dem. Det største problem er
afrydningen, hvor alle borde og stole
skal vige for andre aktiviteter, men vi
prøver at lave vagtplanen, så der
næsten altid er nogle friske M/K,
der kan klare dette hårde arbejde.

Det er udvalgets skræk, når der er
noget af det tekniske, der ikke virker,
men heldigvis har vi en flink TVmand, som kommer, når der bliver
kaldt. Spillerne tager det også pænt,
selv om de må flytte fra skolen og
finde pladser i klubhuset i sidste
øjeblik, inden spillet går i gang.

Den 17. december spiller vi et stort
Jule- og Nytårsspil med flere ekstra
gevinster og lodtrækninger, og så
holder Bankospillet
ferie indtil 7. januar.
AUIF Banko vil
gerne ønske alle
spillere, hjælpere og
leverandører en
”Rigtig
Glædelig
Jul” og et ”Godt
Nytår”
På gensyn i 2016
Bankoudvalget

Så er Annie parat til at sælge skrabespil.
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Allerslev Sang Café

Hjertestarteren er flyttet!

af Inger Frederiksen

af Inge Jensen, foto af Ove R. Jørgensen

Fredag d. 4. december kl 19 starter
vi op med julehygge, hvor vi vil nyde
skønne melodier spillet af Sonja
Mahler Jensen.

Igennem de sidste fire år har AUIF
haft en hjertestarter som TrygFonden har doneret. Hjertestarteren blev
dengang hængt op i Klubhusets
forhal på Enghavevej 2 i Allerslev.

Vi glæder os til at byde jer velkommen til julehygge, hvor vi serverer
æbleskiver og gløgg for en pris af 30
kr.

Den er nu blevet flyttet om på gavlen af Klubhuset, mod nord og ud
mod Enghavevej. Det er et nemt og
tilgængeligt sted.

Derudover kan købes øl og vand for
10 kr.

Hjertestarteren kan ikke betjenes
forkert og man må derfor aldrig tøve
med af tage den i brug for at yde
førstehjælp. Det er altid bedre af
gøre noget end at forholde sig passivt, selvom det er en svær situation,
man pludselig befinder sig i.

Vi ønsker alle sangglade mennesker
velkommen til en hyggelig aften på
Alleslev gl. skole, hvor vi takker alle
for året, der er gået. Næste sang café
er d. 5. feb. 2016 kl 19. Julehygge
hilsener fra Else, Vang, Jørgen og
Inger

Du kan se hvor TrygFondens hjertestartere
er
placeret
på:
www.hjertestarter.dk. Har du en
smartphone kan
du hente app’en
Hjertestart ligeledes lavet af Trygfonden. Her kan
du altid se nærmeste hjertestarter.
app’en findes til
alle styresystemer.

Vel mødt
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Loppemarkedet i
Ugledige

lettet op, nu kunne det kun gå godt.
Hurtigt blomstrede beboerne og
boderne frem ved byens huse og
Loppemarkedet var i gang.

tekst og foto af Ove Rye Jørgensen
En ting var de fleste klar over, succesen fra sidste år ville være svær at slå.
For ikke mindst vejret var jo en vigtig samarbejdspartner sådan en dag.
Så da det allerede fra morgenstunden
viste sig fra den kedelige side med
truende regnbyger i horisonten, var
der nok mange nervøse overvejelser
i de små hjem, om nu hele dette store
forarbejde ville være spildt og kunne pakkes ned igen. Men heldigvis blev truslen kun et par småbyger og allerede
omkring middag viste solen sig fra
sin bedste side. Alle kunne ånde

Da jeg ikke selv havde ’loppeting’ til
salg, tog jeg tidligt på formiddagen
en lille tur igennem byen, og det var
en oplevelse, for normalt er Ugledige
jo ikke ligefrem et trafikalt knudepunkt. Dagligt kommer en del biler
igennem, men denne dag var det
direkte farligt at færdes på vejen,
uden at have øje på biler og al anden
færdsel, for der var trængsel men uden
nogen uheld.
Et sted stod en hestetrailer med
loppeting inde såvel som ude, men
selve traileren var ikke til
salg, kun til transport og
for øvrigt rigtig god at
krybe i ly i, når der kom
en byge. Et andet sted
var der både loppeting
og selve bondehuset til
salg, her var der rundvisning, hvis der var
interesse. Så, jo - der var
noget for enhver smag
og pengepung.
Men hvor meget der
blev solgt for er endnu
ikke opgjort, der tælles
stadig. Sidste år blev
bilparken hos flere af
beboerne jo udskiftet, så
vi får se, hvad overskuddet i år kaster af sig.

”Velkommen og kig ind på terrassen”
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Stadig gæster, trods regnen her på besøg hos Karlshøj

En 'blandet landhandel', her var både 'lopper', syltetøj og honning
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Ugledige med i projekt
’Vis os din landsby’

Forud for optagelserne gik både megen snak "frem og tilbage" om både
hvem, hvad og hvordan. Som dagen
nærmere sig "samledes trådene" dog
- og samtlige involverede var helhjertet sammen om projektet! En inspirerende og beroligende oplevelse for
mig som "lokal guide" for optagelserne, fredag den 16. oktober!

tekst af Karina Schoopp Oudal
TV Øst tog før sommerferien initiativ til en udsendelsesrække med titlen "Vis os din landsby" - og en dertil knyttet konkurrence om "regionens bedste landsby - 2015".

TV2 Øst bilen rullede ind hos os
som ventet fredag morgen - og ud
hoppede tv-holdet bestående af interviewer, kameramand, lydmand og
en ung praktikant. Hurtigt mærkede
man holdets effektivitet - og ikke
mindst professionelle lyst til at præsentere byen fra den bedste vinkel,
på trods af vejrgudernes heldagsregn!

Nogle ildsjæle "så" muligheden for at
promovere landsbyens sjæl og særkende og "tilmeldte" Ugledige trods dennes lidenhed, idet man ønskede, at flest mulige fik øje for områdets unikke naturskønhed, beboernes gode sammenhold og det fantastiske i kvaliteten af det lokale
handels- og næringsliv.

TV-holdet ved Galgebakken – foto Ove Rye Jørgensen
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Men hold da op, hvor går tiden hurtigt under de enkelte optagelser - og
ofte bliver ikke alt fortalt eller sagt
på lige den måde man ønskede. Men
sådan er vilkårene - og ens for alle!

af dem havde derhjemme. Samt ikke
at forglemme: Ugledige´s honning!
Øksen, hvormed Balle-Lars blev
halshugget, blev behørigt beundret datidens mænd var ingen svæklinge,
det kræver kræfter at håndtere et sådant "værktøj"!

Noget jeg f.eks. gerne ville have sluttet af med at sige, var at nu håbede
jeg at have præsenteret Ugledige som
en nutidig, levende landsby med
mange ildsjæle - og et opland, der
støtter helt fantastisk op (og tusind
tak for det)! Specifikt at have fået
nævnt, at det praktisk taget var en
ildsjæl, der gik fra dør til dør for at
sikre, vi fik fibernet til byen; samt at
folk kommer fra nær og fjern og går
skov og sø rundt på 1 time. Nancy
nåede ikke at nævne, at Brugsen
planlægger en bake-off, så de selv
kan lave frisk morgenbrød og brød
dagen igennem - og at åbningstiden
derfor vil blive tidligere, når bakeoff'en er på plads.

Alt i alt en fantastisk spændende dag
- vi der bor og lever her, ved hvad
Ugledige ER for en perle af en
landsby. Men sådan en dag sætter
virkelig spot på det! Tak til ikke kun
dem der direkte eller indirekte medvirkede og hjalp til, men også alle de,
der "stod i kulissen" (Holger´s
hjælpsomhed ville have været et
menneskeligt varmt bidrag), og kunne have medvirket, men som der alligevel ikke blev tid til.
Udsendelserne varer 25 min - og det
er nu en gang ikke lang tid til at præsentere en landsby af Ugledige´s kaliber! Ifølge oplysning fra Sille Rovlund på TV-Øst vil programmet blive sendt den 11. november, ellers
kan man senere få det oplyst på deres hjemmeside, hvor det også efterfølgende vil kunne genses.
Men jeg vil snarest sørge for, at oplysning herom, opsættes i Brugsen
og på planteskolen.

Ugledige Brugs – foto Bjarne Arvidsen
Herudover skal nævnes, at filmholdet blev så begejstret for ost- og pølsesmagningen, at de købte med
hjem. Og lur mig, om de ikke også
kommer forbi efter en af de vinterblomstrende lyngplanter, de beundrede på planteskolen eller nogle flasker gårdbryg eller et kursus i at ombetrække den gamle antikke stol, én
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Ugledige Grusgrav

sidste ca. 10.000 kr. skal betales lokalt.

af Knud Skovbæk, Allerslev Beboerforening
fotos af Ove Rye Jørgensen

Nu er en flot fuldtømmershelter sat
op. Den er sat op i frisk grantræ, så
hvis og jeg skriver hvis, den skal
smøres med noget mod råd udvendigt, sker det først til foråret.

Ugledige grusgrav har sommeren
igennem været godt besøgt af motionister, turister og lokale, der er ude
at få frisk luft og glæde sig over naturen. Næsten alle forlader pladsen
lige så ren og pæn, som da de kom.

Desværre er det ikke alle, der er glade for shelteren, fordi nogle beboere
frygter, det vil gå ud over den fred
og ro, der hidtil har været på pladsen.

Kommunens folk lavede en kraftig
beskæring af buskene sidste vinter.
De fleste buske har skudt godt, men
rådyrene har nydt de friske skud.

Den frygt har bevirket, at ikke alle
synes, det er en god ide, at der bliver
sat en vandhane op på pladsen.

Shelter
Som tidligere beskrevet har Beboerforeningen i samarbejde med Lokalrådet for Allerslev-Skibinge søgt og
fået støtte fra Vordingborg kommunes LUP pulje, Friluftsrådet og
Nordea fonden, således at kun de

Lad os håbe at vore gæster i grusgraven er naturfolk, der passer på naturen og dermed beroliger de frygtsomme.

Huset er færdigt og arbejdsholdet er klar til afgang mod Silkeborg kl. 15,15 – sådan!
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Nytårshilsen

Nu ser det heldigvis ud til at vi kan
bevare vort fælles samlingssted på
Allerslev Gl. Skole, men kun så længe vi bruger det.

af Knud Skovbæk,
Allerslev Beboerforening
Når dette blad kommer ud nærmer
det sig nytår. Beboerforeningen vil
gerne ønske os alle et godt lykkebringende nytår.

Allerslev og Ammendrup har været,
og er fortsat ramt af nykloakeringen.
Måske af frygt for endnu mere gravearbejde, var der ikke tilslutning
nok til, at der kommer fibernet her i
denne omgang. Til gengæld er Ugledige blevet lovet bedre internetforbindelse. Godt Nytår og tak for al
støtte.

Beboerforeningen bestræber sig på
at skabe liv i sognet, således at sognet ikke alene er et sted man bor,
men også et sted man lever sig med
i, hvad der sker i området. Hvis ikke
man kender hinanden og lever sig
med, dør sammenholdet og dermed
livet i sognet. Sognet bliver dermed
fattigere.

Madaften udskudt
af Bjarne Arvidsen

Sandra Pedersen fra Allerslev Beboerforening skrev i sidste sogneblad
om en ”Madaften med hygge”.

Som en ny uforpligtende måde at
mødes på, forsøger en lille gruppe i
beboerforeningen, at lave nogle
madaftener.. Der er tænkt på, at der
også skal være noget for børnene.
Nogle steder er sådanne aftener
meget populære.

Da Beboerforeningen i forvejen har
andre arrangementer i november og
december, har man valgt at udskyde
madaftenen den 20. november. Så
snart en ny dato er klar i 2016, vil
det meldt ud.

Vi håber meget at I vil møde op og
være med at præge udviklingen på
sådanne aftener.
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Vi skøre kugler

Allerslev. Første gang var den 4.
september 2010 ved Petanqueafdelingens 12 års jubilæum.

af Aksel Larsen, Petanque
Den 23. august blev der afholdt
Kommunemesterskab i Stensved.
Der blev spillet ”double” og alle fra
Vordingborg kommune kan deltage.
Der var tilmeldt 18 hold.

Det er et populært stævne og flere
udefrakommende spillere bestiller
plads til året efter inden de kører
hjem. Jeg tror Allerslev Petanque er
den eneste klub der holder natpetanque.

Vinderne og dermed Kommunemestrene blev vores egne Lise Lotte
Mogensen og Erling Rasmussen.
Tillykke til dem. Andenpladsen gik
til Claus Foged Nielsen og Claus
Jørgensen fra Stensved, og tredjepladsen blev Arne Sørensen og Poul
Andersen fra Møn.

Som omtalt i tidligere indlæg i et
tidligere sogneblad, blev Jakob Jensen årets spiller i 2014, men på
grund af nogle forviklinger fik han
først sin præmie den 20. september i
år. Den 4. oktober viste han så at
han var værdig til titlen, da han blev
nr. 1 ved Singlemesterskabet. Nr. 2
blev Preben Sindahl, og nr. 3 blev
Lise Lotte Mogensen.

Øvrige placeringer for Allerslev blev
Nanny og Lars med en syvendeplads, og Jytte og Preben med en
trettende plads.

I DGI-turneringen for 6-mandshold
løb Stokkemarke med førstepladsen.
Allerslev tog andenpladsen og Møn
blev nummer 3. Holdet fra Allerslev
bestod af Nanny, Else, Lise Lotte,
Joel, Erling, Egon, Lars og Preben.
To af spillerne var med som reserver.

5. september blev der afholdt natpetanque i Allerslev. Der var tilmeldt
godt 50 spillere. Der blev spillet
double med skiftende makker, og
selv om vejret ikke var det bedste,
blev der spillet mange spændende
kampe.
Nr. 1 blev Finn
Jørgensen fra
Tølløse. Nr. 2
Lise Lotte Mogensen fra Allerslev og nr. 3
Bente Plougman fra Næstved.
Det er 5. gang
der bliver holdt
natpetanque i

Årets spiller 2014 Jakob Jensen, fik endelig sin pokal.
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Allerslev Egnshus
Den gamle skole

Den 11. oktober havde vi en smule
regnvejr – sådan ca. 18 mm. Men på
grund af at der var lovet bedre vejr i
vejrudsigten, var der alligevel mødt
17 personer op til træning. Der var
meget vand på banerne, men der var
da nogle fjollehoveder der mente at
man kunne da bare suge vandet op
med papirservietter.

af Knud Skovbæk, Allerslev Beboerforening

Vordingborg kommunes kultur- og
fritidsudvalg er nu kommet langt i
den opgave, de var blevet pålagt, om
at harmonisere vilkårene for kommunens gamle skoler og forsamlingshuse. For at benævne dem ens,
hedder det nu Egnshuse. Det drejer
sig om Viemose Forsamlingshus og
de gamle skoler i Køng, Jungshoved
og Allerslev.

Året er ved at gå på held, turneringerne er afsluttet, og der er ikke så
mange stævner mere, men vi er stadig mellem 15 og 25 spiller, der trofast møder op til træning. Så vi er
stadig ”De Skøre Kugler” selv om
det regner.

Der er lavet en opgørelse af, hvad
det hidtil har kostet kommunen til
vand, el, varme og indvendig vedligehold. I den sidste model som kulturforvaltningen indstiller til godkendelse i kulturudvalget og senere
byrådet, er der også indregnet et
beløb til udvendig vedligehold og
pleje af udearealer.

Af kommende arrangementer vil jeg
lige nå at nævne, at der er Julespil 6.
december, og 15. december holder vi
Gløggpetanque.
Alle ønske en glædelig jul og et godt
nytår.

For Allerslevs vedkommende drejer
det sig om et hus på 160 m² og en
grund på 1672 m². Husene, eller
rettere den bestyrelse der står for det
enkelte hus, vil fremover få et beløb
udbetalt, og skal så sørge for alle
udgifterne, og sørge for at bygninger
samt grønne arealer fremstår vedligeholdt og præsentable. Det beløb
der for Allerslev er afsat til græsslåning og hækklipning, er dog mindre
end det, det hidtil har kostet kommunen, idet man mener, vi kan få en
lokal til at gøre det billigere.
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De andre beløb svarer til den hidtidige kommunale udgift.

Vi har fået oplyst, at alle de foreninger der hidtil har brugt huset, vil
være berettiget til gratis lokaler, hvis
de bliver registreret som frivillig
forening.

Allerslev gl. skole er langt den mindste og nyeste af disse, så vi kan gå
lige ind på den nye ordning. For de
andre huse sker der større forskydninger, så de får 3 år til overgang.

Aftalen giver også mulighed for at
udleje til private fester, men det vil
beboerforeningen helst ikke. Alle
lejeindtægter tilfalder huset.

Booking
Kommunen skal stille gratis lokaler
til rådighed for alle folkeoplysende
og andre godkendte frivillige foreninger. Al booking af gratis lokaler
hertil skal fremover ske gennem
foreningsportalen i lighed med lokaler i skoler og haller, men det er
vigtigt, al booking skal godkendes af
en lokal bookingansvarlig. Det skal
sikre, at en lokal forening ikke pludselig mister deres faste ugedag.

Beboerforeningen vil bestræbe sig på
at bevare flest mulige af vore brugerforeninger.
Beboerforeningen har godkendt den
forelagte et-årige aftale, selv om vi
kan se, at hvis alle foreninger melder
sig som gratis brugere, kan vi komme til at mangle de støttebeløb, brugerforeningerne hidtil har givet skolen.

Andre foreninger eller private kan
ved henvendelse til den lokale ansvarlige leje skolen, mod at det bliver
meddelt foreningsportalen. Lejen er
fastsat til 50 kr. pr. klasselokale pr.
time, og 500 kr. pr. dag og 800 kr.
for hele skolen.

Forvaltningens forslag er langt fra
det første udspil, men Beboerforeningen har også taget en risiko for
at bevare det lokale Egnshus.
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Rekkende skoler

til den store skole i Præstø omkring
1979-80. At der så også i 1951 var
planer om at bygge en ny stor skole i
Rekkende, hvor det skulle have været
en udbygning af den eksisterende
hovedskole, se det er en anden sag.
For projektet blev stoppet og skolen
aldrig bygget, men projektet lå klar
med tegninger og arbejdsplaner og
kan i dag ses på Lokalarkivet i
Præstø.

af Ove Rye Jørgensen
Ja der var skoler i Rekkende, nemlig
en Forskole på nr.6, Rekkende by og
en Hovedskole på Neblevej 3, skråt
over for ved siden af den daværende
købmandsforretning Dam Larsen.
Begge bygninger findes stadig i dag.
Skolen blev bygget omkring 1890 og
fungerede indtil børnene blev flyttet

Fra besøget 1806

Efter Skole Lærer og Kirkesanger Kirchhoffs Fortegnelse, uddraget af Skole-Journalen, skulde
Districtet indbefatte 52 børn. Af disse havde 21 slet ikke været i Skole et heelt Aar og derover.
De andre havde søgt Skolen meget lidet og ustadigt, for det meste i alt kun et par Maaneder. 7 af
dem, der havde søgt Skolen, vare nu ikke tilstede. Nogle faa havde viist en Slags Fliid. Ikkun 4
havde læst det 1.Kap.i Lærebogen. De andre læste Catechismus enten inden eller uden ad, men
ikkun 2 iblandt disse vidste at svare noget, medens de andre havde glemt alt. Da jeg fandt hine 4
og disse 2 sååledes øvet i Boglæsning, at de kunde læse skikkelig i fremmed Bog, belønnede jeg
dem hver med sin Bog efter deres forskellige Aldre. Ieg veyledte Skolelæreren til at udvikle den
simple Mening for Børnene af Lærebog og Catechismus, som han ikke forstaaer. Han behøver
alvorlig Opvækkelse og megen Fliid, om ellers taalelig Fremgang skal være at opnaae. Man
havde dog lært nogle Psalmer.
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I dag er det mange år siden der har
været skolebørn i de to skoler, men
heldigvis er der stadig personer i
vores nærområde som har gået på
begge skoler, en af dem er nemlig
Hans Erik Johansen der i dag bor på
”Birkegården” Rekkendevej 14 og
som 7 årig startede i Rekkende forskole i 1952.
Ja.. starter Hans Erik, jeg er født og
opvokset på gården ’Guldhøj’ der
ligger på Nihøjvej 6 som mine forældre den gang ejede. Jeg startede i
Forskolen hvor jeg mener at vi gik i
4 forskellige klasser i 4år, til vi var
omkring 11-12år, derefter blev vi
flyttet over på Rekkende hovedskole.

Det var en lille og hyggelig skole
hvor det var lærerinden frk. Herskind der styrede. Hun kom oprindelig fra Lumsås hvor hun var født og
flyttede senere fra Rekkende forskole
til Allerslev skole, hvor hun var indtil
den brændte i 1977.

Ellebæksgård før 1952

Ellebæksgård efter 1952
Forskolen bag træerne yderst til venstre og skråt over for ligger hovedskolen. Den åbne plads ved
siden af blev oprettet som legeplads for skolen. Tidligere lå den foran skolen, men blev flyttet i
forbindelse med at den nye vej til Kalvehave blev anlagt omkring 1951 og som går lige forbi huset.
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Jeg har altid pralet af, at jeg aldrig
har haft madpakke med i skole og
det er sandt, for skolen lå som nabo
til min mormor og morfars gård
‘Ellebæksgård’, så der gik jeg hver
dag ind og fik frokost, ganske praktisk. På Hovedskolen havde vi lærer
Nicolaisen, han styrede sine tropper
med en fast hånd, han var ret striks.
Efter min konfirmation gik jeg ud af
skolen og kom ud at tjene. Senere
efter min soldatertid tog jeg på landbrugsskole for at blive landmand,
men den historie gemmer vi til en
anden gang.

Citat fra Biskop Balles Visitationsbog fra 1799-1807 om Rechende skole

Fra besøget 1799

Børnenes Antal er ikke stort. Dog vidste
adskillige at svare med Forstand af Lærebogen. Men nogle havde glemt, hvad de
vidste. Catechismus kunde de bedre giøre
Rede for. Boglæsningen var skikkelig god.
Psalmer havde man lært. 12 Bøger uddeltes. Skoleholder Zuschlag, som er Kirkesanger, kan vel undervise og catechiserer
ikke ilde.

For. rk fra venstre: Helen Christiansen, Tove Knudsen, Ruth Ferdinand, Grethe Knudsen, Irene
Arvidsen. Bag. rk. fra venstre: Lærer Nicolaisen, Ole Kristensen, Mogens Nielsen, Tom Andersen, Poul Hansen (Pilevang), Hans Henning, Niels Tjørnskov, Hans Erik P. Johansen fra
gården ”Guldhøj” på Nihøjvej 6, Erik Johansen der bor på gården ”Svanholm” på Rekkendevej
24.
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Dilettant set med
instruktørens øjne

Den sidste aften inden premieredagen, tænker jeg: ”De får det aldrig
lært - at de vil være det bekendt, når
folk har betalt for at se dem”...

af Rikke Borch Olsen – AUIF Kulturelt

Men hvorfor tænker jeg egentlig det,
her efter 27 år som instruktør? For
når klokken ringer og tæppet går, til
premieren, kører alting på skinner,
og hvis det ikke gør, får de det til
det.

I år hedder stykket Hellere lyve end
flyve- og du kan stadig nå at se det!
Onsdag d. 18. november kl. 19.30
opfører vi en caféforestilling for 50
kr., hvor du kan købe kaffe, the og
kage samt øl og vand, til at hygge
med under opførelsen.

Jeg elsker mine skuespillere hver og
en.. de lader mig op med positiv
energi mandag efter mandag.

At være instruktør for disse ”tossede” skuespillere er en fest. Jeg nyder
at komme hver mandag og se dem
øve. Ofte klager skuespillerne over,
at jeg ikke instruerer nok. Men at
instruere voksne, kan man lige så
godt glemme, de hører nemlig ikke
efter, hvad man som instruktør siger,
eller også har de ”glemt” det til næste gang de øver, hvis de ikke selv
synes at den rettelse var god eller
bedre end det de selv har i tankerne.

Set fra skuespillernes side.
Det er smadderhyggeligt at være
sammen med en masse forskellige
mennesker, som man ellers i sin
hverdag, ikke har noget til fælles
med. Maja
Man er en del af et helt specielt
fællesskab, og man har muligheden
for at være i en helt anden verden,
hvor man glemmer alt om hverdagens problemer.

Men de hygger sig, og tager alting
meget afslappet. Det vigtigste på en
øveaften, virker i hvert fald til at
være kaffepausen, og den kage de
skiftes til at medbringe. Til tider
virker de så afslappede, at jeg er ved at
få grå hår af dem.
De har hæftet med
på scenen, selv om
at jeg for længst har
bedt dem om at
lægge hæfterne og
stole på suffløren i
stedet.

”Vi griner, og har det sjovt sammen,
og efterhånden kender vi jo hinanden ret godt.” Zysan

Scenen står allerede klar til årets dilettant
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”Åh, det er mandag. Dilettant. Jeg
har ikke lyst i dag og ”måske” også
hovedpine. Nå altså, jeg må afsted
nu, de andre venter jo på mig.

Nyt fra Lokalrådet

Godt jeg tog af sted. Vi havde det
skide sjovt. Pyt med om vi kunne
huske replikkerne, kagen i pausen
var super!” Tonni

Kommende møder:

af Ole Gunner Petersen – AllerslevSkibinge Lokalråd

17. nov. kl.19, åbent bestyrelsesmøde
i Kirkehuset ved Skibinge Kirke.
24. feb. kl. 19. Det årlige dialogmøde
med politikerne fra kommunalbestyrelsen.

”Jeg har været her hvert år i en rum
tid. Jeg har altid fået de skæve og
pinlige roller, en komisk vandrehjemsejer, en klam casanova med et
lige så klamt navn, en usympatisk
kommunaldirektør, en rocker med
gevaldige humørsvingninger, en fuld
sommerhusbestyrer, der kun går op i
øl og i år en reklamedirektør. Altid
når det går skævt til generalprøven,
går det for fuld udblæsning til præmieren.” Martin

Dialogmøde med politikerne fra
kommunalbestyrelsen:
Dialogmødet er det møde, hvor vi
lægger op til information og diskutere om emner, som er aktuelle for
vort lokalområde set i forhold til
kommunen og kommunalbestyrelsen.
Lokalrådet efterlyser forslag til emner, som vi kan tage op til diskussion
på dialogmødet.

Årets Dilettant
Hellere lyve end flyveog du kan stadig nå at se det!

Har I emner, som vi skal tage op, så
skriv til os snarest og helst inden
næste bestyrelsesmøde d. 17. november, idet Lokalrådet inden mødet
skal informere kommunalpolitikerne
og lokalrådets medlemmer i området
om emnerne, så vi kan få en reel
snak om de udvalgte emner. Det er
vigtigt for os at høre jeres mening og
forslag.

Onsdag d. 18. november kl.
19.30, opfører vi en Café forestilling for 50 kr. hvor du kan købe
kaffe, the og kage samt øl og
vand, og hygge med under opførelsen.
Stykket handler om en Dyrlæge,
der er for stolt, til at indrømme at
han er bange for at flyve. Så da
hans kone vinder en rejse til
Indien, starter et længere forløb
på løgn, for at hans kunder ikke
skal opdage hans skræk..

Skriv til os på allerslevskibingelokalraad@mail.dk.
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Loppemarked AUIF

Mange havde valgt at slå de to arrangementer sammen, og få en god tur
og dag ud af det.

af Rikke Borch Olsen – AUIF Kulturelt
Traditionen tro afholdt AUIF loppemarked i september.

Vi takker vore kræmmere for en god
dag, og håber at se Jer igen næste år.
Vi takker samtidig Anne og Joel for
lån af telt. Sidst men ikke mindst vil
vi takke Jens Erik for at reparere det
ødelagte telt, så det kunne returneres
med god samvittighed.

Vi havde 10 kræmmere, med alt fra
møbler, porcelæn, smykker, tøj, sko,
kunst, bøger, dvd-film, udklædningstøj, dukker og bamser til legetøj.
Grundet det ustadige vejr, blev loppemarkedet holdt inden for i klubhuset. Men en større stand valgte at
være udenfor i teltet. Det skulle dog
vise sig at gå grusomt galt derude.
Ved 14-tiden, tog en regnbyge med
et kraftigt vindstød, nemlig teltet
med på tur. Heldigvis blev kun få af
standens ting ødelagt, men denne
stand måtte desværre lukke ned, da
teltet var kollapset.
Samme dag var der åbent landbrug i
området, men loppemarkedet var
stadig rigtig godt besøgt.

Berit Eeg havde fundet
plads til en stand i
gangen.

Der var ikke grænser for
hvad kræmmerne ville
gøre for at sælge deres
vare. Her er Bjarne
Arvidsen iført sig sin
datters udklædningsdragt
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På min vej

Fodbold

tekst og foto af Anja Wesselhoff

af Bjarne Arvidsen

Det ser nu endelig ud til at være slut
med gravearbejdet i Allerslev og
Ammendrup. Det sidste stykke tid er
der blevet sat nye kantsten op langs
Mønvej. I Ammendrup er de færdige
og i Allerslev er man godt i gang. I
første omgang virker de ret høje,
men når der kommer nyt slidlag på
kørebanen skulle det gerne passe
med at kantstenene vil være omkring
10 cm høje.

I takt med at kulden pakker Danmark ind, søger Allerslev fodboldsspillere inden døre.
Efterårssæsonen er ovre og spillerne
trænger til en fortjent pause efter en
trist slutning på efteråret.
På hjemmebanen fik man en snitte
på 5-15 til Langebæk Alliancen.
Hvad resultatet dog ikke viser, var at
en halv time før kampstart fik man 3
afbud og spillede hele kampen med
8 mand uden udskiftere.
Ugen efter tog et helt hold så afsted
til Næstved. Her måtte man sande at
modstanden var for stor. Det tærer
på moralen, når man kort inde i
kampen er bagud med 3 mål og man
tabte 10-1. Allerslev overvintrer på
en 9. plads ud af 12 hold.
Der er tilmeldt et indendørshold
hvor træningen ser ud til at blive i
Præstø Hallen om onsdagen. Der
kan læses mere på auif.dk.

I Allerslev mangler stadig en del sten, men
man fornemmer allerede nu hvor meget det
vil pynte på Mønvej.

Ammendrup har kanterne på plads og de steder fortovet skulle asfalteres er dette også gjort.
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Hundeløb i Rekkende

Banen på marken var indrettet med
mange skarpe sving, og hele ideen
med løbene er at hundene får trænet
deres naturlige instinkt i jagt! Mynder er nemlig opdrættet til bla. harejagt, og derfor gives der point efter
hvor godt hundene samarbejder om
at fange ”haren” (som her er plastik
trukket af en wire), og samarbejdet
går ud på at afskære hjørner og forudse harens flugt. Nogle racer skal
dog bedømmes alene da de jager
solo. En del af setuppet er også at
have ting der kan distrahere hundene
fra deres job, og derfor var banen
fuld af dejlige hestepærer, der for
enkelte hunde, lugtede langt bedre
end den der plastikdims.

Tekst og foto af Anja Wesselhoff
I Rekkende har vi en del hestefolde
– der er trods alt næsten lige så mange heste som mennesker her i byen,
men søndag den 29. august var nogle
af foldene fyldt med hunde – lange,
slanke, yndefulde hunde. Det var
Myndeklubben som skulle holde
Lure Coursing for sine medlemmer.
Hundene var i alle størrelser. Fra helt
små 30 cm høje greyhounds (jeg er
altså ikke 100% sikker på racen –
men de lignede greyhounds af udseende) og helt op til irske ulvehunde og afghanske mynder.
Lure Coursing er faktisk ikke et
væddeløb, selv om der lystigt gættes
på hvem der kommer først.

Der gøres klar til løb. Haren skal nå lidt ud før hundene slippes løs.
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Det startede faktisk for en 3 år siden,
hvor naboen Dorte Osborn var
blevet spurgt om lån af marken til
Lure Coursing. Det er hendes bror
der har afghanske mynder.

UDLEJNING
AF ALLERSLEV KLUBHUS
Ønsker I at leje Allerslev klubhus
til jeres private anledning eller
fest så kan I tage kontakt til:

I år var der godt 80 deltagende hunde med ejere ( 40 – 50 stykker) som
gerne møder op med telte og små
midlertidige indhegninger til hundene. Det er tredje gang der afholdtes
løb i Rekkende, og Myndeklubben er
glade for at låne marken. I år var der
tillige salg af frikadellesandwich og
drikkevarer, da der var reklameret en
del i dagspressen i dagene inden. Der
mødte nogle nysgerrige lokale op,
men hovedparten af gæsterne var fra
Myndeklubben.

Inge Jensen på tlf. 55 99 60 01

Mange smukke hunde var mødt op på dagen
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Kirkens aktiviteter

I skrivende stund – midt i oktober –
har julelækkerierne traditionen tro
allerede holdt deres indtog på hylderne i supermarkederne.

af Torben Møllenbach

Glædelig Jul
Måske er der nogle af læserne, som i
deres skoletid læste Leif Panduros
’Rend mig i traditionerne’. Det er en
munter roman fra 1958, en satire
over en tid, som var stivnet i alt det
almindelige, det ’man plejer’, det
som er det ’normale’.

For det har julen også altid været,
nemlig lidt af et gedemarked. En
blanding af gøgl, forbrug, rigelig
med mad af den fedeste slags – og
de fleste elsker det, af salmesang og
højtid, kirkegang, familieballade, for
hos hvem skal det holdes dette år. Vi
fortravler os, for vi køber ind, giver
gaver, og et par dage senere, bytter vi
det hele.

Romanen var som en forudanelse af,
hvad der senere kom – nemlig ungdomsoprøret ti år senere. Her var
der virkelig oprør for alle pengene
imod alt det, ’man plejer’, det etablerede samfund. Det var som om en
hel generation skreg ’Rend mig i
traditionerne’, for det var det, man
gjorde.
Meget blev ændret, kvinderne
kom ud på arbejdsmarkedet,
ingen sagde mere ’De’ til hinanden, man gjorde grin med
autoriterne, faderfiguren i
kernefamilien osv., osv.
Men noget holdt alligevel, bl.a.
julen. Hverken dengang eller i
årene, der kom, var den til at
udrydde. Folk gik ganske vist
ikke i kirke, men de gjorde det,
og gør det til jul. Til julen er
det de færreste, som siger
’Rend mig i traditionen’. Den
fejrer vi fortsat med uformindsket styrke.

Alt dette er næppe mere rammende
beskrevet end det bliver hos rapperen M. C. Ejnar i hans ’Jul, det er
cool’ fra 1988. Rapsangen indledes
således:
Det skete i de dage i november engang
at de første kataloger satte hyggen i gang

Det' jul, det' cool, det nu man hygger sig bedst
det' julebal i Nisseland, familiernes fest
med fornøjet glimt i øjet, trækker folk i vintertøjet
til den årlige folkevandring op og ned ad Strøget
der bli'r handlet, pakket ind, og der bli'r købt og solgt
tøsne, snot i næsen, det' pisse koldt
det er vinter, man forventer vel lidt kulde og sne
men det' da klart at en såd'n sag må komme bag på DSB
intet vrøvl har de forsvoret, det de helt sikre på,
men ved den første rim på sporet, går møllen i stå
folk de tripper, skælder ud, og ser på deres ure
og sparker efter invalide, ynkelige duer
der er intet, man kan gøre, de sure buschauffører
gør det svært at praktisere lidt julehumør
"Gå så tilbage for helvede" råber stodderen hæst
men det' jul, det' cool, det nu man hygger sig bedst
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Julesangaften, søndag d. 13. dec.,
kl. 19.00, Jungshoved kirke
Efter nogle sæsoner er det efterhånden blevet en tradition, at der 3.
søndag i advent holdes sangaften i
Jungshoved kirke.
Igen i år er det Bent Pedersen og
Bodil Agerbo, som står for arrangementet.
Ja ’Det jul, det er cool’. Med disse
ord og med håbet om, at hyggen vil
brede sig, skal lyde en tak for i år
herfra, for alle højtiderne, for gudstjenesterne, de store og de små, hvor
der kom få, for samtaler i glædelige
og sørgelige anledninger, for deltagelse i koncerter og ved foredrag.
Tak til alle for i år og til alle i Allerslev og Jungshoved sogne ønskes et
godt nytår og et på gensyn i det nye
år. Med de venligste jule- og nytårshilsner. Stina og Torben Møllenbach

Optakt til teatertur, ti. d. 19. jan.,
kl. 19.00, Præstegården, Allerslev
Som optakt til årets teatertur vil
Torben Møllenbach stille ’skarpt’ på
vort fædrelands lange historie. Så
vidt man kan læse af pressematerialet fra forestillingen så er det danmarkshistorien set fra skæve vinkle
og med humoren som rød tråd.

Adventsmøde
Tirs. d. 1. dec., kl 15.00.
Stina og Torben Møllenbach byder
denne dag velkommen til en eftermiddag, hvor vi skal synge nogle af
alle de gode julesange og -salmer.

Denne aften bliver vores alle sammen historie derfor også set fra en
skæv vinkel, nemlig satiretegnernes
gale streger lige så langt tilbage i
historien, hvor de er kommet med
deres bidrag.

Ligesom sidste år har vi spurgt Marianne Doroszenko, om hun havde
lyst til at komme og underholde os,
og det har hun takket ja til.

Alle – også de, som ikke skal med på
teaterturen- er velkomne til at tage
med på en rejse gennem satiretegnernes vidnesbyrd af de forskellige
tiders begivenheder.

Hun taget sin gode bekendte Dean
med, som bl.a. spiller harmonika.
Torben Møllenbach vil læse en julefortælling, og der er julekager og
kaffe til alle. Alle er velkomne. Kaffe/the og kager koster 20 kr.
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9 læsninger,
Allerslev kirke, 15. dec. kl. 19.
Herlufsholm Kammerkor
v. Karsten Gyldendorf.
Julen og dens traditioner nærmer sig
og som optakt til juledagene synger
vi julen ind i Allerslev Kirke med
musikgudstjenesten De ni læsninger
formet efter engelsk skik, hvor menigheden læser ni stykker fra Bibelen
om skabelsen og frem mod frelse og
genløsning i Kristus. Det er også en
tradition, at det er folk fra menigheden, som læser.

Ligesom sidste år er det Herlufsholm Kirkes Kirkekor, der gæster
kirken.
Koret vil synge for til fællessalmer
og vil også synge kormusik fra den
klassiske julemusik, herunder bl.a.
engelske carols.
Efter musikgudstjenesten er menighedsrådet vært ved et traktement i
Allerslev Kirkes tårncafé, hvormed
man vil ønske deltagerne en glædelig
jul. Alle er velkomne.
Herlufsholm Kammerkor
Foto: www.herlufsholmkirke.dk
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Praktiske oplysninger

borgerservice og bede om en prøvelsesattest.

Fødsel: En fødsel skal meddeles
sognepræsten i det sogn, hvor man
bor. Det skal helst ske to hverdage
efter fødslen. Er forældrene ikke gift,
skal der desuden afleveres en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Blanketten kan man hente på: personregistrering.dk, hvor man også kan få
god besked af vejledningen bag på
blanketten.

Dødsfald: Besked om dødsfald
retter man til sognepræsten. Eller
man får bedemanden til at gøre det.
Bisættelse og begravelse aftaler man
med præsten. Desuden er der mulighed for, at man kan få sin aske strøet
ud over åbent hav efter.

af Torben Møllenbach

Vigtigt ang. blanketter: Blanketter
om fødsel, Omsorgs- og Ansvarserklæring, navngivning, navneændringer kan alle findes på personregistrering.dk, hvortil der er gode vejledninger. Eller man kan rette henvendelse til sognepræsten.

Dåb: Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen enten
ved dåb i kirken eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt,
henvender man sig til den præst i
hvis sogn, man ønsker sit barn døbt.
Ved en dåb skal der være en gudmor
el. – far samt mindst to faddere udover evt. forældrene. Forældrene må
gerne være skrevet op som faddere.
En ’fadder’ er dels et vidne til dåben
og dels en person, som – hvis forældrene dør, før barnet bliver myndigt
- påtager sig forpligtelsen til at barnet ’oplæres i den kristne tro’, som
det hedder i faddertiltalen i
kirken ved dåben. Ved navngivning afleverer man blanketten udfyldt og underskrevet
hos den lokale sognepræst.

Henvendelsen i øvrigt til sognepræst
Torben Møllenbach, Rekkendevej
39, Allerslev, 4720 Præstø Tlf. 55 99 60 17. Mail: tom@km.dk
Træffetid: Alle dage efter aftale.
Mandag: Fridag for præst og personale og desuden er kirken lukket for
kirkelige handlinger.
Øvrige telefonnumre
findes på bladets side 2

Dåbsattest: Kan rekvireres
hos den nærmeste sognepræst
eller kordegnekontor, uanset
om man er døbt et helt andet
sted.
Vielse: Vielse aftales med præsten. Inden vielsen skal man
henvende sig til den lokale
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Aktivitetskalender
Dato

Begivenhed

Tid

Sted

18. nov.
01. dec.
04. dec.
15. dec.
17. dec.

Café forestilling: Hellere lyve end flyve2
Adventsmøde3
Sang Café1
De 9 læsninger m. Herlufsholm Kirke Kor3
Banko – Det store Jule- og Nytårsspil2

19:30
15:00
19:00
19:00
18:30

19. jan.
05. feb.

Optakt til teatertur3
Sang Café1

19:00
19:00

Allerslev Klubhus
Præstegården
Allerslev gl. skole
Allerslev kirke
Allerslev klubhus
og gl. skole
Præstegården
Allerslev gl. skole

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

Gudstjenester
Dato

Begivenhed

Allerslev

Jungshoved

06. dec.
13. dec.
20. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
27. dec.

2. s. i ad.
3. s. i ad.
4. s. i ad.
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag

Ingen
10.30
Ingen
14.30
11.30
Ingen
JBB: 9.00

JBB: 9.00
9.00
10.30
16.00
10.00
10.30
Ingen

Ingen
10.30
9.00
10.30
9.00:JBB
Ingen
19.00
10.30

11.00
9.00
10.30
9.00

2016
01. jan.
03. jan.
10. jan.
17. jan.
24. jan.
31. jan.
02. feb.
07. feb.

Nytårsdag
Helligtrekongerssøndag
1. søndag e. H. 3 k
Sidste søndag e. H. 3 k
Septuagesima
Sexagesima
Kyndelmisse
Fastelavn

10.30
Ingen

JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev

