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Forord 
af Anja Wesselhoff 

Året går på hæld, og dagene bliver 
bare kortere og mørkere. Endnu kan 
vi nyde de smukke efterårsfarver, 
men bladene forsvinder hurtigere 
end blæsten kan suse igennem dem, 
og snart står kun de mørke grene 
tilbage. Men vi kan også glæde os 
over at det snart er jul med lys, tradi-
tioner og familiehygge. Børnene 
tæller næsten dagligt ned – ikke kun 
til juleaften, men til 1. december, for 
så kommer nissen, som bor i stalden, 
jo med en lille pakke i sokken hver 
dag og julekalenderens første låge 
skal åbnes. Skulle nissen glemme det 
en enkel nat, ja – så er det nok fordi 
han ikke har fået nok risengrød, og 
så må vi da have lavet noget til ham. 
Der er nok at tage sig til i den travle 
men dejlige juletid. 

I dette blad kan du læse om Ove der 
har været på varetur for Dagli’ Brug-
sen i Ugledige. Det er jo så moderne 
at kunne bestille varer over nettet, 
men i Ugledige har man altså kunnet 
få leveret varer de sidste mange år, 
og det af  en 83-årig bydreng. 

Selv var jeg i foråret nysgerrig på at 
finde ud af  hvorfor nogen dog kun-
ne finde på at lægge et arkitektfirma 
så langt væk som Kragevig – derfor 
besøgte jeg Berings Tegnestue, og du 
kan her læse lidt om mit besøg. 

Det mest ikoniske ved bladet du 
sidder med er nok vores forside. Det 
er den der får dig til at blive interes-
seret og tage bladet op og læse det. 
Vi har derfor udskrevet en lille foto-
konkurrence for at se hvad jeres bud 
på et godt forsidebillede er. Dette 
kan du også læse nærmere om læn-
gere inde i bladet.  

Der er selvfølgelig meget mere du 
kan læse om. Har du et bud på en 
god historie så kontakt os gerne. Du 
er velkommen til at komme med en 
færdig eller du kan prikke os på 
skulderen og pege os i en retning for 
det DU gerne vil høre nærmere om.  

På redaktionens vegne vil jeg gerne 
ønske dig, kære læser, og dine kære, 
en rigtig glædelig jul, og vi glæder os 
til at ”mødes” igen i det nye år. 
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Piletræet ved Ugledige grusgrav 2012 

På min vej 
Tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 

Det gamle træ, oh lad det stå. Ja- 
men nu er det for sent og nok det 
bedste inden der skete en ulykke. For 
midt i september her i år, blev det 
gamle piletræ ved den gamle grus-
grav i Ugledige fældet. De sidste par 
år er der jævnligt faldet grene ned og 
flere af  stammerne er én efter én 
faldet i forbindelse med de sidste års 
stormvejr. Hver gang har kommu-
nen ryddet pænt op. Men nu gik den 
ikke længere, det var for gammelt og 
meget rådden i det nederste af  
stammen, så kommunen valgte at 
fælde det. Nu venter vi så på en 
oprydning og et nyt træ til erstatning, 
så der igen ad åre kan komme skyg-
ge til det faste bord der stod under 
træet. 

 
Træet fjernet ved grusgraven 2016 

Nyt fra Allerslev-
Ammendrup Vandværk 
af Bjarne Jensen 

Ugledige har i en årrække fået vand 
fra Allerslev/Ammendrup vand-
værk. Men bestyrelsen i Ugledige 
vandværk besluttede i starten af  
2016 at nedlægge vandværket og 
lægge det sammen med Allerslev-
Ammendrup vandværk. Kommunen 
godkendte sammenlægningen den 
19. oktober. 
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På varetur med Holger 
Tekst og foto af Ove Rye Jørgensen 

Brugsens motto: Ingen tur for kort, 
ingen tur for lang. Du ringer, vi 
bringer. Med den i baghovedet har 
jeg i flere år vidst, at historien om 
udbringning af  varer fra Dagligvare 
Brugsen Ugledige, måtte skrives. Så 
her er den. 

Det er jo nok den eneste forretning i 
vores lille Danmark der kan prale af, 
at have en bydreng på 83 år. For som 
Holger selv grinende supplerede, da 
vi sad i brugsens varebil og sludrede, 
på en af  hans mandagsture, som jeg 
for øvrigt selv havde inviteret mig 
med på, for at skrive denne artikel. 
Jeg startede som bydreng og slutter som 
bydreng. 

Omtalte mandagstur, var den ene af  
tre ture, som Daglig Brugsen i Ugle-
dige hver uge kører i det sydlige 
Sjælland, for at betjene de kunder 
der ikke selv har mulighed for at 
hente deres varer i brugsen. En ord-
ning, der oprindelig havde sin start 
helt tilbage i 1971, fortalte Poul Slot 
mig senere på dagen, 
tidligere brugsuddeler 
i Ugledige der nu 
også kører varetur en 
af  dagene og i ny og 
næ går lidt til hånde. I 
dag er det datteren 
Nancy der på 11. år 
er brugsuddeler i 
Ugledige. Jo- fortsæt-
ter Poul, det var et 
ønske fra nogle af  vores 
ældre kunder, som vi i 
det stille begyndte at 

kører ud til og inden vi så os om var der 
omring 10 kunder og det tog hurtig fart, da 
det rygtedes, at Brugsen også leverede varer 
ved døren. Så vi måtte se det i øjnene og 
konstatere, at dette vist var kommet for at 
blive. Med lidt hovedregning kan vi jo 
konstatere, at vi nu har kørt vareture i 45 
år. Ja, fortsætter Poul, igennem mange 
år leverede vi også vare til arresten i Vor-
dingborg indtil den lukkede og sågar til 
Arresthuset i Køge. Det var en lang tur og 
den havde vi i mange år. 

Hvor mange kunder vi kører ud til holder 
vi som vores lille forretningshemmelighed, 
men vi kører hver uge omkring 250 km, så 
jo- det er mange kunder, der får varerne 
leveret ved døren, smiler Poul. Vores 
service er også, hvis det er nødvendigt, at 
være behjælpelig med at sætte varerne på 
plads, ja - sågar i køleskab. 

Omtalte varetur som jeg havde hæg-
tet mig på, skete i begyndelsen af  
oktober, en rigtig efterårsdag med 
heldagsregn. Da jeg mødte op i 
Brugsen kl.9,15 var Holger allerede 
godt i gang med at læsse varebilen, 
så inden kort tid var vi på vej.  

 
Holger på Rosenvang plejecenter 
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Første kunde var en institution i 
Øster Egesborg og derefter en bør-
nehave i Ørslev.  

Derfra gik det videre til Vording-
borg, hvor vi leverede varer hos et 
par plejecentre og til sidst helt ind på 
Algade, ja helt op på en 3.sal. Der 
var den gode Holger godt nok ved at 
tabe pusten, men som 83 år kan han 
vist ikke klandres. Han bor selv ved 
jorden i sit eget hyggelige hus. Nå, 
men vi kom da op og fik ringet på. 
Ingen reaktion. Så da det var første 
gang, der blev leveret varer til denne 
adresse, besluttede Holger sig med 
en lidt kraftigere banken på døren og 
så skete der noget. En lidt søvnig 
ung dame lukkede op og blev et 
stort spørgsmålstegn, da Holger 
fortalte at vi kom med varer fra Ug-
ledige Brugs og at de var bestilt på 
hendes navn og adresse. Der gik et 
øjeblik, så lyste hun op i et stort smil 
og fortalte. Jamen så er det fra min 

morfar, han fortalte mig forleden, at der 
ville komme en pakke, men ikke om hvad 
det ville være. Så nu var der mad i hu-
set, bestilt og betalt af  en kærlig og 
omsorgsfuld morfar. Det var en 
herlig oplevelse for os begge, så 
besværligheden med at komme helt 
op til 3.sal med varerne var nu helt 
glemt, men OK - nu gik det jo så 
også nedad. 

Herfra gik turen videre til Stensved, 
Langebæk, Kalvehave, Viemose og 
Mern, med mange stop undervejs. 
Det var en ret våd Holger der igen 
landede ved Brugsen lidt over kl.15, 
for det var jo ham der bragte varerne 
ind, jeg var jo kun med som passager 
for at samle oplysninger om turen og 
få taget billeder til denne artikel.  

Undervejs fik jeg så frittet nogle 
oplevelser ud af  Holger, for på mit 
første spørgsmål om hvornår han 
startede med at køre varer ud, måtte 
han lige tænke sig om. Jo- siger Hol-

 
 På Vintersbølle plejecenter 
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ger, det var et par år før jeg tog på Safari i 
Afrika og det var 1997, så det må være 
omkring 1994-95. Altså har han kørt 
varetur omkring 21-22 år. Jeg var 
imponeret.  

 
Varerne sættes i køleskabet 

Da jeg startede var der ikke så mange 
kunder som i dag, fortsætter Holger. 
Den gang kørte jeg dem alle over et par 
dage, i dag har vi 3 ture, hvor Poul tager 
onsdagsturen. Men skønt min alder, så har 
jeg det godt med at køre disse ture, for på 
den måde holder jeg mig jo også i gang. 
Det, at have kontakt til så mange menne-
sker som man igennem årene jo er kommet 
til at kende rigtig godt, nogle mere end 
andre, er jeg rigtig glad for. Vi kommer for 
mange som et ” friskt pust”, mange er jo 
alene og måske dårligt gående. Her i år 
havde jeg en rigtig grim oplevelse, hvor jeg 
kom med varer til en ældre dame. Hun 
havde igennem mange år fået varer fra 
Brugsen, og jeg kendte hende godt og vidste 
at hun altid var hjemme, når jeg kom. Men 
den dag reagerede hun ikke på min ban-
ken, så da jeg så, at der stod et vindue 

åbent, kaldte jeg ind af  det, men uden 
reaktion. Det virkede mystisk, så jeg kig-
gede ind af  et andet vindue, for at se om 
der skulle være sket noget. Der fik jeg 
pludselig øje på hende, hvor hun lå på 
gulvet og flere af  møblerne var væltet. Jeg 
måtte gøre noget, så jeg kravlede ind af  
vinduet og kom hen til hende. Hun var ved 
bevidsthed, men forvirret. Jeg fik tilkaldt 
ambulance og damen kom på sygehuset og 
har det i dag rimeligt godt. Hun bor stadig 
alene i sit hus, men sidder nu i rullestol. 
Efter denne oplevelse fik min varetur en 
helt anden dimension slutter Holger. 

Til dem der ikke kender Holger kan 
jeg fortælle er han en ivrig ornitolog 
(fugleinteresseret) og har igennem 
mange år arrangeret busture til ud-
landet og i Danmark for fugleinte-
resserede og har de senere år igen-
nem vinteren arrangeret foredrag om 
fugle i Allerslev gl. skole. Så det er 
ikke ligefrem alderen der trykker 
ham, må man nok sige. 

Men en varetur er jo ikke kun ud-
bringningen. Det er også det store 
forarbejde der går forud for selve 
turen, hvor der modtages bestilling 
og pakning af  vare. I dag foregår det 
jo ikke kun ved skrivebordet, men 
også med blok i hånd, når der i løbet 
af  dagen også arbejdes med de andre 
gøremål der jo er i en travl brugs og 
ikke mindst i Ugledige. Det kan tage 
tid, og der må ikke ske fejl. Hvilket 
kan ske hvis en bestilling ikke bliver 
modtaget korrekt. Endnu er det nok 
de færreste, der bestiller vare pr. 
mail, men det er muligt.  
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Så når bestillingen er modtaget, sør-
ger Nancy, Janni eller Stella for at 
hente og pakke varerne i kasse med 
regning og adresse.  

 
Janni pakker varer 

Men regning er en ting, noget andet 
er, at de færreste betaler kontant, de 
fleste bruger Betalingsservice, og så 
har ”bydrengene” heller ikke så mange 
penge eller regnskab at holde styr på. 
En stor lettelse for kunden og ikke 
mindst for Holger og Poul når de 
leverer varerne. Men der er jo også 
noget der hedder returflasker (pant), 
de bliver noteret og godskrevet på 
regningen ugen efter. 

Til denne artikel skulle jeg jo også 
have et par billeder fra butikken, så 
da Nancy skulle fotograferes, syntes 
hun at vi også lige skulle vise vores 
læsere, at Ugledige brugs nu også har 
fået et nyt tiltag, ’Bake off ’ (nyt ord 
for egen bagning), med frisk nybagt 
morgenbrød, wienerbrød og fransk-
brød, som dagen igennem løbende 
bliver suppleret.  

Man putter selv i pose og skal for 
hygiejnens skyld, bruge de engangs-

handsker, der ligger klar ved brødet. 
Et nyt og indbydende tiltag som jeg 
selv har prøvet, ganske lækkert med en 
frisk ’basse’ til en kop kaffe, når man 
kommer hjem.  

Nancy ved Bake off skabet 

Så på billedet står Nancy ved siden 
af  det nye ’Bake off ’ skab med sin 
trådløse øretelefon og nåede lige på 
samme tid at modtage en varebestil-
ling. 

Ja- den fagre nye verden, ikke noget 
med en ”Long John” (ladcykel) som 
jeg selv som 13 årig kørte varetur 
med for en lille købmand i Brønd-
byøster, men det er rigtig mange år 
siden, var sjovt og gav gode lomme-
penge. 

Se det var hvad jeg fik ud af  nogle 
timer i selskab med Holger på brug-
sens varetur og efterfølgende en 
sludder med Nancy, Janni og Poul. 
Tak for turen. 
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Allerslev sogn  
under udvikling 
tekst og foto af Knud Skovbæk,  
Allerslev Beboerforening 

For 200 år siden var Allerslev sogn 
en almindelig bondelandsby hvor 
alle, også præst og skolelærer levede 
af  landbruget og måske lidt fiskeri. 
Alle i landsbyerne var med at høste, 
for hvis bonden tjente penge, blev 
der også arbejde til alle håndværker-
ne. Sognet var selv forsynende med 
næsten alt. I 1801 var indbyggertallet 
882.  

100 år efter var indbyggertallet steget 
til 1287. En hel del af  gårdene var 
flyttet ud på markerne. Der var 
kommet mange flere husdyr. Pro-
dukterne herfra blev solgt gennem 
mejerier og slagterier. Det vil sige, 
der kom penge ind udefra, og der 
blev råd til at bygge bedre huse. Ikke 
alle arbejdede i deres egen landsby, 
men transport til og fra arbejde var 
fortsat besværlig og dyr.  

Min farfar arbejdede som tømrer i 
1890’erne og har fortalt om, at han 
chokerede alle ved at købe en cykel, 
så han kunne komme længere på 
arbejde. Den kostede en hel som-
merløn. Prøv at sammenligne prisen 
på en bil med lønnen nu. Men vi må 
gå ud fra at alle i landsbyen kendte 
alle. 

For at fortælle lidt om priserne på 
købmandsvarer kan jeg se i en gam-
mel købmandsbog fra en gård i sog-
net i 1923. 

 
Købmandsbog fra 1923 

Op gennem 1900 tallet trak industri-
en arbejdskraft til byerne, og beho-
vet for arbejdskraft i landbruget 
faldt, først ved mekanisering og 
siden ved fald i antal husdyrbedrifter. 
De bevirkede, at befolkningstallet 
faldt, og var i 1996 820, og i 2007 
som er det sidste jeg har 729. 

Befolkningssammensætningen har 
også ændret sig. Ungdommen søger 
uddannelse, og det sker i byerne. 
Mange der bor i sognet, er ikke født 
i sognet og har deres arbejde langt 
væk, eller også er man pensionist. 
Men vi kender ikke hinanden i sam-
me omfang, og har heller ikke den 
samme kultur baggrund. 

Hvordan passer foreningerne ind i det 
ændrede sogn. Og er der behov for forenin-
ger? 

Det er klart, at det er svært at drive 
ungdomsforening, når der er få un-
ge. Kirkegangen har det også svært. 
Det offentlige sørger for forsorg, 
lægerne for vores helbred, og de 
elektroniske medier fortæller os, 
hvad vi skal mene og tro. Vi har ikke 
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selv nødig at tage stilling til noget. 
Når der så samtidig kører en kam-
pagne om, at man kan spare med-
lemskontingentet, ved at melde sig 
ud af  fællesskabet i folkekirken, er 
det klart, at lysten og behovet for at 
mødes i kirken bliver nedtonet. Men 
det er få, der i stedet for kirkeklok-
ken, vil høre bønner fra en minaret 
kalde ud over byen. Men passer vi 
ikke på vor kultur, tager andet over i 
stedet.  

Fjernsynet giver os meget af  de 
oplysninger og underholdning vi før 
gik på kro, kirke eller forsamlingshus 
for at få. Kort sagt, fællesskabsfølel-
sen forsvinder. Nej ikke helt, for når 
vi mødes kan vi tale om, at vi så 
”Den Store Bagedyst”, men er det 
nok? 

Hvad med at udrette noget sammen? 
Vi har en særdeles aktiv petanque 
forening og et stort ugentligt banko-
spil, dertil en gammel skole, nu 
egnshus, som mange foreninger 
bruger, herunder en sangcafe. 

Spørgsmålet er nu, har vi brug for 
mere? Mange steder har man grup-
per, der sørger for blomster i byen, 
holder gadekæret eller som i Mern et 
grønt område. Andre steder er der 
madaftener, hvor man går sammen 
og hygger sig med at spise sammen. 
Vi har rammerne til legestue. 
Alt dette er noget, der giver 
fællesskab, og når nu et ame-
rikansk firma (red. vandrens-
ningsfirmaet Piper Environmental 
Group, Inc) har valgt Allerslev 
som europæisk hovedsæde, 
må vi også vise, at der er liv 

og gå på mod i sognet. Det er en 
forpligtigelse og en udfordring. 

Allerslev Sogns Beboerforening vil 
gerne være med til at sognet bliver et 
endnu mere levende og et godt sted 
at bo. Vi vil derfor gerne have en 
melding om noget, vi kunne hjælpe 
med til eller begynde på. 

Er der nogen der har ideer? 

Navnene på bestyrelsen på side 2 i 
bladet. Alle vil gerne høre om tanker 
fra beboerne. Kom med dem! 

Allerslev gl. skole/egnshus 
Der er nu installeret fibernet til tråd-
løst netværk – Wifi, i skolen, og 
opsat filmlærred som brugere af  
skolen frit kan anvende. 

Kommunen har anskaffet et nyt 
booking program til reservering af  
lokaler, og de tilbyder kurser i an-
vendelse af  det. Efter lidt indkøring 
skulle det nu virke. Her kan Sandra 
være behjælpelig hvis problemer. 

Kommende arrangementer: 
Fredag d. 24. feb. kommer Carsten 
Honore Præstø og fortæller om livet 
fra Præstø dreng til rejseleder. Der 
vil være fællesspisning til foredraget. 

Søndag d. 26. feb. holder AUIF og 
Beboerforeningen fastelavnsfest. 
Mere om dette i næste blad.  
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Julearrangementer i 
Ugledige Brugs 
af Ove Rye Jørgensen 

Efteråret er i skrivende stund kraftigt 
over os, naturen er ved at gå i vin-
terhi med enorme smukke farver til 
gengæld. Men snart er der andre far-
ver der trænger sig på, for julemåne-
den nærmer sig hastigt med mange 
arrangementer, hvor to af  dem er. 

 Juletræet tændes ved Brugsen 
søndag d. 27. nov.   

 Gløgg og æbleskiver i Brug-
sens kælder, søndag d. 11. dec.  

Desværre er tidpunkterne i skrivende 
stund ikke fastlagt, men se efter op-
slagene i Brugsen nærmere arrange-
menterne.  

Ikke for at friste dig over evne, men 
normalt griber Brugsen til lommerne 
de dage og har sikkert nogle gode 
tilbud ud over de normale. 

Aflysning af loppe- 
marked i AUIF 
af Berit Eeg 

Det planlagte loppemarked 15. ok-

tober endte desværre med at blive 

aflyst. På grund af for få tilmeldte til 

stadepladser, tog vi den beslutning at 

aflyse loppemarkedet på forhånd. Vi 

har dog planer om at afholde et nyt 

loppemarked på et endnu ikke be-

sluttet tidspunkt. 

 

Fotokonkurrence 
af Anja Wesselhoff 

Vi har hermed fornøjelsen af at af-
holde en lille fotokonkurrence, hvor 
den største ære i Sognet kan overgå 
netop dit billede: Forsideplaceringen 
på Allerslev Sogneblad. 

Vinderen får ud over den store ære, 
også en lille præmie, som er sponse-
ret af Dagli’ Brugsen i Ugledige (og 
tak for det).  

Går du rundt med en amatørfotograf 
i maven eller har du blot taget et rig-
tig fint billede af livet i området, års-
tidernes skiften eller noget helt tred-
je, så send det til os. Meget gerne 
med en lille historie eller baggrund 
for billedet, hvis du har det. 

Send dit billede til: an-
ja@ploumann.dk – mrk. fotokon-
kurrence senest 13. januar 2017. 
Skulle du have den gammeldags ka-
meraudgave kan du deltage ved at 
lægge billede i postkassen på Neble-
vej 8 i Rekkende. 

Vi her på redaktionen udvælger der-
efter en værdig vinder, som får lov at 
pryde næste forside af vores lille 
blad. 

 

UDLEJNING 
AF ALLERSLEV KLUBHUS 

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

Inge Jensen på tlf. 55 99 60 01 
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Nyt fra Lokalrådet 
af Ole Gunnar Petersen 

Lokalrådet har den d. 31. maj afholdt 
den årlige generalforsamling. 

På generalforsamlingen blev besty-
relsen sammensat som følger: 

Formand: Inger Frederiksen 
Næstformand: Ole Gunnar Petersen 
Kasserer: Peter Dammegaard 
Sekretær: Ralf  Rasmussen 
Referent: Janne Gotfredsen 
 
Uden særlig hverv: 
Preben Andersen, Niels Green Tej-
mers og Eva Friis Jensen. 
 
Suppleanter : 
Lise Marie Frohn Rasmussen og 
Henning Schmidt. 

På generalforsamlingen efterlyste 
bestyrelsen forslag til projekter af  
almen karakter til gavn for lokalom-
rådet. I det årlige budget er der afsat 
penge til udvikling/igangsættelse af  
mulige gode projekter, der kan udfø-
res ved fælles indsats. 

Der har været afholdt åbent besty-
relsesmøde: 17. aug. og 5. okt. Re-
ferater ligger på vores hjemmeside. 

Hjemmeside: www.landsbyforum.dk 
lokalområder, Allerslev-Skibinge. 

Kommende møder: 
Åbent bestyrelsesmøde afholdes 
onsdag d. 14. december 2016 kl. 19 i 
Kirkehuset ved Skibinge Kirke.  

Kort om spildevandsrensning i 
det åbne land: 
En arbejdsgruppe under Landsbyfo-
rum har arbejdet med høringssvar på 
kommunens forslag til tillæg til spil-
devandsplan 2013 - 2024. Arbejdet 
skulle imødegå udstedelse af  påbud 
om udførelse af  nye rensningsanlæg 
på ejendomme i det åbne land uden 
forudgående undersøgelser af  de 
aktuelle forhold. 

Arbejdet har resulteret i at sagen af  
kommunalbestyrelsen på mødet d. 
13. oktober er sendt tilbage til admi-
nistrationen til fornyet behandling. 

Vi skøre kugler 
af Aksel Larsen, foto Inger Frederiksen 

Sommeren er desværre slut, og vi går 
ind i efterårs- og vinterperioden med 
regn, kulde, blæst og en masse ned-
faldne blade på vores baner. Vi har 
heldigvis fået afholdt natpetanque, 
og vores 2 sidste klubmesterskaber, 
mens vejret var godt. 

3. september havde vi natpetanque. 
Der var 56 deltagere, og havde en 
rigtig hyggelig aften. Vi startede med 
spisning af  rigtig god mad, og efter 
2. runde fik vi kaffe og lagkage. Til 
slut fik vi dejlig løgsuppe, og præmi-
erne blev delt ud til vinderne: 

Nr. 1 blev Tove Schmidt, Klub 
P2013 
Nr. 2. Peter Hansen, Tølløse 
Nr. 3 Lotte Mogensen, Allerslev 
Tillykke til vinderne. 
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En stor tak til alle de frivillige, som 
hjælper os når vi har stævner og 
andre arrangementer i Petanqueafde-
lingen. 

11. september afholdt vi Single 
Mesterskab. Der var 22 deltagere, og 
vi startede med kaffe og dejlig mor-
genmad. Derefter spillede vi 5 kam-
pe. Vinderne blev Lars Hyltoft på 
førstepladsen, Jakob Jensen på an-
denpladsen og tredjepladsen gik til 
Jørgen Sørensen (jeg blev nr. 16). 

 
Lars Hyltoft tog førstepladsen til 
singlemesterskabet 

For første gang skulle vi afholde 
Triple Mesterskab. Det skete den 2. 
oktober, og som ved de andre klub-
mesterskaber blev det en rigtig god 
og hyggelig dag med morgenkaffe, 
medbragt mad og en lille én til hal-
sen.  

 
Vinderne af triple mesterskabet: (fra venstre) 
Carl Jensen, Karsten Jensen og Bent Pedersen 

Vi spillede i alt 5 kampe og sejren 
gik til Bent Pedersen, Carl Jensen og 
Karsten Jensen på førstepladsen. 
Svend Larsen, Preben Sindahl og 
Ole Frederiksen tog andenpladsen. 
Tredjepladsen blev Jørgen Sørensen, 
Jørgen Christoffersen og Jens Erik 
Nielsen. Tillykke! 

10. august blev der afholdt Kom-
munemesterskab i Stege. Her spilles 
double og Allerslev havde 11 spillere 
med. Nogle fra AUIF spiller også i 
Tappernøje, og man må gerne spiller 
sammen fra 2 forskellige klubber i 
dette mesterskab. 

Nr.1: Poul Larsen og Bent Ravn fra 
Møn 

Nr. 2: Karsten Jensen, AUIF og 
Flemming Holm fra Tappernøje 

Nr. 3: Gitte Nielsen og Leif  Nielsen 
fra Møn 

9. oktober blev der afholdt Lands-
delsmesterskab i damedouble og 
herredouble. Der blev spillet i driv-
huset på Nordfalster. 

De bedste fra Allerslev blev for da-
mernes vedkommende Annette Hyl-
toft og Nanny Christensen med en 
11. plads, og for herrernes vedkom-
mende Lars Hyltoft og Joel Sørensen 
med en 9. plads. 

Som før omtalt har AUIF’s 4-mands 
hold ikke været helt fremme i turne-
ringen, men på grund af  afbud fra 
andre foreninger til finalen blev 
Allerslevs hold i B-rækken placeret 
så Hold 1 med Lars Hyldtoft, Joel 
Sørensen, Erling Rasmussen og Lot-
te Mogensen fik en andenplads. 
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Hold 2 med Karsten Jensen, Jakob 
Jensen, Annette Hyldtoft og Nanny 
Christensen til en tredjeplads. Før-
stepladsen gik til Stokkemarke 1. 

Som omtalt i et tidligere blad blev 
petanquebanerne anlagt i 1998 og 
dengang blev der sat reglar af  træ 
rundt om banerne. Efterhånden er 
reglarne blevet ”mølædte” så vi blev 
enige om at sætte nye op. Der mødte 
6 mand op og efter 6 timer var ar-
bejdet færdigt, og der var kommet 
nyt træ om det gamle anlæg. Senere 
blev øvebanen lavet på samme måde. 

Vores klub-/redskabshus og hegn 
var også blevet lidt bidt af  tidens 
tand, så den ”gamle” malermester 
Jørgen Sørensen mente at det hele 
skulle males. Hegn, skur, redskabs-
rum og pavillon blev slebet ned, 
behandlet mod alger og malet 2 
gange. 

En stor tak til alle dem som har 
deltaget i arbejdet! 

AUIF Petanque har altid haft ry for 
at være gæstfrie og tage godt imod 
nye medlemmer og udefrakommen-
de gæster. Men den gæstfrihed er nu 
blevet misbrugt på det skammeligste. 
Tirsdag den 11. oktober kl. 21:15 

stoppede vi træningen og låste af. 
Onsdag den 12. oktober kl. 11:30 
kom jeg over til vores anlæg. Der 
havde vi desværre haft ubudne gæ-
ster. 

Vores meget solide dør var brækket 
op med et koben på 4 cm bredde 
(rimelig stort), og dør, karm og lås 
var ødelagt. Der er stjålet ca. 200 – 
250 kr., en ældre PC og en tom pen-
gekasse. Tyvekoster for måske 4 – 
500 kr. Men der er ødelagt for langt 
mere, da døren har specialmål. 

Så hvis du – ubudne gæst – skulle 
læse dette, siger jeg ”tak for besøget” 
og jeg vil meget gerne købe dit ko-
ben! 

 
Skaderne på døren efter indbruddet 

Kommende arrangementer: 
13. december – Gløgg petanque 
14. januar 2017 – Julefrokost 

Hermed vil jeg gerne ønske alle en 
glædelig jul og et godt nytår, 

Til sidst en stor tak til min fotograf  
Inger Frederiksen og min sekretær 
Linda Larsen. 
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En virksomhed i sognet – 

Berings Tegnestue 
Tekst og billeder af Anja Wesselhoff 

Der ligger en arkitektvirksomhed i Krag-

evig  a’hva’ gør der, tænkte jeg. Hvem 

i alverden har et firma i Kragevig? 

Jo, det har Peter Bering. 

 
Peter Bering 

Og så en dag stod jeg på den gamle 

gård med stråtag og kalket bindings-

værk i starten af Kragevig for at 

interviewe Peter. Ved første øjekast 

er der ikke meget, der signalerer 

virksomhed over gården – som den 

ligger der ud til markerne, helt idyl-

lisk og velholdt. I porten er der en 

lille dør med højt trin, og gårdsplad-

sen er som gårdspladser var på lan-

det før i tiden: brosten, stuehus og 

stokroser. I hjørnet af gården er der 

en dør ind til staldlængen, og her 

hører den oprindelige stil så op, for 

nu står der skriveborde og ligger 

tegninger, hvor der før var båse og 

plads til dyr. 

Jeg bliver budt indenfor af Peter og 

vist ind på hans kontor. Jeg kan godt 

se, hvorfor han har lige netop det 

kontor: en stor glasdør giver ham 

udsyn ud over markerne. Kontoret 

er proppet med bøger og tegninger, 

og langs den ene væg står der model-

ler af et kirketårn – men det vender 

vi tilbage til. 

Peter Bering er restaureringsarkitekt, 

og han bor og arbejder her på den 

fredede gård. Det er for øvrigt ikke 

første gang, at hans arbejdsplads og 

bolig er samme sted. Første gang var 

i 1992, hvor han havde tegnestue på 

Torvet i Præstø. Her havde han 

kontor i forhuset og boede selv i 

baghuset. I 1999 købte han så ejen-

dommen i Kragevig af Daniel Hage. 

På det tidspunkt havde den stået 

tom i næsten 25 år, men da ejen-

dommen er fredet, var den blevet 

restaureret.  

Kontorerne, som vi sidder i er imid-

lertid lavet af Peter. Da vi flyttede ind 

bestod staldbygningen kun af ydermure og 

hanebjælker, fortæller Peter. Han fik 

heldigvis tilladelse til at indrette teg-

nestue under fornøden respekt for 

bygningen og de oprindelige mate-

rialer. Peter er dog lidt ked af, at han 

var nødt til at sætte vinduer i nordsi-

den af staldbygningen. De var nem-

lig ikke oprindelige og i den histori-

ske stil, men der måtte jo lidt mere 

lys ind i kontoret. Også en dør i stål 

har han tilføjet, så han kan sidde i 
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Berings tegnestue i Kragevig i landlig idyl. 

kontorstolen og kigge ud over mar-

kerne. 

Som restaureringsarkitekter arbejder 

Peter og hans 2 ansatte arkitekter og 

en sekretær meget med restaurering 

af kirker, men bevaringsværdige og 

fredede ejendomme er også en del af 

arbejdet. Peter fortæller mig, at der 

skam også er private, der bruger 

dem, hvis de har en ældre ejendom, 

som de ønsker en tilbygning på. Hvis 

man ikke kan se på det færdige resultat, at 

vi har lavet det, så har vi gjort vores arbejde 

godt, forklarer han. 

Opgaverne findes over hele Sjælland, 

Lolland-Falster og Møn, men de 

krydser ikke Storebælt. Det bedste er 

dog lokale opgaver, lyder det, for så skal 

vi ikke køre så langt. En meget lokal 

opgave var f.eks. da Husflidskolen 

skulle have nyt tag på sidste år. Mere 

lokalt kan det vist ikke blive, når 

man kan spadsere på arbejde. 

Som arkitekter tager de altid ud-

gangspunkt i bygningen, altså dens 

historie og materialer. De bygger 

noget, der skal holde længe, og der-

for tilstræber Peter og hans team at 

finde håndværkere, der kan arbejde 

med de gamle metoder og materia-

ler. Peter fortæller, at der faktisk 

findes flere håndværkere der kan 

dette, end man lige skulle tro. Hvis 

bygherren selv har håndværkere til 

opgaven, ringer Peter gerne og taler 

med dem, da han hurtigt kan spore 

sig ind på, om håndværkerne har 

nok kendskab til opgaven. 

Ingen opgave er for stor eller lille. 

En mindre opgave er for eksempel 

rådgivning om farvevalg til sit hus. 

Der findes farver, som går igen i den 

lokale arkitektur rundt omkring, og 

en historisk ejendom kan bevare sit 

tilhørsforhold ved det rigtige farve-

valg. Hvis man går en tur i omegnen 

af Rekkende og Kragevig, og ser på 

de ejendomme, der har hørt under 

Oremandsgaard Gods, er mange af 

dem malet med en karakteristisk 

grøn farve på vinduer, vindskeder, 

porte og døre. Denne farve hedder 

oxydgrøn. Tilhørsforholdet til godset 
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De tre modeller af 
kirketårne som står 
på Peters kontor - fra 
bogen Lolland-Falster 
2005 

 

skinner altså igennem på disse huse, 

og deres historisk tilknytning til 

Oremandsgaard er på den måde ret 

tydelig. Mange huse er efterhånden 

solgt fra, hvorefter nogle af dem er 

blevet malet med andre farver – og 

det synes Peter er en skam, da histo-

rien på den måde går tabt. 

På kirker kan arkitekten fungere som 

rådgiver eller, i nogle tilfælde, mæg-

ler mellem menighedsråd, når kirken 

skal males på ny. Når menighedsrå-

det ikke kan blive enige, så er det jo 

nemt at lade arkitekten bestemme. Så kan 

man skyde skylden på ham bagefter, smi-

ler Peter. 

Peter har en meget jordnær tilgang til 

sit arbejde. Han værdsætter det tradi-

tionelle håndværk og arbejde. Når 

det gælder kirkerne, hvor der som 

oftest er brug for restaureringsarki-

tekterne, samarbejder man med me-

nighedsrådene, bliver enige om pro-

jektet, hvorefter kulturarvsstyrelsen 

og Nationalmuseet skal godkende 

alt. I de tilfælde at menighedsråd og 

kulturarvsstyrelsen ikke kan blive 

enige, er det biskoppen for det på-

gældende sogn, der skal mægle mel-

lem parterne, og i de tilfælde oplever 

Peter, at biskopperne i stigende grad 

lytter til me-

nighedsrådene 

frem for Nationalmuseet for at få et 

mere levende kirkerum. 

Når nu vi taler om kirker, kan jeg 

ikke lade være med at spørge ind til 

de smukke træmodeller af et kirke-

spir, Peter har stående. Det er arkitekt 

Glahns kirkespir, siger han og finder 

en lille bog fra Lolland-Falsters Hi-

storiske Samfund frem til mig. Her 

har Peter en fin artikel, som detalje-

rer fortæller om arbejdet med kirke-

spiret på Fuglse Kirke. Modellerne 

er bygget af H. C. Glahn, der brugte 

dem til at vise tømrerne præcist, 

hvor hver enkelt stykke træ skulle 

placeres i konstruktionen. 3 af disse 

modeller står nu på Peters kontor. 

Det er modeller af spirene på kirker-

ne Radsted, Klipping og Fuglse. 

Modellerne er utrolig smukke og 

ufatteligt detaljerede. 

Jeg kaster et sidste blik på de smukke 

modeller af træ og den gode udsigt. 

Jeg siger tak for teen og tiden til 

Peter, og undrer mig ikke længere 

over, at han har fundet på at etablere 

sit arkitektfirma herude i Kragevig, 

hvor der på en gang både er plads til 

kreative tanker, og hvor omgivelser-

ne samtidig er det historiske binde-

led til de gamle bygninger på tegnin-

gerne på bordet. 
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Når vandet skal tælles… 
Tekst og billeder af Anja Wesselhoff 

Det er efterår og sidst i oktober 
bliver alt vandforbruget opgjort ved 
hver husstand. I mange år foregik 
det ved at enten forbrugeren selv 
tjekkede vandet eller bestyrelsen i 
Allerslev-Ammendrup vandværk gik 
rundt til hver enkel og skrev det ned.  

I dag er alle målere skiftet ud med 
elektroniske målere, som kan aflæses 
fra vejen i de fleste tilfælde. Her sidst 
i oktober mødte jeg Hans Erik Jo-
hansen og Bjarne Jensen som kørte 
langsomt fra hus til hus og tjekkede 
dette. ”Det er meget nemmere, og vi 
kan nå næsten alle. Der er kun enkel-
te, vi bliver nødt til at køre ud at 
tjekke manuelt”, siger Hans Erik. 

En opgørelse vil blive sendt ud fra 
vandværket som vanligt senere på 
året. 

 
Bjarne Jensen og Hans Erik Johansen på tur 

Bjarne betjener den lille radiomodtager og 
tabletten der registrerer vandforbruget hos hver 
forbruger 

Sangcafé 

Tekst og billeder af  Inger Frederiksen 

Hermed igen lidt nyt fra sangcaféen. 

Den 7. oktober mødtes 24 glade 
sanglærker i Gl. Skole og her blev vi 
underholdt af Jørgen Christoffersen 
og Leif Jensen som spillede guitar og 
harmonika for os. Tak for en dejlig 
aften. 

 
Jørgen Christoffersen og Leif Jensen 

Også den nys overståede sangcafé 4. 
november var en fornøjelse. Stor tak 
til Leif Børgesen og Niels Frederik-
sen fra Præstø Harmonikaforening 
for god underholdning. 
 
Vi mødes igen 9. december, hvor 
Sonja M. Jensen kommer og spiller 
for os. Jeg er sikker på der nok vil 
komme en del julesange her, ligesom 
vi også serverer glögg og æbleskiver. 
 
Vi glæder os til at se alle sanglærker-
ne igen! 
 
Julehilsner fra Else, Vang, Jørgen og 
Inger.  
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Minikonfirmander på 
Jungshoved og i Allerslev 
af Torben Møllenbach 

Gud – hvem er han? 

Jesus – hvorfor blev han født i en 
stald, ja, i et ædetrug? 

Hvad havde Moses i hænderne på 
vej ned af  bjerget? 

Hvorfor ligger Jungshoved Kirke 
nede ved vandet og ikke i byen? 

Hvorfor liggere Allerslev kirke på 
bakken, allerhøjest i hele byen? 

Hvis du tror, at sådanne spørgsmål 
kunne være noget for dit barn at 
høre mere om, så var det måske 
noget for ham eller hende at gå til 
minikonfirmand.  

I samarbejde med kirkerne i Præstø 
og Skibinge, inviterer vi alle interes-
serede i Jungshoved og Allerslev, og 
som går i 3. klasse, til at komme og 
være sammen med gode kammerater 
et par hyggelige timer hver tirsdag 
efter skole. 

Første gang er tirs. d. 17. jan., og vi 
mødes de næste 8 gange frem til 
marts. 

Er det noget for dig og som dine 
forældre synes er en god ide, så kon-
takt mig for nærmere information på 
telefonnummer: 55 99 60 17.  

Kirkens aktiviteter 
af Torben Møllenbach 

Julehilsen 
Juletid er travl tid. Også for os her i 
huset. Med julearrangementer her i 
konfirmandstuen, i kirkerne, med 
afslutning før jul for konfirmander-
ne, med besøg og hilsner i hjemme-
ne for at ønske den, der savner eller 
er blevet alene en glædelig jul. 

Også det private giver travlhed: For-
beredelsen til familiebesøg, gaver, 
der skal købes, indkøb til julesteg, 
mandelgaver osv. osv. 

Megen travlhed som læseren sikkert 
kan genkende fra sin egen familie. 

Og ’øv’ er der nok en del, der siger, 
vi gider ikke have travlt og blive 
stresset. 

Men er det nu så dårligt med at have 
travlt? For travlhed er ikke det sam-
me som stressethed.  

Det er faktisk rigtigt godt at have 
travlt. Travlhed betyder, at man får 
gjort tingene. Havde man ikke travlt, 
fik man det jo ikke gjort. Den, der 
ikke har travlt, kan altid vente. Intet 
haster. Men jo, siger den, der har  
travlt, noget haster og skal gøres.  

Og op til jul er det gaverne, maden, 
indkøbene, hilsnerne, familiesam-
menkomsterne – det skal bare gøres. 
Det er vigtigt for de fleste. 

Julehilsenen til faster Augusta, besø-
get hos bedstemor, børn og bonus-
børn der skal fordeles, og hvor er det 
nu de skal være juleaften dette år? 
Det kræver planlægning. 
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Og så udenfor: Alt det der skal pyn-
tes op med: julekransen på døren, lys 
på juletræet i haven, de blinkende 
guirlander omkring og på huset, om 
træet, på tagrygningen af  laden, på 
hegnet, op ad flagstangen, og hvad 
man nu ellers finder på. Og pyt med 
elregningen, for det er kun jul en 
gang om året. 

Det bliver jo gjort, for vi har travlt. 
Den gode travlhed, lad os sige det 
sådan, for det er ikke travlheden, vi 
får det ondt af, for vi får gjort de 
rigtige ting til tiden. Men man bliver 
stresset af  de forkerte ting, el. stres-
set af  de ting man ikke fik gjort.  

Juletiden har sin egen rytme, sine 
egne vaner og traditioner, hver fami-
lie har sit, som de synes hører sig til i 
julen. Ligesom sidste år.  

For det skal være ligesom sidste år. 

Derfor kære læser: held og lykke 
med alle dine gøremål for dig og 
dine, gid du må få dem gjort, gid det 
må bringe dig glæde, og at du kan 
holde dig vågen hele juleaften. Og 
måske kommer du forbi kirken d. 24. 

dec. for at høre det glædelige bud-
skab som englen fortalte hyrderne 
om: ’Se, jeg forkynder jeg en stor 
glæde, som skal være for hele folket; 
i dag er der født jer en frelser i Da-
vids by, han er Kristus Herren’.  

Nyd travlheden, og husk at al travl-
hed har sin tid, og så er det forbi.  

Tak for året til dem vi kender, til 
dem vi har lært at kende i årets løb, 
dem vi har mødt i glædelige som 
alvorlige situationer i løbet af  det år, 
der også snart har haft sin tid. 

Her fra Præstegården vil vi med 
disse ord ønske alle en glædelig høj-
tid og et godt nytår.  

Stina og Torben Møllenbach 
Allerslev præstegård 

Adventsmøde,  
Præstegården, Allerslev, onsdag 
d. 7. dec. kl. 14.30. 
Vi glæder os til hermed at kunne 
byde velkommen til en eftermiddag, 
hvor det skal handle om den kom-
mende højtid. Som sædvanlig skal 
der hygges med sange, historier, 

kaffe, julekager. 

Denne gang får vi besøg af  den 
lokale musiker Peter Fritsch, som 
oprindeligt kommer fra Tyskland. 
Han spiller og synger julemusik 
akkompagneret på sin guitar. Her-
under vil han også fortælle om 
juletraditionerne fra sin tyske 
barndom 

De ni læsninger, Allerslev Kir-
ke, tirs. d. 13. dec., kl. 19.00 
Julen og dens traditioner nærmer 
sig og som optakt til juledagene 
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synger vi julen ind i Allerslev Kirke 
med musikgudstjenesten De ni læs-
ninger. Gudstjenesten er tilrettelagt 
efter engelsk skik, hvor menigheden 
læser ni stykker fra Bibelen om ska-
belsen og frem mod frelse og gen-
løsning i Kristus. Det er også en 
tradition, at det er folk fra menighe-
den, som læser.  

Ligesom de sidste år er det Herlufs-
holm Kirkes Kirkekor under ledelse 
af  Karsten Gyldendorff, der gæster 
kirken. Koret vil synge for til fælles-
salmer og vil også synge kormusik 
fra den klassiske julemusik, herunder 
bl.a. engelske carols. 

Efter musikgudstjenesten er menig-
hedsrådet vært ved et traktement i 
Allerslev Kirkes tårncafé, hvormed 
man vil ønske deltagerne en glædelig 
jul. Alle er velkomne. 

Sangaften Jungshoved Kirke 
Søndag den 11. dec. kl. 19.00. 
Som tidligere år, er der også mulig-
hed for at komme og synge med på 
vinter- og julesange i Jungshoved 
Kirke. 

Vi laver et udvalg af  disse sange, 
som der vil være mulighed at vælge 
imellem. Der vil være en pause, hvor 
der serveres the/kaffe og kage. 

Kirkesanger Bodil Agerbo akkom-
pagnerer os til sangen. Kom glad og 
syng dig glad! 

Velkommen Jungshoved menigheds-
råd. 

Foredrag Den indre Knagsted 
Rejsestalden, Jungshoved Kirke, 
tirs. d.7. feb. 2017, kl. 19 
Nok er det mere end 100 år siden, at 
forfatteren Gustav Wied døde. Men 
alligevel har han meget at sige men-
nesket i dag. Det vil Bo Nygaard 
Larsen, journalist og forfatter, for-
tælle, når han d. 7. februar kommer 
til Rejsestalden ved Jungshoved Kir-
ke. Med sig har han foredraget Den 
indre Knagsted. "Det er det, der gør 
Gustav Wieds forfatterskab så unikt. 
Selv om der er sket meget i verden 
siden Gustav Wieds dage, så er 
mennesket i det store og hele det 
samme. Urmennesket er intakt og 
det er derfor, at Gustav Wied bliver 
ved med at være vedkommende. 

 
Herlufsholm Kirkes Kirkekor - Foto: Herlufsholm Kirke 
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Kåre Johannessen, foto 

kaarejohannesen.dk 

 

 
Gustav Wied –  

Foto: denstoredanske.dk 

Nok er foredraget hylende morsomt, 
men der er så meget alvor bag, at det 
også egner sig til de stivstikkere, der 
ikke kun griner for sjov," siger Bo 
Nygaard Larsen. 

Persongal-
leriet i Gu-
stav Wieds 
forfatter-
skab er et 
kapitel for 
sig. Sjæl-
dent har 
man set så 
gode og 
vellignende 
beskrivel-
ser, som 
dem Gustav Wied kommer med. 
Men en person overstråler dem alle. 
Toldkontrollør Hans Peter Ernst 
Knagsted, der med sit røde hår, sine 
lodne hænder og sit ligefremme 
væsen kan tage pusten fra selv de 
værste børster. "Knagsted er uden 
tvivl en af  de mest gennemførte 
personer i den danske litteraturhisto-
rie. Knagsted kan være modbydelig 
og nederdrægtig. Men det er ikke 
fordi han er en ond djævel, som 
mange fejlagtigt tror, men det er 
fordi han i virkeligheden er deres 
egen dårlige samvittighed," siger Bo 
Nygaard Larsen. Vel mødt også med 
dit Knagsted. 

Arrangementer i forbindelse 
med 500 året for reformationen 

Reformationstiden historisk set. 
Allerslev Præstegård, onsdag d. 
23. nov. kl. 19, Foredragsholder: 
Kåre Johannessen.  

Vi har fået den lokale historiker 
Kåre Johannesen, tidl. Museumsin-
spektør ved Middelaldercentret i 
Nykøbing F. og medvirkende i Hi-
storikerquizzen på TV, til at komme 
og fortælle om reformationstiden i 
1500-tallets begyndelse.  

Han skriver selv følgende om fore-
draget: Dybest set er der selvfølgelig 
ingen historiske perioder, der er 
uden betydning - men nogle er nu 
altså både vigtigere og mere interes-
sante end andre!  

Årtierne 
umiddelbart 
efter 1500 - 
tiden op til 
og umid-
delbart 
efter re-
formatio-
nen - byder 
således på 
én af  de mest afgørende omvæltnin-
ger i europæisk historie. Det er her, 
vi forlader middelalderen og træder 
ind i den moderne tid (for en histo-
riker er alt efter 1536 nemlig teknisk 
set "moderne") og det er her, vi for 
alvor begynder at kunne genkende 
menneskets psykologi og adfærd.  
I foredraget fortælles der ikke først 
og fremmest om reformationen, 
men om dens baggrund; Om de 
konflikter og modsætninger der 
afføder den, og de omvæltninger den 
afstedkommer, også udenfor kirken.  

Vi griber, så at sige, den lidt brede 
pensel og tegner et "portræt" af  
reformationstiden! Alle er velkomne.  
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Biograffilmen ’Luther’. 1. del. 
Allerslev Præstegård, ons. d. 18. 
jan. 2017, kl. 19. 

Intro ved Torben Møllenbach. 

Filmen, som er fra 2003, fortæller 
om munken Martin Luther, der i 
klostret gennemlever svære religiøse 
kriser, og som prøver at nå frem til 
en afklaring af  det centrale i kristen-
dommen, og herunder også at nå 
frem til en kritik af  den på det tids-
punkt altdominerende katolske kirke 
med paven i centrum.  

Denne kritik fik sit mest kendte 
udtryk med de 95 teser imod aflads-
handlen.  

Disse teser slog Luther op på slots-
kirkedøren i Wittenberg d. 29. okt. 
1517. 

Hans kritiske tanker førte til et brud 
med paven, til et andet syn på den 
kristne kirke og på Bibelen, der på 
det tidspunkt kun kunne læses på 
latin.  

Derfor satte Luther sig for at stå i 
spidsen for en oversættelse af  Bibe-
len til tysk.  

Martin Luther spilles af  Joseph Fi-
ennes og endvidere medvirker Bru-
no Ganz. 

Denne aften ser vi 1. Del.  

Luther-film. 2. Del 
Udby Præstegård, ons. d. 22. feb. 
2017, kl. 19 

Intro ved Jesper Bo Blomgren 

Hvem var Martin Luther? 

Udby præstegård, onsdag d. 15. 
marts 2017 kl. 19:00  

Foredragsholder: Tine Ravnsted-
Larsen Reeh, Professor, Dr. The-
ol. Det Teologiske Fakultet i Kø-
benhavn.  

 
Tine Ravnsted-Larsen Reeh 

Foto: www2.adm.ku.dk 

Tine Ravnsted-Larsen Reeh er den 
første kvinde med en doktorgrad i 
kirkehistorie i Danmark og beskæfti-
ger sig blandt andet med Martin 
Luther (1483-1546) som af  mange 
bliver betragtet som reformationens 
absolutte hovedperson. Med sit liv 
og virke spillede han en afgørende 
rolle for udviklingen i Europa mel-
lem middelalderen og moderne tid, 
især på det religiøse område. Men 
hvem var Martin Luther, og hvad var 
hans ærinde? Foredraget vil tegne en 
skitse af  Luthers liv og reformatio-
nens forløb, men også have udblik til 
de konsekvenser, reformationen fik, 
og de billeder, der er blevet tegnet af  
Luther i snart 500 år.  

24



Praktiske oplysninger 
af Torben Møllenbach 

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

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

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

Dåbsattest: Kan rekvi-
reres hos den nærmeste 
sognepræst eller kor-
degnekontor, uanset 
hvor man er døbt. 

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

Dødsfald: Besked om dødsfald 
retter man til sognepræsten oftest via 
en bedemand. Bisættelse og begra-
velse aftaler man med præsten. Des-
uden er der mulighed for, at man 
kan få afdødes aske spredt ud over 
åbent hav. 

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

Yderligere vejledning kan man få hos 
sognepræsten. 

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

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

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

Aktivitetskalender 
Dato Begivenhed Tidspunkt Lokation 
23. nov. Foredrag: Kåre Johannesen3 19:00 Allerslev Præstegård 

27. nov. Juletræet tændes4 Se opslag i Brugsen Ugledige Brugs 

11. dec.  Gløgg og æbleskiver4 Se opslag i Brugsen Ugledige Brugs 

07. dec. Adventsmøde – Peter Fritsch3 14:30 Allerslev Præstegård 

09. dec. Sang Café – m/ Sonja Jensen1 19:30 Allerslev gl. Skole 

13. dec.  De ni læsninger -musikgudtjeneste3 19:00 Allerslev Kirke 

14. dec.  Åbent bestyrelsesmøde i Lokalrådet4 19:00 Kirkehuset ved 
Skibinge Kirke 

2017 

13. jan. Deadline for indlevering af materiale til bladet samt fotokonkurrencen– til Anja Wesselhoff 

18. jan. Biograffilmen Luther - 1. del.3 19:00 Allerslev Præstegård 

07. feb. Foredrag: Den indre Knagsted  
v/Bo Larsen3 

19:00 Rejsestalden, 
Jungshoved 

22. feb. Biograffilmen Luther - 2. del.3 19:00 Udby Præstegård 

24. feb. Fællespisning og Foredrag: Fra Præstø 
dreng til rejseleder v/Carsten Honoré, 
Præstø1 

18:30 Allerslev Klubhus 

26. feb. Fastelavnsfest 1+2 14:00 Allerslev Klubhus 
1. Beboerforeningen - 2. AUIF – 3. Allerslev Kirke - 4. Andre - Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse. 
           
                     

Gudstjenester  
Dato Begivenhed Allerslev Jungshoved 
13. nov.  25. s. e. trin Ingen 10.30 

20. nov.  Sidste s. e. trin. 10.30 Ingen 

27. nov.  1. s. i ad. Ingen 10.30 

04. dec.  2. s. i ad. JBB: 9.00 Ingen 

11. dec. 3. s. i ad. Ingen 10.30 

18. dec. 4. s. i ad. 10.30 Ingen 

24. dec. Juleaften 16.00 14.30 

25. dec. Juledag 10.00 11.30 

26. dec.  2. juledag JBB: 9.00 Ingen 

01. jan. 

2017 

Nytårsdag 11.00 Ingen 

08. jan. 1. s. e. Hell. Ingen 10.30 

15. jan 2. s. e. Hell. 10.30 ingen 

22. jan. 3. s. e. Hell. 10.30 9.00 

29. jan. 4. s. e. Hell. 9.00 10.30 Besøg af KFUM 

Næstved 

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

12. feb. Septuagesima Ingen JBB: 9.00 

19. feb.  Sexagesima 10.30 Ingen 
- Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse. 
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