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Forord
af Ove Rye Jørgensen
Interesserede der kunne tænke sig at
være med i Bladets redaktion, er meget velkommen til at kontakte mig.
Alle her er vi kun ’glade amatører’.

Bladet følger årstiderne, efteråret er
lige om hjørnet, så nu er årets
3.nummer på gaden. Året går sin
gang og ung som gammel bliver vi
alle ældre. Så når livets flamme slukkes for en vi holder af, kommer dette altid bag på os. Vi bringer denne
gang mindeord om to personer der
har været med til at præge dette blad,
og begge været et stort plus for vores lokalsamfund. Normalt vil vi ikke
bringe mindeord her, men disse personer bør mindes her.

’En æra er forbi’, det er fodbolden i
Allerslev der må give op. Man undres, for interessen som tilskuere
mangler jo ikke når man ser de mange kampe på TV eller fra avisernes
sportssider. Men håndbold og de
andre sportsgrene er der heldigvis
stadig gang i.
Byvandringen ud ad Rekkendevej
slutter denne gang og fortsætter næste gang på Mønvej.

Vi har mange artikler med denne
gang. Fra Petanque-afd. får vi et fyldigt referat, men også AUIF der igen
i år har været på Roskilde Dyrskue
har vi 3 interessante artikler. Det er
imponerende, det kæmpe arbejde
disse frivillige udfører, for at tjene
penge til idrætsforeningen.

Som noget nyt, bringer vi løbende
artikler om de foreninger der bruger
skolen. Denne gang handler det om
de to harmonikahold der øver i skolen. Næste gang håber jeg at kan
bringe en artikel om hvordan skolen
bruges som valglokale.

Og i klubhuset hvor der dagligt
kommer mange mennesker, unge
som ældre, er der nu opsat en ’hjertestarter’, doneret af Trygfonden.

Vi skal denne gang besøge Camillas
værksted i Ugledige, hvor Annelise
har inviteret sig selv på besøg for at
få et interview med en af lokalområdets små virksomheder.

Et par gange har jeg hørt et lille suk
fra læsere af dette blad, hvorfor er det
hele tiden Allerslev det drejer sig om, sognet
er jo stor. Og til det kan jeg kun svare,
at vi virkelig prøver at gøre alle steder i sognet synlige. Klubhuset, Den
gamle skole og Kirken i Allerslev er
jo omdrejningspunktet for mange
aktiviteter. Så vi kan kun beklage,
men vi skal nok prøve at efterleve
opfordringen. Gentagende gange har
vi efterlyst artikler og idér fra beboerne.

Som et forfriskende fornyelse, inviteres der til morgenbord i kirken inden gudstjenesten, og i løbet af efteråret er der inviteret til studiekreds
og foredrag i præstegården og Rejsestalden i Jungshoved. Så der er lagt
op til flere spændende aftener i løbet
af efteråret.
Fortsat god læsning.
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Mindeord om
Margot Christoffersen

Mindeord om
Steffen Lyng Sørensen

af Ove Rye Jørgensen
foto udlånt af Jørgen Christoffersen

af Ove Rye Jørgensen

Vi har mistet vores dygtige og flittige
Margot her i vores Blad Redaktion.
Et savn af et dejligt og varmt menneske, der næsten ikke er til at bære.
Margot havde igennem de sidste år
kæmpet med en sygdom, men hele
tiden med et lyst og glad sind, med
tro på fremtiden. Når hun magtede
det var hun med i bladet, selv fra
hospitalet var hun aktiv. Vi anede
det værste og håbede på et mirakel,
men sygdommen knækkede til sidst
Margot. Alle føler vi nu med Jørgen
der hele vejen har været en stor støtte for sin kone. Savnet er stort.

Vores egen lokalhistoriker Steffen
Lyng Sørensen er her ikke mere, han
døde her i foråret. Steffen var tidligere landmand fra Allerslev, men
havde ud over hvad der er normalt,
en nysgerrighed og interesse for det
lokalhistoriske, hvilke der bl.a. affødte de populære byvandringer i Allerslev, der kunne bringe folk af huse.
Det er Steffens materiale jeg bruger
her i bladet, med Steffens tilladelse.
Steffen nåede at se artiklen i bladet,
og det var jeg glad for. Personlig
holdt jeg meget af Steffen og ’brugte’
ham mange gange på Lokalarkivet i
Præstø og han elskede at ’øse’ af sin
historiske viden. Jo, Steffen vil være
savnet.

Ære være Margots minde

Ære være Steffens minde

Søn. 8. Maj. Stævne i Dalby m/64
spiller.

Kugleskøre indslag
af Karen Margrethe Christiansen

Tirs. 10. Maj. Hjemme kamp i 6mands hold mod Tappernøje vi
vandt 7 - 4. Ikke dårligt.

Søn. 17. April. Palmesøndag afholdt
vi påsketurnering i Allerslev
m/præmier til de bedste spiller (4
bedste). Der deltog ca. 22 pers. Efter
en lang vinter var vejret ok. 3 spil i
alt og efter 2 spil blev der serveret
dejlig varm suppe og hvidvin, skønt
at indlede påsken på.

Lør. 28. Maj. Stensved afholdt stævne på deres 13 baner (52 pers.) lækkert vejr. Regnen kom først kl.
16.00, men da var stævnet netop
forbi. Herligt.

Tirs. 19. April. Nu er vi i gang. 6mands hold starter ud med kamp i
Ellemarken ved Køge. Ja, og alle
vores 4-mands hold startede også
her i uge 15, så nu er vi næsten ikke
til at styre. Vores afdeling startede
op med øve aften i bombning, og
det er vi sandelig en flok der vil få
godt af.

Søn. 29. Maj. Stævnet på Feddet blev
aflyst på grund af manglende tilslutning. DGI stod som arrangør.
Tirs. 31. Maj. DGI afholdt tirsdags
mix på Allerslev´s anlæg, der deltog
44 pers., der var klubber fra Lolland
Falster og Sjælland alle fra vores
region.

Skærtors. 21. April. Både Stokkemarke og Faxe Ladeplads afholdt
stævne, vi valgte Stokkemarke, omkring 80 spillere deltog, der spilles
over 5 runder.

Tors. 2. Juni. Kr. Himmelfartsdag,
Stokkemarke stævne (Ca. 80 pers.) i
double over 5 runder. Fra os deltog
kun Karen Margrethe og Svend og vi
var langt fra præmierne. Vejret var
superfint.

Lør. 7. Maj. For 11. gang, altså (første år var 2000) skulle der laves
stævne i Lekkendeskoven. Folk fra
Hillerød i nord og Nakskov i syd.
Bøgen var på sit smukkeste lysegrønne stadie, og vejret, hvad tro I,
perfekt m/sol. Fra kl. 8.00 morgen
til kl. 18.00 aften var alle 20 medlemmer trætte og brugte.
Tak skal I alle sammen have.

Man. 13. Juni. 2. pinsedag afholdt
Tappernøje stævne ca. 140 pers.
deltog.
Søn. 19. Juni. DGI afholdt stævne i
Bøgeskoven, hvor Joel blev nr. 1 og
Lars blev nr. 10, Annette stod i kaffeboden. Samme weekend blev
stævnet på Rømø med 200 pers.
aflyst, kommunen forlangte en
kæmpe sum af klubben for at sørge
for sanitære forhold.
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Fra Allerslev har vi deltaget på Rømø i 5 år. Hvor er det bare ærgerligt.

Søn. 31. Juli. Næstelsø afholdt grillpetanque stævne. En hel gris blev
stegt fra kl. 4 morgen til kl. 12.00
frokost (72 spiller). Fra Allerslev
deltog 12 spiller og DGI afholdt
double stævne dame og herre i Nykøbing Falster (18 herre hold og 12
dame hold = med 60 spiller) Fra
Allerslev deltog Joel, Lars og Annette. Joel og Lars blev nr. 7 og fik
præmie.

Tors. 23. Juni. Skt. Hans aften blev
igen fejret ved vores klubhus. Lidt
færre mennesker end sidste år, men i
petanque afd. deltog 32 spiller til
lækker grillmad, lavet af Lars og Joel
og vores piger. Et årligt festmåltid.
Søn. 26. Juni. DGI afholdt single
mesterskaber for damer og herre i
Dalby. Fra Allerslev deltog Lars og
Annette.

N.B. Det næste der sker er DGI´s
landspetanque stævne i Hårby på
Fyn d. 5. – 6. – 7. august, med omkring 400 personer fra hele landet
incl. Bornholm.

Tirs. 28. Juni. DGI afholdt tirsdags
mix i Fakse Ladeplads. Fra Allerslev
deltog Karsten, Barbara, Lars og
Annette.

AUIF øger trygheden…
i Allerslev-området med hjertestarter fra TrygFonden
tekst og foto Bent Harsmann

Søn. 3. Juli. Møn afholdt stævne med
56 deltager over 5 runder. Ingen
præmier med hjem.

Nu kan AUIF være med til at redde
liv med den nye hjertestarter, som
TrygFonden har doneret. Hjertestarteren blev i juni hængt op i klubhusets forhal på Enghavevej 2 i Allerslev.

Ons. 13. Juli. Allerslev 6 mandshold
spillede hjemme mod Næstved firma
sport vi vandt 9 – 2, vi fik lov at
blive i B rækken, der håber vi på at
blive nr. 1.
Lør. – Søn. 23 – 24. Juli. Nordfalster
afhold triple og double stævne. Søndag blev meget våd og aflyst på
grund af den megen regn.

Når en person falder om med hjertestop, øger en hurtig behandling med
en hjertestarter - eller en AED, som
den også hedder - chancerne for, at
personen overlever. AUIF ansøgte i
2010 og har nu modtaget en hjertestarter fra TrygFonden, så hjælpen er
inden for rækkevidde, hvis uheldet
skulle være ude.

Tirs. 26. Juli. DGI afholdt tirsdags
mix i Tappernøje (36 deltager) over
3 runder. Præmier til de 5 bedste
hold, og fra Allerslev deltog 6 pers.
Lør. 30. Juli. Stensved afholdt stævne. Fra Allerslev deltog Joel, Lars og
Annette ingen præmier.

Chancen for at overleve et hjertestop
falder med 10 procent for hvert
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minut, der går, fra hjertestoppet
indtræffer, til man får hjælp. I Danmark er der hvert år omkring 3.500
personer, som falder om med pludselig, uventet hjertestop uden for
hospital – og af dem overlever blot
ca. 6,5 procent.

ner har fået øjnene op for den tryghed, som hjertestarterne giver. Hvis
adgangen til hjertestartere bliver
bedre, og flere danskere lærer førstehjælp, vil flere liv kunne reddes.
Derfor har TrygFonden siden 2006
hvert år doneret 100 hjertestartere til
offentlige steder, hvor der færdes
mange mennesker. Indtil nu er 20 liv
blevet reddet.

- Den eneste effektive behandling
ved hjertestop er stød med en hjertestarter. Derfor er det vigtigt, at hjertestartere bliver hængt op over hele
landet, så der er størst mulig chancen
for, at der er en i nærheden, når der
sker hjertestop, fortæller Grethe
Thomas, projektchef for TrygFonden Akutindsatser, om baggrunden
for donationen til Allerslev Ungdoms- og Idrætsforening.

Du kan se, hvor TrygFondens hjertestartere er placeret på
www.hjertestarter.dk.

Når hjertestarteren tændes, guider en
stemme brugeren gennem alle trin,
og der afgives kun stød, hvis hjertet
ikke slår korrekt. Man behøver dermed ikke forhåndskendskab til hjertestarteren, men alligevel er repræsentanter for AUIF samt de foreninger, der holder til i nabolokalerne i
Den Gamle Skole, blevet oplært
grundigt i livreddende førstehjælp,
og i hvordan man bruger hjertestarteren.

Gymnastik
af Heidi Holm Cort Jensen
Desværre er programmet ikke blevet
færdig så det kunne nå og komme
med i bladet her, men vi arbejder
ihærdigt på at det. Det vil så kunne
læses
på
Auif’s
hjemmeside
www.allerslevgym.dk. og i Sydsjællands Tidende. Vi starter i uge 36,
dog med undtagelse af mor, far og
barn der starter i uge 37.
Vi glæder os til at se dig.

- Hjertestarteren kan ikke betjenes
forkert, og man må derfor aldrig
tøve med at tage den i brug. Det er
altid bedre at gøre noget end at forholde sig passivt, selvom det er en
uvant situation, man pludselig befinder sig i, siger Grethe Thomas, der
oplever en stigende interesse for
hjertestarterne, fordi mange foreninger, klubber og offentlige institutio7

En æra er forbi
tekst og foto af Bjarne Arvidsen
Det er en rigtig sørgelig og vemodig
tid for fodbolden i Allerslev UIF. En
lang tradition af fodbold er slut.
Manglende spillere har gjort det
ovenud svært at kunne stille hold, og
vi ser os derfor nødt til at kaste
håndklædet i ringen.

For spillerne er tanken logisk. De
kan nu spille både seniorfodbold og
oldboys og kun betale én kontingent,
da de nu kun er i én klub.
Antallet af spillere i området er faldet meget de sidste par år. Det er i
alle aldre både børn og voksne.

Jeg startede i klubben i 1987, og har
spillet i klubben, som lilleput, drenge, herre junior, senior samt old
boys. Derudover har jeg selv trænet
lilleput og pigehold.

Vi har heller ikke kunne holde på de
børn vi havde, og må derfor også
her se, at de sidste få spillere vi havde her, søge væk.

Det gør ondt lang inde i mit bankende Allerslev hjerte, at vi ikke
længere kan stille et eneste hold i
klubben.

Tak til spillere, trænere og holdledere
der til sidst måtte kæmpe forgæves.
Jeg håber, at der en dag bliver spillet
fodbold i Allerslev igen, om det så
kræver en sammenlægning med en
anden klub, så må det kunne lade sig
gøre.

Hvorfor er det så gået så galt? Det er
der mange årsager til, men den væsentligste er vel nok manglende fodboldspillere. Der er flere klubber i
omegnen, der kæmper om de samme
spillere, og så er der klubber der må
bukke under. Vi har måske manglet
”den” helt rette ildsjæl for fodbolden
og så har der måske manglet fokus
på fodbolden i klubben.
Vi har ikke kunne tilmelde et old
boys hold, da vores naboklub Mern
har tilmeldt et. Da vi brugte mange
af de old boys-berettigede spillere fra
Merns seniorhold, har vi på den
bekostning, måtte sige farvel til næsten halvdelen af holdet.

Old boys i kamp mod Langebæk
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Håndbold
AUIF søger
trænere og spillere!
Så er igen tid til at starte håndbolden op i Præstø Hallen.
Vi har desværre stadig ikke fundet trænere til nogle af vores
hold. Men måske er det noget for dig at starte et helt nyt hold
op?
Vores træningstider i Præstø Hallen er:
Tirsdage: 20:00 – 22:30 (deles med M.U.I.F)
Torsdage: 17:30 – 18:30 og 19:30-20:45
Så har du tid og lyst til at være med til at bygge håndbolden op
igen i Præstø så ring til:
Formand Susanne Tjørneskov Jensen
tlf. 22 25 40 40
Mail: s.tjoerneskov@gmail.com

Vi glæder os til og byde jer velkommen!
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Allerslev gamle skole

Som udvekslingsstudent i
Australien 2011

Retningslinjer for lån af huset
af Knud Skovbæk

af Ove Rye Jørgensen

Vi er alle meget glade for, at Vordingborg kommune gennem nogle år
har vedligeholdt Den gamle skole
så godt. Det være sig med udvendig
maling, ny gulvbelægning, udskiftning af dør efter hærværk, kørestolerampe og flotte legeredskaber. Indvendig har brugerne sørget for rengøring, nødvendig maling, nye borde/stole og service. Så vi synes nu,
at skolen ser rigtig pæn ud. Måske
derfor får Allerslev Beboerforening
undertiden også en forespørgsel om
at måtte låne skolen til et eller andet
privat arrangement. Beboerforeningen har derfor spurgt Vordingborg
kommune om retningslinjer for,
hvem vi må låne huset ud til. Svaret
var, at vi fortsat kun må låne det ud
til foreninger og samtidig blev der
medsendt nogle krav til foreningernes vedtægter. De er som næsten alle
foreningers love. Men der står dog at
foreningen skal være almennyttig og
kontinuerlig. Det er derfor ikke nok
at lave en forening, hvis formål er at
holde,, Jenses” 50 års dag.

Det er nok de fleste af bladets læsere
der kunne tænke sig at komme en
tur til Australien, men de færreste
der når det. Men det gjorde Mathias
Karlshøj her i sommer, i en hel måned var Mathias sammen med 40
andre unge fra 15 forskellige nationer, som udvekslingsstudent i Australien, udsendt af Lions Club. Her
fra Danmark var de 2 drenge og 4
piger der fik tilbuddet. Turen foregik
i juli måned hvor de var sammen til
forskellige arrangementer, med privat indkvartering. Sydney nåede
Mathias også at få set. Mathias der er
21, er som resten af familien Karlshøj også ivrig gymnast, og har igennem flere år været instruktør i Mern
gymnastikforening, der sammen med
Allerslev og Præstø er ’Præstø Fjord
Gymnastikforening’. Fredag den 30.
sep. kl. 19 vil Mathias komme og
fortælle om turen. Det foregår i Den
gamle Skole, så glæd dig til en interessant aften med Mathias som ’turist-guide’ i Australien. Et spændende og udfordrende projekt, jeg er slet
ikke misundelig.

Huset bliver stillet gratis til rådighed
for foreninger. For at styre brugen af
skolen sker al reservation gennem
Else Karlshøj, Ugledige
tlf. 55 99 60 07.

Operahuset i Sydney
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Hvem er Samerne?

Maj stang

af Knud Skovbæk

tekst af Knud Skovbæk
foto af Ove Rye Jørgensen

Længst mod nord i Norge, Sverige,
Finland og Rusland har der i flere
tusinde år levet et folk der tidligere
blev kaldt lapper men kaldes i dag
det Samiske folk. Men hvordan levede de og hvordan har de tilpasset
sig de nye tider med bl.a. landegrænser. Til at fortælle om dette har vi
fået Charlotte Paulsdatter Hav til at
komme og indvie os i de spændende
ting fra hendes gamle verden. Charlotte er Same, men har i 20 år boet i
Tjørnehoved og tager ofte ud og
underviser. For rigtig at leve os ind i
livet der i nord med Rener, fugle og
fisk starter vi med lidt samisk inspireret mad. Kom og vær med til en
hel speciel oplevelse. Det er som at
besøge samernes land, og så alligevel
kan sove i egen seng om natten. Tag
naboerne med, og lad dem køre, det
er billigere. Denne spændende aften
foregår fredag den 11. nov. kl. 18. i
den gamle skole på Enghavevej
Pris for lidt mad, samt fremvisning
og foredrag koster kr. 100. Børn
speciel pris. Der er drikkevarer i
huset. Tilmelding er nødvendig på
tlf 55 99 61 42 eller 43 73 73 90
senest. 4.november.

Den 21. maj tog vi efter gammel skik
mod den lysegrønne skov og den kommende sommer ved at drage i skoven med madkurven. Vi samledes
ved bordene i grusgraven i det herligste vejr. Nød det medbragte,
hvorefter Ebbe og Susanne fik gang
i Harmonikaerne og Anne Grethe
som sædvanlig gik foran i lidt sanglege om den pyntede Majstang.
Det var en god dag. En dag hvor
man uforpligtende kan lære lidt af
andre, der bor på egnen, men der var
også plads til flere. Vi synes at egnen
her har en flot natur, og det skulle
være et attraktivt sted at bo. Alligevel
er der mange tomme huse. Hvis vi så
i højere grad kunne fortælle om et
godt socialt sammenhold og vi alle
hjalp med at egnen ser indbydende
ud, så var det nok lettere at få nye
beboere hertil.
Vi har alle et ansvar. Beboerforeningen har også deres, og vi trænger
stærkt til nye friske kræfter til gavn
for sammenholdet.
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Skt. Hans aften
af Knud Skovbæk - foto af Ove Rye Jørgensen
Den blev som sædvanligt fejret som
et fælles arrangement mellem AUIF
og Beboerforeningen. Efter forskellig underholdning, kaffe og æbleskivespisning og plant et flag hvor Ugledige brugs havde sponsoreret gevinsterne, gik vi alle til bålpladsen. Petanquespillerne der næsten brugte
alle banerne, indstillede spillet, måske lidt nødigt, for det var tydeligt de
nød aftenens spil, men de stoppede
og gik med ned for at høre købmand
Niels Fogs Skt. Hans tale.

Traditionen tro var der æbleskiver til Skt.
Hans aften.

Niels Fog, der også er kommunalpolitikker, havde inden da benyttet lejligheden til at se lidt på de lokale
forhold. Det var tydeligt, at han var
imponeret over den store petanque
aktivitet.
Vejret var dejligt den aftenen, men
det havde nyligt regnet, og vi var
bange for bålet ikke rigtigt ville
brænde. Det skulle vi ikke have været. Bålets buldren
og knitren overdøvede det sidste af
Niels Fogs udmærkede tale. Det
var nok uhøfligt af
os. Men dejligt at se
de mange der var
mødt frem, for
omkring 100 stod
om bålet.

Niels Fog stod for årets båltale

Petanquekuglerne blev også luftet
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Hvem bruger Den Gamle
Skole i Allerslev

ge muligheden for et lokale i Allerslev gl.
Skole. Her var heldet var med os, og vi
rykkede ind i dette dejligt lokale som vi nu
sidder i. Jo, her er vi glade for at være og
blev godt modtaget. Vi er 10 mand på vores hold og øver her mandag aften. Mange
gange er vi jo også ude og spille. Om sommeren, i juli måned, spiller vi engang imellem om formiddagen på de såkaldte ’sommerlørdage’ i Præstø og som det jo efterhånden er en tradition, afholder vi et harmonikatræf her i Præstø i august måned.
Igennem flere år foregik det på Blåkilde
marked, men rykkede så for et par år siden
til Præstø, hvor vi også i år har booket os
ind på Abildhøjskolen, hvor der vil blive
spillet i den store sal, samt i byens gader
med forskellige harmonikahold. Det er et
træf vi ser meget frem til, og vi har mange
der kommer og lytter. Om vinteren ligger vi
heller ikke stille, for vi har igennem de sidste 5 år, med Lions Club som sponsor,
spillet på de fleste af kommunens plejehjem,
samt Bakkegårdens plejehjem i Næstved.
På flere af plejehjemmene endda flere gange
i løbet af vinteren.
Pausen var ved at være forbi kunne
jeg mærke, men lige inden nåede jeg
’familiebilledet’, og så var jeg smuttet.

tekst og foto Ove Rye Jørgensen
Denne gang sætter vi fokus på harmonikaspillerne, der bruger skolen
til deres øveaftener. De er i dag to
selvstændige hold og foreninger,
nemlig den oprindelige Præstø Harmonika Forening der øver om mandagen og Harmonikaspillerne Allerslev der øver om onsdagen. Jeg har
derfor snakket med begge foreninger, for at høre deres historie.
Mandagsholdet besøgte jeg i slutningen af maj måned, hvor jeg havde
aftalt med Ove Brøns, at jeg kunne
komme og taget et par billeder og få
en lille sludder om hvordan det hele
startede. Da jeg kom, havde de pause, så musikken blev jeg snydt for,
men en lille snak om starten og forløbet fik jeg med i kassen, samme
med et par billeder af holdet. Så på
mit spørgsmål, hvor gammel er foreningen, fortalte Ove, vi startede i marts
2001, hvor Aksel Overgård var initiativtager til holdet og han var vores formand i
flere år. Aksel er ikke mere aktiv på holdet, men er alligevel mange gange med, når
der er Harmonikatræf. Jeg blev så formand
efter Aksel og var det i 7-8 år, hvorefter
Preben Jeppesen tog over og stadig er det. I
dag er jeg sekretær. Da vi startede, lånte vi
et mindre lokale på Abildhøjskolen, hvor
vi kunne øve og herfra flyttede vi til et lokale i Præstø hallen, men da holdet hurtigt
voksede, blev der også her for trangt og vi
måtte have et større. Så da Bo Pagh fra
kommunens Kultur og Fritid hørte om vores trængsler, anbefalede han os at undersø-

Deres hjemmeside er
www.praesto-harmonika.dk
Onsdagsholdet var i fuld gang, da
jeg ankom, så stående i døren nåede
jeg at lytte til et par af deres numre
inden de holdt pause, og det lød rigtig godt. Så da jeg udtalte min begejstring om musikken til Jørn Petersen
der leder onsdagsholdet, blev han
glad, men som han så også sagde. Jeg
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har nu undervist omkring 5år og de fleste
på holdet her er startet hos mig. Det er noget sværere at lære at spille harmonika som
ældre. Selv var jeg 42 år da jeg startede
med at spille harmonika, og det kommer jo
ikke af sig selv. Jeg har brugt mange timer
dagligt på at øve mig, og noderne kunne jeg
allerede inden jeg begyndte, så dem skulle
jeg ikke bruge tid på, og nu er jeg 71.

Videre fortalte Jørn, at de normalt starter omkring kl.18 og bliver ved med at
spille til omkring 22-22,30, naturligvis
med pauser, men så er vi også brugt, når vi
kommer hjem. Snakken gik livlig, men
de skulle jo også videre, så med en
tak for kaffe, brød jeg op.
Jørn Petersen bor i Ørslev og kan
for interesserede kontaktes på
tlf. 55 98 52 68

Jeg holder meget af at undervise fortsætter
Jørn, derfor startede vi i sin tid onsdagsholdet
i
Præstø
Harmonika Forenings
regi. Da vi hovedsageligt
spiller efter noder, blev
vi sidste år enige om at
starte vores egen lille
forening som vi kalder
Harmonikaspillerne
Allerslev, og det går
vældig godt.
Imens Jørn og jeg
har stået og sludret,
er resten af holdet
gået ind i det
tilstødende
lokale
hvorfra der snakkes
livligt mens der
dækkes op til kaffe.
Så da en af damerne
fra holdet kommer
og kalder Jørn ind til
kaffe, vil jeg sige
farvel. Men den går
ikke, du skal med ind
og få en kop kaffe. Og
det kom jeg ikke til
at fortryde, for en af
damerne havde bagt
chokoladekage og så
bliver jeg svag.

Mandagsholdet – Præstø Harmonikaforening

Onsdagsholdet – Harmonikaspillerne Allerslev
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Erhvervslivet i sognet -

gang. Der var pragtfulde stoffer og
en dejlig duft af de materialer, som
Camilla bruger. På den store gård
bor der tre generationer: Camilla og
hendes mand Peter, deres fire sammenbragte børn og deres fælles barn
Laurits på 7 år. I en selvstændig
længe bor Camillas forældre.

tekst og foto Annelise Harsmann
Lidt tilbagetrukket i Ugledige ligger
en typisk 4-længet landsbygård. Der
findes ”Camillas Værksted, som jeg
besøgte en dejlig forårsdag. Det var
som at komme ind i en lille verden
for sig selv. Jeg mødte først en sød
dværgkanin og en pragtfuld labrador.
Jeg stod lidt og nød solen og så på
en stor blåregn og et figentræ med
masser af frugter.

Camilla er uddannet på Københavns
Mode- og Designskole samt London
College of Fashion. Efterfølgende
har hun arbejdet med design i tøjbranchen for bl.a. de to kendte virksomheder ”Part Two” og ”In Wear”.
På et tidspunkt fik Camilla en gammel sofa, der trængte til en kærlig
hånd. Hun meldte sig derfor til et
kursus i møbelpolstring, og da hun
først havde fået en hammer i hånden, lå hendes fremtid klar.

Så kom Camilla ud og bød mig indenfor i sit værksted - et dejligt stort
lokale, hvor mange arbejdsopgaver
var, eller ventede på at komme i

I 1996 kontaktede Camilla den anerkendte møbelpolstrer Carl Bylling i
Præstø, der meget gerne ville lære
hende op i det traditionsrige fag.

FAKTA OM
CAMILLAS VÆRKSTED
Ugledigevej 3, Ugledige
4720 Præstø
tlf.: 22 37 57 36
E-mail:
cd@camillasvaerksted.com
Hjemmeside:
www.camillasvaerksted.com
Stiftet 2006 af
Camilla Dammegaard.
Speciale. Polstring og istandsættelse af møbler. Afholder kurser i
møbelpolstring. Sælger stoffer og
tilbehør.

Indehaver Camilla Dammegaard
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Kloakseparering i Allerslev
og Ammendrup

Med sin ekstra uddannelse havde
Camilla nu de rigtige forudsætninger
for at starte ”Camillas Værksted”
med polstring og istandsættelse af
møbler samt salg af stoffer og tilbehør.

af Ole Gunnar Petersen
Allerslev – Skibinge Lokalråd
Har du planlagt, hvordan du vil
adskille spildevand og regnvand
på din ejendom?

Selv om Camilla nu har været i faget
i en del år, sprudler hun stadig af
glæde og begejstring for sit arbejde
med design og håndværk.

Hvis du gør det, inden du skal
meddele Vordingborg Forsyning,
hvor du vil have placeret dine nye
kloakstik for spildevand og regnvand, har du stor mulighed for at
lave adskillelsen på den for dig
billigste måde.

Hvis I som privatpersoner også har
en kreativ åre, afholder Camilla
jævnligt kurser i møbelpolstring.
Blandt de mange smukke opgaver,
som Camilla har løst med charme og
ynde er møbler på Høvdingegården
og Rødvig Kro, og I kan se eksempler på hjemmesiden.

Lokalrådet i Allerslev Sogne Blad
ændres, så spildevand fra ejendommene ledes bort i særlig ledningssystem og regnvand fra ejendommenes
tage, dræn og pladser ledes bort i
særlig ledningssystem.

Har du en gammel stol eller sofa,
som du holder meget af, er det ulejligheden værd at kontakte Camilla,
som kan skabe det resultat, du kan
glæde dig over i mange år.

Lokalrådet har ved et nyligt rundspørge i Allerslev konstateret, at der
faktisk er beboere, der har overvejet
alvorligt, hvorledes de skal løse problemet med at skille spildevandet fra
regnvandet, således som det vil blive
krævet, når den offentlige kloak er
blevet ændret til separat spildevand
og regnvand.
Men det ser ud som om, der stadig
er mange, som ikke har afklaret den
kommende kloak på egen grund.
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Derfor prøver lokalrådet her i samarbejde med Ugebladet, at forklare
om problemet endnu en gang for at
hjælpe de berørte borgere bedst
muligt.

kloak. Hvis man vil etablere faskiner
på egen grund, skal man forudgående søge Vordingborg Kommune om
tilladelse til dette.
Kommunen kræver, at den ændring
der skal ske på de enkelte ejendomme skal forestås og færdigmeldes,
incl. nødvendig tegning af ledningernes placering, af en autoriseret
kloakmester.

Ændringen af den offentlige kloak
medfører, at kloaksystemet på den
enkelte ejendom også skal ændres, så
spildevand og regnvand bliver adskilt.
Denne ændring på egen grund skal
udføres og bekostes af ejendommens ejer og udføres når den offentlige kloak er ændret.

Det er derfor nu, at ejere af ejendomme, der skal have ændret kloakken på egen grund, skal tage kontakt
til enten kloakmester eller eventuelt
ingeniørfirma, så de nødvendige
ændringer kan blive fastlagt på den
bedste og billigste måde, medens
man endnu har mulighed for at øve
indflydelse på placeringen af stikledningerne. Denne planlægning kan
også medføre, at de nødvendige
ændringer bliver udført på den billigste måde.

I efteråret eller sidst på året 2011 vil
Vordingborg Forsyning som forestår
arbejdet med projekt og udførelse af
den offentlige kloak henvende sig til
de berørte ejere med henblik på at få
oplyst, om der er ønsker til placeringen af de nye kloakstik, som skal
føres ca. 1 m ind på ejendommen.
Det gælder dels hvor på ejendommens grundgrænse ud imod den
offentlige kloak, men også i hvilken
dybde man eventuelt gerne vil have
stikkene placeret.

Som ejer bør du også sikre sig dig, at
der er den nødvendige økonomi til
at betale de ændringer af kloakken på
din ejendom.

Det er derfor vigtigt, at man inden
denne henvendelse får tænkt igennem, hvordan man vil have sine
fremtidige kloakledninger liggende.
Ved et hus uden kælder behøver
stikket ikke at ligge så dybt som ved
et hus med kælder (det betyder f.eks.
mindre jordarbejde). Man skal også
overveje om, man vil etablere faskiner på egen grund, som kan opsamle
regnvandet fra tage, dræn og pladser
på ejendommen, så man ikke skal
tilsluttes den offentlige regnvands-
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AUIF og Roskilde Dyrskue fra 1993 – 2011 del 1
af Jørgen Sørensen
AUIF har igen været til dyrskue, ca.
90 personer havde stillet deres hjælp
til rådighed i en eller flere af dagene
3 - 4 – 5. juni. Vi var begunstiget af 3
dejlige sommerdage med masser af
sol og varme, vejr som også var med
til at publikum strømmede til pladsen, der således blev besøgt af rekord mange, nemlig 97.000 mennesker. De er jo trods alt grundlaget
for alle vore boder, der står klar til at
betjene kunderne, enten det er børn,
der skal have en tur på motocrossmaskinen, eller trangen er til kaffe og
æbleskiver, eller håndmadder med en
øl eller vand til. Alle de nævnte salgsog produktionssteder har vi bemandet med nogle fantastisk engagerede,
flittige, dygtige og hjælpsomme personer, som på den måde er med til,
at alt bare kører som på skinner. Her
er det tydeligt, at det er indarbejdet
gennem mange år, det kører nærmest på rutinen, samtidig med at alle
er omhyggelige med at lære fra sig, til
de nye der heldigvis også er med.

hvor det sociale samvær plejes. Samvær der fortsætter efter den fælles aftenspisning, og netop denne hyggelige og dejlige tid sammen, ung som
’gammel’ mener jeg er meget betydningsfuld, både under skuedagene og
kommer os alle til gode resten af
året, i vor forening. Noget der
kommer meget til udtryk, når det på
en vagt brænder på, for her er alle villige til at stå sammen, og give hinanden lidt ekstra hjælp. Det skal også
nævnes at vi i mange år, har haft ry
for, at have en af dyrskuets reneste
stadepladser, og dette kan vi stadig
leve op til, takket være en flot indsats
af oprydningsfolkene. Når så Flemmings Planteskole begaver os med
nogle flotte sammenplantninger, er
det jo helt perfekt.
Når alt dette kan lade sig gøre, er det
fordi vi har et godt arbejdende udvalg, der månederne inden gør et
enormt forarbejde, samtidig med at
AUIF bliver hjulpet fra mange sider,
med lån af kaffemaskiner, biler, trailer, grill og meget, meget mere. Tak
for det.

AUIF har været med til Roskilde
Dyrskue siden 1993, nogle har været
med alle årene, mange har været med
de fleste år, men der er jo en naturlig
afgang, og derfor er tilgangen jo også
meget vigtig. Derfor glæder det mig
enormt, når også de nye fungerer
godt, og tilmed ofte tilkendegiver at
de har hygget sig, og gerne vil med
det følgende år. Hver bod har 2 daglige vagthold, der hver tager 2 vagter
af 3 timer. Dette giver foruden en
masse arbejde også en masse fritid,

I skrivende stund er regnskabet ikke
afsluttet, vi mangler opgørelse fra
dyrskuet på øl og vand, men det ligner et fornuftigt overskud, en anelse
større end sidste år.
Tak for godt samarbejde til ALLE.
Næste års dyrskue er 8 - 9 – 10. juni
2012. Kryds datoen af, vi har kontrakt næste år med.
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Inge Jensen napper en velfortjent pause

En lang række ”unge” hjælpere står klar for
at hjælpe

Der var roligt i æbleskivehuset grundet det
varme vejr.

Så skal den have lidt ”gas”
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Opsætning af udstyr – del 2
af Annette Grundtvig
Til Crossbanen leverer dyrskuet et
hegn som vi skal sætte op, og den
følgende torsdag kommer der halmballer, som vi skal lægge ud så der
bliver dannet kørebaner til crossmaskinerne.
¨
Til slut vil jeg i denne anledning takke alle der har været med til Dyrskuet i år, og håber at se så mange af Jer
til næste år, nye som gamle. Se flere
billeder inde på vores hjemmeside
www:auif.dk

Vores Roskilde Dyrskue 2011 startede
lørdag den 28.maj kl. 8.00 på dyrskuepladsen i Roskilde. Martin Pedersen fra Allerslev vognmandsforretning ankom med A.U.I.F’s container der indeholdt alt hvad der
skulle bruges til Dyrskuet der skulle
afholdes fra den 3. til den 5.juni.
15 mand var mødt op for at hjælpe
med at gøre alle ting klar til de 3 dages dyrskue.
A.U.I.F er heldige, at de har så
mange frivillige til at hjælpe, for
uden dem gik det ikke.

Æbleskivehuset før og efter opsætning
Æbelskivehuset kommer de
med fra dyrskuet, som samlesæt. Så der skal rejses vægge, laves gulv og tag, disk og
køkkenbord, tilsluttes komfur, vand og strøm som så
hurtigt ender med at stå færdigt og nymalet, klar til dagen.
Kroen kommer som en container vi selv indretter med
hylder og knager til vores
medbragte krus, så vi kan få
en tår og drikke i løbet af
skuet.
Køkkenet kommer indrettet
så det er kun vores egne ting
vi skal sættes ind, så det er
klar til at bespise de godt 90
frivillig hjælpere vi har.
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Fam. Pedersens oplevelser
som frivillig i 16 år – del 3

I år har det været lidt svært at skaffe
nok frivillige til at arbejde deroppe,
men her træder viljen til at hjælpe
hinanden også ind. Er der brug for
hjælp på et andet hold, træder dem
der har fri i de 3 timer gerne ind og
hjælper hvor det brænder på.

af Lone Pedersen
Hvert år går vi her og venter i spænding på, hvornår vi bliver indkaldt
som hjælpere på Roskilde dyrskue.
Det er blevet en fast tradition og
vores første ”sommerferie” på året. I
15 år, ja jeg tror vist det er 16 år, har
vi været med til denne fantastiske
oplevelse for os og vores 2 børn.
Hele familien glæder sig til at skal af
sted. Ungerne glæder sig først og
fremmest til at hente campingvognen hjem fra vinterhi. Derefter rengøring af vognen efter vinteren og
ikke mindst pakke den til den første
tur op til dyrskue i Roskilde. Og ja vi
(Martin og jeg) glæder os til at komme op til de mennesker, der er frivillige ligesom os selv. Det dejlige ved
dyrskuet er, at vi alle er i samme båd,
dvs. vi er der fordi vi syntes det er
sjovt og det smitter af på humøret.
Selvom der er flere man kun ser den
ene gang om året, er det som om,
det er en del af vores familie. Fantastisk.

Vi har i alle de år, haft vores børn
Nanna og Louise med, fordi de også
får en rigtig god oplevelse. Vi har
klaret det på den måde at have skiftende vagter, så Nanna og Louise
havde mor og far på skift. Men sidste år var første år, hvor Nanna var
blevet så stor, at hun kunne være
med på Martins hold på motocrossbanen. Hun arbejdede glædeligt der
3 timer i træk, mens jeg så kun gik
sammen med Louise. Men i år blev
jeg helt alene da Louise også ville
være på motocrossbanen, så mor her
måtte gå helt alene rundt uden børn.
Eller dvs. vi sidste år inviterede vores barnepige Louise med, så vi også
gik lidt sammen.. I år har hun så haft
sin kæreste Danny med og de fik
plads i vores fortelt til Campingvognen.
Vejret var nogenlunde med os hvis
du spørger en æbleskivemutter. Det var
lidt for varmt i år, til at sælge mange
æbleskiver, men så er det jo godt der
også bliver solgt øl, vand og smørrebrød. Motocrossbanen giver også et
stort bidrag til ”kassen” Nu venter vi
så i spænding til resultatet foreligger,
på hvad overskuddet bliver i år og vi
venter på datoen for næste års dyrskue, for vi er helt sikkert en del af
holdet også næste år.

Der er fuld forplejning i de 4 dage vi
er på dyrskue og det er ikke bare
flade rugbrødsmadder. Nej der bliver
lavet luksusmad til os hjælpere, bl.a.
meget lækker grillmad om aftenen
med vin til. Der sidder vi i teltet
omme bag kroen og hygger os til
langt ud på aftenen eller natten for
nogens vedkommende. Og ja, festen
fortsætter foran nogle af campingvognene på campingpladsen til den
lyse morgen. Alligevel er alle mand
klar næste dag til dagens arbejde.
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Byvandring i Allerslev

Rekkendevej nr. 25.

af Steffen Lyng Sørensen, 2004
foto af Ove Rye Jørgensen
3.del
Rekkendevej nr. 21.

Er et af byens gamle, men meget velbevarede huse, nok 200 år gammelt. I
mange år boede familien i huset. Husene på denne side af vejen, havde alle
et vænge til huset, ca 1 tdr. land. Rolzau
dyrkede lidt landbrug, havde ko, gris
og høns, men også sukkerroer til
saftstationen. Rolzau havde fast arbejde pa Mern saftstation og var i
kampagne-tiden vejer, et meget betroet
arbejde. Herefter skiftende ejere, nu
Pernille og Kim Lindblad Jensen.

’Mur er Oluf’, byens muremester, byggede huset omkring 1930. Derefter Rita og Hans Hansen.
Rekkendevej nr. 23.

Rekkendevej nr. 27.

Bygget i 1950erne af Yelva og Hans
Larsen. Hans Larsen havde fået en
tier (10’er) i det nye tips-spil, den var
grundkapitalen til huset og starten på
Allerslev taxa og lillebilforretning.
Grunden var købt af naboen, Rolzau.
Der har været skiftende ejere.

Ejendommen her blev kaldt "Kræmmerstedet", hvor der også var et vænge
til. I sidste halvdel af 1800 tallet, boede
her en kræmmer Hans Rasmussen.
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Det var en ret stor forretning. Hans
Rasmussen opkøbte æg, fjerkræ og grise. Grisene og fjerkræet blev slagtet i
en sidebygning, som nu er revet ned.
Kræmmeren selv og siden hans sønner, kørte med hestevogn varerne til
markedet i København. De kørte
hjemmefra kl.4 om eftermiddagen og
var så i København næste morgen. I
vintre, når isen var sikker, kørte man
over Fakse og Køge bugt, det var
nærmere.

Rekkendevej nr.28

(sidste adr. før Neblevej)

Der har gået en del historier om, at
kræmmeren altid havde en svær
egestok hos sig så han kunne værge sig
mod overfaldsmænd og andet rak. Næste ejer var Peter Mikkel, derefter Johanne og Peter Andersen, de sidste to ejere
havde skolejorden i forpagtning. Senere forskellige ejere. I 1998 fik ejeren
Allerslev Beboerforeningens pris for
fin istandsættelse af ejendommen.

Den gamle præstegård
Delvis skjult mellem træerne ligger
den gamle præstegård. Den har været embedsbolig med tilhørende
præstejord for præsten i Allerslev
sogn, fra 1600 til 1921. Dette år blev
præstejorden udstykket og præsteboligen flyttet til Allerslev.
I 1841 skriver biskop Mynster der er
på inspektion, at præstegården i Rekkende er jammerlig og haven ganske øde.
Men gården bliver i 1849 ombygget
og forbedret.
I pastor Finds’s tid (1869-1894) bemærkes det, ’at den gamle lune præstegård i Rekkende altid er åben for sognets
folk’. Pastor Find holdt lejlighedsvis
gudstjeneste i ’Snitteskole’ (Husflidsskolen i Kragevig) for menigheden i
Kragevig, Gederød, Rekkende og
Tjørnehoved, da den del af menigheden havde lang vej til Allerslev
kirke.
Den nævnte præstebolig med tilliggende præstejord var en Mensalgård
(ifølge ordbogen: Gård som var tillagt et præstekald) under Roskilde
bispen.

Avisartikel fra Præstø Avisen
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Ved lensafløsningen i 1919 skulle
præstegårdsjordene udstykkes. Så i
1922 bliver præstegården i Rekkende
solgt til privat side efter at jorden var
blevet udstykket, men 12 tdr. land
forblev til ejendommen.

Her boede i mange år "Lynsnedkeren" altmuligmand, han
kunne transportere alt værktøj, stiger
m.v. på sin cykel. Efter snedker-lyns
arbejde, skulle der en god maler til
for at kitte alle revner m.v. som
"lyn" havde overset.

I forbindelse med dette, blev der
bygget en ny præstebolig i Allerslev,
hvor pastor Wissenberg (1922-1937)
således må have været den første
beboer.
Det var så lidt spredte oplysninger
om den gamle præstegård i Rekkende.

Rekkendevej nr. 31, 33 og 35
Rekkendevej 31

Rekkendevej nr. 29 a.
Ejendommene blev udstykket fra
Birkedommergården i 1800 tallet.
Her blev der levet et godt familieliv,
ikke i sus og dus, men med det daglige udkomme og bevidstheden om, at
man var herre i eget hus. Jorden er
solgt fra nr.31 og 33. Nr.35 er fritidslandbrug.
Rekkendevej 33

Ejendom udstykket fra Birkedommergården, var i mange år ejet af Lilly og Chr. Hansen. Jorden fra nr.19
og 31 er købt til ejendommen. Nuværende ejer er sønnen Finn Hansen,
Ammendrup (pr. 2004).
Rekkendevej nr. 29 b.
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Så er det igen tid for
Sangcafé i Allerslev

Rekkendevej 35

tekst og foto af Annelise Harsmann
Allerslev Sangcafé starter sæsonen
fredag den 7. oktober i Allerslev gl.
Skole på Enghavevej 2 i Allerslev.
Som mange allerede ved, drejer det
sig både om at synge og om at have
hyggeligt samvær.

Rekkendevej nr. 37

Denne aften er det Præstø Harmonikaforening, som sørger for musikken, så det skal nok blive livligt.
Halvvejs i programmet drikkes der
kaffe/te med kage, og der bliver tid
til at snakke sammen.
Derefter synges der videre indtil ca.
kl. 21.30.

Tømrermester Rasmus Rasmussen
byggede hus og værksted til sig og sin
familie ca. 1920. Rs. Rasmussen var søn
fra Kræmmerstedet (se Rekkendevej 27),
hans kone var smedens datter fra
samme vej, han er nok gået efter det
gamle ordsprog, "Man skal ikke finde
sin kone i en springdans, men ved et
dejtrug. Der var tømrerforretning til
midt i 1950erne, derefter nye ejere.

De næste sangcafeer er den fredag
den 4. november, hvor det især er efterårssange, der står på programmet,
og den 2. december vil vi synge julen
ind.
Alle er velkomne, og deltagelse koster 30 kr., som også dækker servering i pausen.

Rekkendevej nr. 39
Den nye præstegård

Denne præstegård blev indviet i
1921, bygget på en parcel, udstykket
fra Jens Harald Hansens gård (senere
Dan Hansen). I 1970 blev der bygget
en ret stor mødesal til boligen.
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Den Gamle Mernvej

ler til reparation af deres gamle lerklinede bygninger, gårde eller huse. Med
tiden blev det ikke aktuelt mere, de
lerklinede vægge blev erstattet af mursten. Den store gamle lergrav groede
til med træer og buske. I 1950erne
kom der så en handel i stand mellem
Allerslev kommune og Johs. Jensen
på "Lovgården" (Rekkendevej nr.6), på
hvis jord lergraven lå. Kommunen
ville anvende lergraven til losseplads.
Prisen for det blev, at kommunen
skulle asfaltere Johs. Jensens gårdsplads og indkørsel.

tekst og foto Steffen Lyng Sørensen
Den gamle Mernvej, er den sidste rest
af den gamle vej fra Præstø - Skibinge
over Allerslev til Kalvehave og overfart til Møn. Indtil for få år siden stod
der i begge vejsider 20 til 25 gamle piletræer, flere hundrede år gamle.

De næste 25 år blev denne losseplads
en forurening uden sidestykke. Kemikalierester, spildolie, asbest og mange
andre giftigheder blev fyldt i lossepladsen, og kommunens tilsyn med
dette var meget sparsom.
De gamle piletræer langs vejen

Rotteplagen var stor, så nogen hældte
sprøjtemidlet Paration (Bladan) i noget
bundvand og så var rotteplagen slut
for en tid. Men fårekyllinger var en
anden plage, for en af byens bagere
smed gammelt brød på lossepladsen,
og der blev opformeret enormt mange Fårekyllinger.

Om sommeren var det en skyggefuld
pilealle, men nu er træerne fjernet, og
vejen er trist og bar. Et markant landskabsbillede er væk, men lad os prøve
og lade fantasien råde.
Vi ser for os, den gamle hestetrukne
postvogn age af sted mod Mern og
Kalvehave, måske også en dagvogn
med ærinde sammesteds. Men det var
også vejen hvor godtfolk færdedes,
gående eller kørende. Den ny vej, landevejen (Mønvejen), blev anlagt i
1800 tallet, og derefter blev den gamle vej kun lidt brugt. Nu kun et minde
om en længst svunden tid.

Disse søgte til husene i byen, og igen
måtte parationen i brug, både på pladsen og i husene.
Den nuværende ejer af jorden, Søren
Lyng Sørensen, har efterfølgende renoveret pladsen, og kørt en masse
fyldjord på, så nu er pladsen dyrkbar.
Men hvad lossepladsen har efterladt
af giftigheder i grundvand med videre
skal vi nok ikke tænke så dybt over.
Lossepladsen er nu kun et minde.

Lergraven
Oppe på bakken, på den anden side
af landevejen, lå i gammel tid byens
fælles lergrav. Her kunne alle frit hente
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Kirkens aktiviteter
af Torben Møllenbach
Teatertur
Igen til foråret vil vi arrangere en
teatertur til København. I skrivende
stund er det endnu ikke blevet besluttet, hvilken forestilling vi skal se.
Men nærmere oplysninger kan ses i
det kommende sogneblad og arrangementsfolderen for efteråret, der
udkommer først i september.

med livets afslutning. Spørgsmål om
hvorvidt alle danskere skal genetisk
undersøges for fremtidig sygdom, og
om tvangsbehandlinger på psykiatriske afdelinger fungerer tilfredsstillende, er aktuelle spørgsmål, som
Rådet behandler. Foredraget vil belyse hvordan Det Etiske Råd fungerer,
og hvordan der arbejdes med emnerne. Alle er velkomne og deltagelse er gratis.

Etik fra undfangelse til død.
Om arbejdet i Det Etiske Råd.
Ons. d. 28.9.2011, kl.19.30 i Rejsestalden ved Jungshoved kirke.
Aftnens foredragsholder er Lotte
Hvas, praktiserende læge i Præstø og
medlem af Etisk råd.
Lotte Hvas fortæller således om sit
foredrag:

Seniorforsker, praktiserende læge, dr.med.
Lotte Hvas. Foto: etiskraad.dk

Det Etiske Råd arbejder med de
mange etiske spørgsmål, der opstår i
mødet mellem men-nesker
og nye bio- og genteknologier. Rådet skal både være
rådgivende (i forhold til
folketinget) og debatterende
(i forhold til hele samfundet),
og endvidere behandle etiske spørgsmål der
vedrører sundhedsvæsenets
virke. Rådets emner strækker sig fra fosterdiagnostik
og spørgsmål om genetiske
test til etiske dilemmaer
omkring
forebyggelse og
spørgsmål i forbindelse
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Studiekreds i
Allerslev Præstegård.
3 aftener om Martin A. Hansen og
romanen ”Løgneren” fra 1950.
Præstegården i Allerslev, Rekkendevej 39. Alle aftner kl. 19.30

berne udfoldes i romanen. Kan man
stadig læse Martin A. Hansen og
”Løgneren”? Oplæg ved deltagerne
og opsamling ved Anna Sofie Hansen.
Sogneudflugt til København
lørdag 1. oktober
Igen i år inviterer Allerslev og
Jungshoved sogne på en udflugt.
Denne gang skal vi besøge Thorvaldsens Museum. Her vil museumsinspektør Margrethe Floryan guide
os igennem samlingerne og berette
om Thorvaldsen og hans liv. Mange
vil sikkert huske Margrethe Floryans
spændende foredrag i marts 2010
om Thorvaldsen og hans værker til
Jungshoved Kirke.

I foråret holdt Anna Sofie Hansen et
foredrag om moderne litteratur og
hun kom her ind på, hvilken betydning Martin A. Hansens forfatterskab har haft for både sam- og eftertid. I denne studiekreds vil hun
sammen med deltagerne tage tråden
op og tage udgangspunkt i romanen
’Løgneren’.

Derefter går vi til Nationalmuseets
restaurant, der ligger tæt ved. Restauranten er kendt for sin overdådige
weekend-brunch (kan ses på
www.restaurantjulian.com).
Om eftermiddagen skal vi se og høre
om Dronningens gobeliner i Riddersalen på Christiansborg. Her vil en
guide fortælle om gobelinerne, som
kunstneren Bjørn Nørgaard har udtænkt.

Første gang bliver ons. d. 26. okt.:
Introduktion til centrale problemstillinger i Martin A. Hansens forfatterskab og i romanen ”Løgneren” ved
Anna Sofie Hansen.

Pris: 275 kr. pr. deltager, inkl. bus,
entreer og frokost/brunch.
Deltagerne vil blive hentet fra pladsen ved Jungshoved Brugsbygning
(kl. 8.15) og fra parkeringspladsen
ved Allerslev Kirke (kl. 8.30).
Tilmelding til turen senest torsdag
25. september sker til Torben Møllenbach, tlf. 55 99 60 17 eller på
mail: tom@km.dk

2. gang bliver ons. d. 9. nov.: Om
hovedpersonen, Johannes Vig, og
kærlighedshistorierne. Oplæg ved
deltagerne og opsamling ved Anna
Sofie Hansen.
3. gang bliver ons. d. 23. nov.: Om
tradition og modernitet som begre-
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Overrabbiner Bent Lexner,
Indenfor murene
Præstegården, Allerslev,
ons. d. 16. nov. 2011, kl. 19.00

Nyt initiativ: Tidlig gudstjeneste
med morgenmad
Som noget nyt vil begge menighedsråd invitere menigheden til nogle lidt
anderledes gudstjenester tidligt om
morgenen. Menighedsrådene vil indbyde deltagerne til morgenmad, der
begynder kl. 8.15. Deltagelse er gratis og det er ikke nødvendigt at melde sig til.
Efter morgenmaden begynder en
kortere gudstjeneste kl. 9.00.
Vi håber at der er interesse for denne måde at begynde søndagen på.
Første gang er d. 9. okt. i Allerslev
kirke, hvor vi begynder med morgenmad i kirkens tårncafe.
Anden gang er d. 13. nov. i Rejsestalden ved Jungshoved kirke, hvor
vi begynder med morgenmad.

Overrabbiner Bent Lexner
Foto: hakoah.dk
Hvordan er det at være jøde i en
gammel kristen kultur og være leder
af en jødisk menighed? Hvad er det
at være ’jødisk’?
Det er nogle af de spørgsmål, som
aftnens foredragsholder, overrabbiner Bent Lexner vil komme ind på i
løbet af aftnen.

Jungshoved Kirke
Foto: jungshovedkirke.dk

Deltagelse er gratis og alle er velkomne.

Sognepræst Torben Møllenbach træffes efter aftale på
telefon 55 99 60 17 eller på mail tom@km.dk
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Aktivitetskalender
Dato

Begivenhed

Tidspunkt Lokation

28. sep.

Etik fra undfangelse til død 3
Foredrag af Lotte Hvas
En tur til Australien, oplevet og fortalt
af Mathias Karlshøj 1
Sogneudflugt til København 3
Sidste tilmeldingsfrist d. 25. sep.
Deadline på materiale til Sognebladet 1-3
Sang-Café 1 med Præstø
Harmonikaforening
Studiegruppe 3: Introduktion
Om forfatter Martin A. Hansen
Sang-Café 1 efterårssange
Studiegruppe 3: Kærlighedshistorierne
Om forfatter Martin A. Hansen
Smag samisk mad og hør Samernes
historie af Charlotte Paulsdatter 1
Sidste tilmeldingsfrist d. 4. nov.
Indenfor murene 3
Foredrag af overrabbiner Bent Lexner
Studiegruppe 3: Tradition og modernitet
Om forfatter Martin A. Hansen
Sang-Café 1 julesange

19:30

30. sep.

1. okt.

2. okt.
7. okt.

26. okt.

4. nov.
9. nov.

11. nov.

16. nov.

23. nov.

2. dec.

19:00

Rejsestalden, v.
Jungshoved Kirke
Allerslev gl. Skole

8.15 afg.
8.30 afg.

Jungshoved gl. Brugs
Allerslev Kirke

19:00

Allerslev gl. Skole

19:30

Præstegården
i Allerslev
Allerslev gl. Skole
Præstegården
i Allerslev
Allerslev gl. Skole

19:00
19:30

18:00

19:00

19:30

19:00

Præstegården
i Allerslev
Præstegården
i Allerslev
Allerslev gl. Skole

1. Beboerforeningen - 2. AUIF – 3. Allerslev Kirke - 4. Andre

Gudstjenester
Dato

Begivenhed

Allerslev

18. sept.
25. sept.
2. okt.
9. okt.
16. okt.
23. okt.
30. okt.
6. nov.
13. nov.
20. nov.
27. nov.
4. dec.

13. s. e. trin.
14. s. e. trin.
15. s. e. trin.
16. s. e. trin.
17. s. e. trin.
18. s. e. trin.
19. s. e. trin.
Allehelgen
21. s. e. trin.
Sidste s. i kirkeåret
1. s. i advent
2. s. i advent

Ingen
Ingen
19.00
9.00 (Morgenmad 8.15)
10.30
Ingen
Ingen
10.30
10.30
Ingen
10.30
JB: 9.00

Jungshoved
10.30
JB: 9.00
10.30
10.30
Ingen
JB: 9.00
10.30
19.00
9.00 (Morgenmad 8.15)
10.30
Ingen
Ingen

JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev

