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Hvor finder jeg hvad 

i Tingstedet? 
 

Paraplymøde, Fru Jensen og Forsam-

lingshuset, side 4.  

 

Forsamlingshuset, jul, familie- og voksen-

teater, generalforsamling, side 5-7. 
 

Hjort Teknik, side 8. 

 

Nyt fra Byrådet, side 9. 
 

Landsbylauget, Café-aften, side 10–12. 
 

NCC og Schärfe, side 13. 
 

Reerslev Fritidsklub, side 14. 

 

Vestegnens Haveservice og  

JM miljørådgivning, side 15. 

 

Året i billeder, side 16-17. 
 

Reerslev IF, generalforsamling, Prinfo 

Trykkeri, side 18-19. 

 

Reerslev Skytteforening, Skoleskydning-

side 20-21 
 

Karl Ingemann Larsen, Stendyssegård, 

side 22 – 24. 
 

Det’ for børn, Børnesiden, side 25 

 

Tips og ideer til Maden, side 26-27. 
 

Menighedsudflugten, side 28-29. 
 

Menighedsrådet, Arrangementer, Gudstje-

nester, side 29-31. 

 

Tingstedet 

Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. 

Bladet optager indlæg fra private, foreninger 

samt annoncer. 

Bladet er planlagt til at udkomme medio febru-

ar, april, juni, august, oktober og december. 

Indlæg til næste nummer, skal være redaktio-

nen i hænde senest d. 15 i måneden før. 

Indlæg kan afleveres i Gurli Kjeps postkasse, 

Tingstedvej 16, eller til et af redaktionsmed-

lemmerne. 

Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge  

 www.prinfohh.dk 

Oplag: 800 stk. 

Danske Bank: Reg.nr. 1551 konto:0106402 
 

 

Redaktionsmedlemmer: 
 

Gurli Kjep  

Tingstedvej 16, Reerslev, Tlf. 4656 0673 

E-mail: n i s s e m o r @ c a f e e r . d k  
 

Preben Hedegaard  

Solvang 33, Reerslev, Tlf. 4656 3880 

E-mail: p r e b e n w h @ v i p . c y b e r c i t y . d k  
 

Rie Michaelsen  

Solvang 29, Reerslev, Tlf. 4656 3909 

E-mail: r i e . m i c h a e l s e n @ 4 m e 2 y o u . d k  
 

Grethe Grøn Henriksen 
M.W. Gjøesvej 22, Reerslev, Tlf. 4656 2894 

E-mail: g r e t h e _ t o n n y @ m a i l . d k  
 

Karin Gregersen  

Blommegrenen 11, 5592 Ejby, Tlf. 7538 1984 

Mobil. 2445 5430 

E-mail:  karin.gregersen@hotmail .com 

 
 
 

Nye annoncører kan henvende 

sig til en af de ovennævnte 

redaktionsmedlemmer. 

 

mailto:karin.gregersen@hotmail.com
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SAA GIK –  
en varm og solrig sommer og et efterår med 

skovens og havens træer i strålende farver. 

En tid med gode oplevelser for sjæl og legeme 

har naturen skænket os og givet os styrke til at 

møde den mørke og kolde vinter, når den ind-

finder sig. 

At overgangen – efteråret – så skete i oktober 

med et kæmpebrag i form af en for landet 

ukendt vejrsituation – en ødelæggende orkan – 

hvis styrke i dele af landet aldrig før har været 

målt. 

Det var en orkan, som stoppede togtrafikken og 

færgeruterne rundt i landet – lukkede broerne så 

bilkørsel mellem landsdelene standsede. 

Det var en vejrets kraftudfoldelse, hvor vi intet 

kunne stille op trods vor viden og teknik, så fle-

re dage gik ja næsten en uge før togplaner og 

færgeruterne kunne overholdes på ny og godt 

for os at erkende, at der er kræfter, der er stær-

kere end vore. 

Og nu – senere – i denne skrivende stund er 

temperaturen faldet yderligere, det viser ter-

mometret udenfor vinduet i skæret fra arbejds-

lampen på skrivebordet og kigger man yderlige-

re, er vinterskumringen begyndt – som digteren 

Johannes Jørgensen udtrykker det: 

 

”Jeg ser, hvor himlen blåner bag min rude. 

En regngrå dag i skumring blomstrer bort.  

Violblå løfter himlen sig derude- 

en kæmpeblomst, hvis voksetid er kort. 

 

Himmelviolens violette blade 

i skyer falmer hen, i mørke døer. 

Der klager i den skumringsfyldte gade 

en violin bag aftenens tågeslør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Den klager skælvende og tung og længe 

Sin ensomhed, mens mørket falder på. 

Og som en klang for øjets nervestrenge 

langt borte tændes lys i aftenens blå. 

 

Et fjernt og ensomt lys som guld, der glødes 

mens skumringhimlens troldviol går under. 

Et lys, hvis sorg med violinens mødes, 

som blod af tvende våndefulde vunder.”  

 

Joh - måske vinteren kan være lige om hjørnet 

og det er julen også snart, se bare hvordan 

stormagasinerne og kædebutikkerne så småt al-

lerede er begyndt juleudsmykningen, ja nogle 

måske allerede færdige, ligesom gader og stræ-

der begynder at blive ekstra oplyste og pyntede 

– så lyset kan stråle overalt for at fremme salg 

og køb – for det er jo det – julen for mange dre-

jer sig om? 

 

Og dog – den er noget helt andet – for den star-

tede for mange, mange år siden en stille nat 

med et lille drengebarns fødsel i en lille ussel 

stald langt fra vore himmelstrøg, men det var en 

fødsel, som fik følger, følger der gennem årene 

har ændret meget i vor verden.  

 

En glædelig jul ønsker Tingstedet alle sine læ-

sere og et godt nyt år 2014. 

 

Redaktionen 
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Til lokale foreningers bestyrelser    

 

Husk Paraplymøde i skolekøkkenet   

Tirsdag d. 7. januar 2014 kl. 19.00 

Dagsorden udsendes i december 2013. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Så skulle du ringe til 

fru Jensen's Multiservice. 
Alle medarbejdere 

er fagligt uddannede, 
og kvaliteten er i top. 

For fru Jensen er ingen 
opgaver for små, 

men heller ingen er for store. 

Ring: 46 59 08 80 - 

www.frujensen.com 

 

 
 

Rammen til større og mindre begivenheder 
 

Se brochure og kalender på hjemmesiden 

http://www.reerslev-sterkende.dk/Forsamlingshuset 

 

Andelsbeviser sælges for 200 kr. pr. husstand.   
 

Vært: Birthe Hillersdal  tlf. 46 56 11 52 

Træffes bedst mellem 16 - 18.  

E-mail: forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk 

Tingstedvej 27, Reerslev, 2640 Hedehusene  
 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Mad, vin eller gaver? 

http://www.frujensen.com/
http://www.reerslev-sterkende.dk/Forsamlingshuset
mailto:forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk
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Vi ønsker alle brugere af  

og gæster i forsamlingshuset 

rigtig glædelig jul 

og godt nytår. 

Vi glæder os til at se jer igen 

i det nye år. 
 

Vært og bestyrelse ved 

Reerslev forsamlingshus 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reerslev Forsamlingshus  

indkalder  t i l  
 

Ordinær generalforsamling 

Onsdag den 26/2 2014 kl. 19.30. 

Dagsorden ifølge vedtægterne! 
 

Bestyrelsen 
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Familieteater i Reerslev Forsamlingshus. 
 

Reerslev Forsamlingshus slår i starten af 2014 dørene op for noget helt nyt. Et 

teaterstykke for hele familien. Stykket ”Truslen fra den sorte Galaxe” er en 

hæsblæsende komedie fra det ydre rum, med masser af referencer til Star Wars 

og alle de andre kendte rumfilm. 

”Vi har i mange år haft en god tradition for at spille teater i Reerslev 

Forsamlingshus. Men vores Dilettant-stykker er lidt for det voksne publikum og 

børn har også godt af at se teater. Derfor fik vi ideen til at sætte et stykke op hele 

familien”, siger Mikael Jensen, der står som instruktør. Han har sammensat et 

hold af lokalt funderede børn og voksne, der står klar til at give en god 

forestilling. 

”Jeg synes vi har fundet et rigtigt godt stykke med masser af sang og musik og 

ikke mindst en sjov historie for både børn og voksne. Det er en tidløs historie 

om det gode mod det onde, hvor det som så ofte før bliver op til børnene at 

redde hele universet fra en grum skæbne.”, fortæller stykkets instruktør, Mikael 

Jensen, der selv de seneste år har spillet med i Forsamlingshusets Dilettant-

stykker.  

”Truslen fra den sorte Galaxe” spiller fra den 29. januar til den 31. januar, 

alle 3 dage klokken 18.00. 

Billetter købes ved indgangen og koster 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn 

under 16 år. 
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Dilettanterne slår til igen. 

Efter sidste års store succes gør dilettanterne klar til igen i 2014 at præsentere 

teater i Reerslev Forsamlingshus. I år hedder stykket ”Ulla og de alternativt 

begavede”, en farce, der på en vanvittig og komisk måde stiller spørgsmålstegn 

ved, hvorvidt vi skal forsøge at leve op til de normer og forventninger, 

omgivelserne stiller til os.  

Kort om stykket: 

De tre mentalpatienter, Orla (der lider af Tourettes syndrom) - Johannes (der 

tror, han er Guds søn) - og Brian (der har problemer med sit temperament) 

undviger fra en mentalinstitution og får job hos Alma, der driver en 

internetforretning, hvor hun sælger dameundertøj.  

Alma har store økonomiske problemer med sin bank, der har planer om at 

overtage hendes ejendom for at sælge den videre til Dansk Supermarked i 

forbindelse med, at en Netto skal flytte til byen. 

- Patienternes lidt skæve syn på tilværelsen og deres noget utraditionelle tilgang 

til forretningslivet afdækker et helt nyt kundepotentiale, der aldrig før har været 

opdyrket målrettet. En ændret produktudvikling og en ny markedsførings-

strategi, målrettet imod de mere skjulte sider af menneskets natur, resulterer 

hurtigt i, at Alma får en profitabel forretning; - samtidig med at firmaet yder et 

ikke ubetydeligt bidrag til bevarelsen af torskebestanden i de indre danske 

farvande. 

”Jeg har valgt et lidt anderledes stykke, end vi normalt har set på 

Forsamlingshusets scene”, fortæller årets instruktør, Mikael Jensen, ”Vi vil 

stadig gerne give folk noget at grine af og tænke over, og efter sidste års succes 

med stykket om John Mogensen var fornemmelsen, at vi ikke skulle tilbage til 

en af de gamle folkekomedier.” 

Vi håber at se rigtig mange til en sjov og interessant teateroplevelse, når vi slår 

dørene op den 13. – 15. marts 2014. 

Med venlig hilsen 

Dilettanterne 
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I skrivende stund er der 5 dage til by-

rådsvalget, og jeg ved derfor ikke hvor-

dan det er gået, hvem der skal bestride 

borgmesterhvervet eller om jeg overho-

vedet har fået lov til at repræsentere Re-

erslev, Stærkende og resten af Høje-

Taastrup fra 1. januar af. 

Uanset resultaterne af valget har Reers-

lev-Stærkende allerede vundet. Jeg har 

nu været til 9 vælgermøder og kun Lo-

kalavisens i byrådssalen har trukket fle-

re mennesker af huse end vælgermødet i 

Reerslev forsamlingshus. 80 mennesker 

havde valgt at troppe op og vise politi-

kerne, at vi herude tager vores problem-

stillinger alvorligt og er klar til at kæm-

pe for vores landsbysamfund. 

Resultatet udebliver heller ikke. På 

mødet tilkendegav Venstre, at de er vil-

lige til at kigge på, at vi kan få lys på 

cykelstien til Hedehusene og siden har 

Thomas Bak fra Socialdemokratiet lige-

ledes tilkendegivet, at han vil støtte det. 

I politik er engagement lig med indfly-

delse, og byrådet respekterer det enga-

gement, som Landsbylauget og frem-

mødet viser. 

 

Selve byrådsarbejdet kører på meget 

lavt blus under valgkampen. Der er sa-

ger, hvor det vil være problematisk at 

vente, men alle andre sager bliver skub-

bet til efter valget, hvor politikerne igen 

går koncentrerede og løsningsorientere-

de til byrådsarbejdet. 

Det nye byråd tiltræder til deres firåri-

ge periode d. 1/1 2014, hvilket betyder, 

at der er sidste byrådsmøde for det af-

gående byråd tirsdag d. 17/12. 

Hvis valget har betydet store rokeringer 

imellem partierne, er der kutyme for, at 

der også er mange sager, der bliver 

skubbet til januar-mødet, hvor det nye 

byråd skal til at sætte deres præg på den 

førte politik. 

 

En af de første sager, der kommer til at 

være på det nye byråds dagsorden bliver 

sagen om, hvordan samarbejdet med 

lærerne under den nye skolereform 

kommer til at være i Høje-Taastrup. Jeg 

tror det bliver en afgørende sag for, om 

vores folkeskole bliver bedre eller dår-

ligere i de kommende år, så jeg ser frem 

til behandlingen af den i det nye byråd. 

 

Til slut vil jeg godt benytte lejligheden 

her til at takke alle jer, der har valgt at 

give mig jeres stemme. Jeg ønsker al-

drig at tage jeres støtte for givet, og jeg 

håber I altid vil tage fat i mig, hvis I 

ikke synes jeg repræsenterer jer godt 

nok  

 

Med ønsket om en rigtig 

glædelig jul og et godt og 

lykkebringende Nytår 
 

Michael Blem Clausen 
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2013 -  2014 
Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:  

 www.reerslev-sterkende.dk 
 

Formand John Severin 

 Tingstedvej 11, Reerslev 

 Tlf.: 4656 1110 

 Mobil: 2067 7183 

 Mail:  

 johnpaulsenseverin@gmail.com 

  

Næstformand:

 Torben Rosborg Nielsen 

 Sognevej 20, Reerslev 

 Tlf.: 4656 1981 

 Mail: torben.rosborg@mail.dk 

 

 

 

 

Kasserer Lars Andersen 

 Sognevej 10, Reerslev 

 Tlf.: 4656 3706 

 Mobil: 2499 9006 

  Mail: sognevej10@hotmail.com 

 

Sekretær Anne Birgitte Stubkjær 
  Stærkendevej 244 

  Tlf.: 4032 6326 

  Mail: annebirgitte@244.dk 

 

Presseko- Michael Michaelsen  

ordinator Solvang 29, Reerslev 

 Tlf.: 4656 3909 

 Mail: 

  michael.michaelsen@4me2you.dk 

 

 

  

http://www.reerslev-sterkende.dk/
mailto:johnpaulsenseverin@gmail.com
mailto:torben.rosborg@mail.dk
mailto:sognevej10@hotmail.com
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Bestyrelses- Nick Ziegler 

medlemmer Tingstedvej 41, Reerslev 

 Tlf.: 4018 7228 

 Mail: nick@hyldagergaard.dk 

 

 Sigrid Mark Rasmussen 

 Thorsager 2, Reerslev 

 Tlf.: 4364 6707 

 Mail: agurk@email.dk 

 

 Finn Gottrup 

 Flintebjergvej 4, Reerslev 

 Tlf.: 4656 3390 

 Mail: fgottrup@post4.tele.dk 

 

Suppleanter Kirsten Halby 

Tingstedvej 18, Reerslev 

Tlf.: 4656 4661 

Mobil: 4040 2687 

Mail: khalby@mail.dk 

 

 Michael Blem Clausen 

 Dybkærvænget 13, Stærkende 

 Tlf.: 4360 0050 

 Mobil: 4084 1329 

 Mail: micclausen@gmail.com 

  

 

Revisor: Niels Willumsen og Jesper Petersen  

Revisorsuppleant: Helle L.Thomsen 
 

Referatet fra generalforsamlingen kan rekvireres hos formanden, 

John Severin eller læses på Landsbylaugets hjemmeside:   

www.reerslev-sterkende.dk  
 

Hvis du ikke er medlem af Landsbylauget og gerne vil have indflydelse på hvad der sker i 

vores landsbyer, eller du gerne vil deltage i byernes arrangementer, kan du henvende dig til:  

Kasserer Lars Andersen  
Sognevej 10, Reerslev  

2640 Hedehusene  

Tlf. 4656 3706 / Mobil 2499 9006 

Årligt kontingent 150,- kr.  

Bankkonto: Nordea Hedehusene, konto 2283-5905408277 - Husk afsender. 

  

mailto:nick@hyldagergaard.dk
mailto:agurk@email.dk
mailto:fgrottrup@post4.tele.dk
http://www.reerslev-sterkende.dk/
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Franske kokke og hushovmestre er vi ikke, 

men vi skal gøre vort bedste, bare I vil kom-

me og hygge jer sammen med os til  

café-aften 
fredag den 28. februar 2014 kl. 19 

Grydelauget 
 

 

CAFÉ-UDVALGET  

CAFÉ-UDVALGET  

Generalforsamling 

Fredag den 11. april 2014 kl. 18 

i  

forsamlingshuset 

Landsbylauget 
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NCC Roads A/S, Råstoffer 

Reerslev Grusgrav 

Tranemosevej 2, Reerslev, 2640 Hedehusene, tlf. 46 56 00 21 
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Reerslev fritids- og ungdomsklub 
Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene. 
Tlf. 43 35 35 60. Email: reerslev_fritidsklub@htk.dk  

Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk 

  
 

 

Jeg vil starte, hvor jeg sluttede sidst. For der gik vi og ventede svar fra storken. Sidste 

nyt fra den front er, at Pernille og Martin har fået en søn. Alle tre har det godt.  

Der er kommet gang i vores rollespil igen, efter at Michael er startet i klubben. Det er 

tydeligt, at det har været en savnet aktivitet. I løbet af vinteren vil der være mulighed 

for at lave diverse våben nede i kælderen sammen med Michael.  

Når ikke det er vejr til at lave rollespil i haven, som primært er om onsdagen, så er 

der mulighed for at lave fedtsten. En aktivitet vi ikke før har haft i klubben, endnu en 

fordel med nye medarbejdere, det giver også nye aktiviteter. Så det kan være, der er 

en lille variation i julegavefremstillingen i år – hvem ved?  

Der er i hvert fald kommet gang i gavefremstillingerne. Vi kan godt mærke, at julen 

nærmer sig med forsigtige skridt. Som i de foregående år drosler vi ned og stopper 

gavefremstillingen, når vi når december. Det giver bedre tid, til at bruge tiden sam-

men til julehygge og hvad der af følger. Der er ingen grund til at blive julestresset, 

når man er i klubben, det kan tids nok komme.  

Husk også at vi har lektieklub i klubben. Onsdag er der, hvor vi kører den strukture-

rede model, tirsdag og torsdag har vi light-udgaven af lektieklubben. Kom op i klub-

ben og hør nærmere.  

Efter deadline håber jeg, at vi har afholdt vores traditionelle ”flæskestegsaften”. En 

aften for medlemmer af klubben, deres søskende og forældre. Det er en aften, hvor 

der er mulighed for at hyggesnakke med naboen, personalet i klubben eller hvem man 

nu har lyst til at sidde og snakke med.  

Vi skal igen i år være med sammen med skolen, forældreforeningen, idrætsforenin-

gen og Landsbylauget om at holde julestue på skolen. Spændende om der også i år 

møder mange frem. Der plejer at være rigtig god opbakning, når ”landsbyen” afhol-

der et eller andet – tak for det.  

Ellers er det vel tid til på klubbens vegne, at ønske jer alle en rigtig god jul og et for-

håbentlig, lykkebringende nytår. 

(Det kan også være vi mødes ude i virkeligheden, så ønsker vi også bare der).  

Lars Vesterdal 

Klubleder. 

 

 

mailto:reerslev_fritidsklub@htk.dk
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 JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK 
 Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene 

 Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk 
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Reerslev-Stærkendes foreninger har i 2013 som sædvanlig, fristes man til at sige, gi-

vet os mange gode oplevelser. Se de mange billeder og læs om arrangementerne på 

Landsbylaugets hjemmeside. http://www.reerslev-sterkende.dk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fastelavn, februar [Skriv et citat fra dokumentet, eller 

gengiv en interessant pointe. Du 

kan placere tekstfeltet et hvilket 

som helst sted i dokumentet. Brug 

fanen Tegnefunktioner til at redige-

re formateringen i tekstfeltet med 

uddraget.] 

[Skriv et citat fra dokumentet, eller 

gengiv en interessant pointe. Du kan 

placere tekstfeltet et hvilket som 

helst sted i dokumentet. Brug fanen 

Tegnefunktioner til at redigere for-

materingen i tekstfeltet med uddra-

get.] 

Brasiliansk aften i Caféen, februar 

Børneteater, ”Elementernes Herre”, marts 

Dilettant, John Mogensen, april 
Landsbylaugets 25 års jubilæum, 

generalforsamling, april 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
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Midsommerkoncert, juni 

Skt. Hans, juni  

Åstrup kirke, september 

Grønlandsk aften i Caféen, oktober 

Vælgermøde, november 

Hedelandsfestival, juni 



Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 

Hermed indkaldes til 

Generalforsamling 
2014 

Onsdag d. 12. feb. kl. 19.30 

Forsamlingshuset. 

 
Dagsorden ifølge vedtægter.: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetæller 

4. Aflæggelse af beretninger 

5. Aflæggelse af regnskab, samt gennemgang af budget 

6. Behandling af forslag  

(Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dg. før generalforsamlingen) 

7. Valg af formand 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af suppleanter 

10. Valg af revisorer 

11. Valg af fanebærer 

12. Eventuelt 

Der bydes på kaffe, vand og øl. 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

Reerslev Idrætsforening har aktive afdelinger, der udbyder fodbold, line dance, gym-

nastik, svømning, kampsport, bordtennis, løb og skydning mm. Der er for få, der del-

tager aktivt i foreningsarbejdet. Dels har de kørende aktiviteter brug for nye kræfter, 

så der kan ske fornyelse, og dels for at sikre, at de forskellige aktiviteter fortsat kan 

udbydes. Men vi har generelt brug for folk, der vil give en hånd med i bestyrelsesar-

bejdet, så vi kan opretholde Reerslev Idrætsforeningen som en samlet enhed med un-

derafdelinger. 
 

Vær med i arbejdet og kom med input til nye tiltag, der kan tiltrække unge som gam-

le. Vær dermed også med til at bakke op om en ny multihal i Reerslev. 
 

På vegne af  

Reerslev Skytte- og idrætsforening. 
Jens Midtgaard 
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Skydning i  vintersæsonen  
på indendørs skydebanen under Reerslev Skole.  

Indgang ved Idrætsforeningens klubhus. 

Vintersæson – Pistol– og riffelafdeling, start: 

Pistolskydning, 15 m, tirsdag den 1. oktober kl. 19.00 – 21.00 

Riffelskydning, 15 m, onsdag den 2. oktober kl. 18.00 – 21.00 

Og derefter hver tirsdag og onsdag i sæsonen. 

Nye medlemmer er velkomne. Man er også velkommen, hvis man blot ønsker at prø-

ve. Der vil være en gratis prøveskydning. 

Rifler og pistoler stilles gratis til rådighed af foreningen, men krudtet køber 

du af foreningen. 

E-mail :  info@reers levskyt te forening.dk  

Information om skydning kan fås hos følgende:  

Formand: Per Nielsen 2214 3067 

Kasserer: Helge Johnson 2347 4582 

Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen 4632 6060 

 Pia Eriksen 3120 2858 

 Palle Andersen 2147 7850 

Pistol afd.: Lars Rasmussen 4659 0506 

 Jesper Helmersen 2993 3833 

 Bjarne Kristensen 2267 8970 

Kontingent for 2013: Børn kr. 150,00 Voksne kr. 300,00 

Børn kan skyde med riffel fra de er ca. 6 -8 år. 

På pistol har vi dog et modenhedskrav og minimumsalder på 12  år, samt 

far eller mors deltagelse/tilstedeværelse hvis man er under 16  år. 

HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN 

Læs mere på  w w w .r e er s l evs ky t t e fo r e n in g .dk    

mailto:info@reerslevskytteforening.dk
http://www.reerslevskytteforening.dk/
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Skoleskydning 

Et samarbejde mellem Reerslev Skole og Reerslev Skytteforening om skoleskydning 

har fundet sted i de sidste ca. 10 uger. Ved afslutningen af skydetræningen har 5A’s 

Hold 1 kvalificeret sig til Landsdelsfinalen. 

Holdet består af Erik Godske, Martin Sortkjær, Silvia Fromberg og Anika Ambelas. 

Stort tillykke til dem. Holdet formåede at blive nr. 4 ud af 110 deltagende hold. 

Holdet skal derfor deltage i Landsdelsfinalen på Fløng Skole lørdag den 16. novem-

ber, hvor der deltager 21 hold. 

Stort tillykke til holdet med de foreløbige resultater. 

Tak til Reerslev Skole for et godt samarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fra venstre Anika, Silvia, Martin og Erik 
 

Den 16/11 2013 deltog vi i Landsdelsfinale i Fløng. Her blev holdet bestående af Erik 

Godske (194), Anika Ambelas (186), Silvia Fromberg (185) og Martin Sortkjær (185) 

nr. 5 ud af 21 deltagende hold. Tallene i parentes angiver, hvor mange points de har 

skudt ud af 200 mulige. Et resultat, vi kan være stolte af, selvom det ikke rakte til en 

plads ved landsmesterskaberne. Et stort tillykke til holdet. 
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Vi fortsætter med Mogens Larsens far 

Karl Ingemann Larsens ”Erindringer 

fra min Barndom med mere” - Uddrag 

fra håndskrevne manuskripter 1979-95. 
 

Stendyssegård har været i Mogens’ 

slægts eje i over 200 år, og mange kan 

endnu huske hans far, der overtog går-

den i 1920.  

Karl Ingemann Larsen døde i 1996 –  

72 dage før han fyldte 100 år.  

Mogens Larsen overtog gården i 1963. 

 

 
 

 
 

 

15. Del 

Mosedefortet og Tunestillingen  
Foraaret 1918 holdt hele Tunestillingen 

en stor 3 Dages Øvelse, hvor alt Mand-

skabet var belagt, og Mosedefortet var 

ogsaa med, altsaa 2 Nætter i Skyttegra-

vene. Der var 3 Rækker Skyttegrave, 

og bagved var der ogsaa Skyttegrave, 

der førte ud til de forskellige Depoter 

med Ammunition med mere, Kanoner i 

forskellige Afdelinger og Tilbehør. 

Skyttegravene var beklædt med Gran-

grene i Bunden og paa Siderne, alt var 

krigsmæssigt. I de Dage kunde kun 

Generalstaben færdes frit. Paa Mosede-

fortet spiste General Ibsen med hele sin 

Stab i de 3 Dage, saa der var kun Køk-

kenpersonalet, 890 og mig. Resten af 

Mandskabet var i krigsmæssige Stillin-

ger rundt om paa de forskellige Batteri-

er. General Ibsen var meget bestemt.  

Tyskerne sagde ogsaa, at vi Danskere 

kun havde en rigtig Soldat, og det var 

General Ibsen. Næsten alle var bange 

for Generalen, særlig Befalingsmænde-

ne. De vidste aldrig, hvor han dukkede 

op med sin Stab, og det smittede ogsaa 

af paa os andre. Hvorfor jeg netop skri-

ver om Generalen er, at jeg kom til at 

kende ham personlig, nemlig under den 

3 Dages Øvelse i Tunestillingen. Jeg 



 STENDYSSEGÅRD 

- 23 - 

havde to Officerer, der laa i Højderne 

mod Karlslunde By, og jeg skulde 

bringe Mad ud til dem fra Mosedefor-

tet. Saa den første Dag, jeg var paa vej 

med Maden, kom pludselig Generalen 

med sin Stab lige foran paa Vejen. Jeg 

kunde ikke undgaa at møde dem. Jeg 

kunde ikke løbe nogen Steder, saa jeg 

maatte blive ved at gaa frem paa Vejen. 

Da jeg kom imod Generalen, saa spurg-

te han: "Hvad Nummer har De, og hvor 

skal De hen?" Jeg svarede: "896 og jeg 

skal til Højen med Mad til 2 Officerer 

fra Mosedefortet". Jeg tror nok, jeg var 

meget nervøs, for jeg havde hørt saa 

meget om ham. Generalen sagde saa: 

"896 lad mig saa se, hvad De har i 

Kurven", og saa maatte jeg pakke al 

Maden op. Sammen med Maden havde 

jeg en ½ Flaske Snaps samt 2 Bajere, 

og Generalen sagde: "896 De sørger 

godt for Deres Officerer", og saa fort-

satte han med sin Stab ud til Fortet, og 

jeg fortsatte videre til Højderne med 

Maden. Det første Spørgsmaal fra Offi-

cererne var: "Har De set noget til Gene-

ralen?" og jeg svarede: "Ja jeg har 

mødt Generalen med Stab og maatte 

pakke alt, hvad der var i Kurven ud, 

ogsaa Snapsen og Bajerne, saa Genera-

len saa det hele". I skulde have set Of-

ficerernes Ansigt, da jeg fortalte alt 

dette. De tog sig til Hovedet med begge 

Hænder: "Hvad sagde Generalen til 

Snapsen og Bajerne?" og jeg fortalte, 

hvad han havde sagt. I de tre Dage, 

Øvelsen varede, mødte jeg Generalen 2 

Gange og maatte hver Gang fremvise, 

hvad der var i Kurven. Alle havde stor 

respekt for General Ibsen, men han tal-

te til mig i en helt anden Tone, saa jeg 

følte mig nok lidt smigret. Og saadan 

foregik Øvelsen i Mudder og Pløre der 

i Marts 1918.  

Generalen og hans Stab kom gerne ca. 

hver 3.-4. Maaned, om Morgenen kl. 

ca. 4-5 og alarmerede med mange kraf-

tige Slag på Klokken, som hang lige 

indenfor i Kasematgangen, for at se om 

alt gik rigtigt, og hvor hurtigt vi kunde 

være paa Pladserne. Den sidste Alar-

mering skete i Foraaret 1918, lige in-

den den store 3 Dages Øvelse i Tune-

stillingen eller ogsaa lige efter, jeg kan 

ikke huske det bestemt. Jeg kan huske, 

at jeg havde gaaet paa vores Patrulje til 

Hundige og kom Hjem ca. Kl. 5 Mor-

gen, og lige som jeg var kommet inden-

for, hørte jeg nogen komme rask hen til 

Kasematgangen. Jeg vendte mig om, 

og saa hele Generalstaben komme. Jeg 

var fuldt paaklædt, saa jeg skyndte mig 

hen og vækkede chefen og Næstkom-

manderende, saa da Klokken lød, var 

de begge begyndt at klæde sig paa, og 

de kom hurtigt ud paa deres Poster. 

Bagefter løb jeg over til mine Office-

rer, som laa ovre paa den anden Side, 

og hjalp dem med at blive hurtigt fær-

dige, og saa løb jeg til min Plads som 

Ordonnans udenfor Taarnet. Der op-

holdt Chefen og Næstkommanderende 

sig. Da Øvelsen var blæst af, blev vi al-

lesammen stillet op udenfor, og saa 

traadte General Ibsen frem og roste al-

le, Befalingsmænd som Menige, for saa 

hurtigt vi alle kunde møde paa vores 
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Pladser, og bagefter drøftede Office-

rerne saa, hvordan det var forløbet. 

Chefen fortalte, at der blev banket 

haardt paa Døren og meldt Alarmering, 

samtidig lød Klokken, og ingen kunde 

give en Forklaring paa det, der var fo-

regaaet. Løjtnant Arling fortalte det til 

mig bagefter. Han havde tænkt, at det 

nok var mig, der havde banket paa Dø-

ren, inden jeg kom over til dem. Det 

var selvfølgelig saadan en Tilfældig-

hed, at jeg var oppe og var fuldt paa-

klædt.  

1918 var et Aar, hvor det kneb med 

forskellige Madvarer, saa det var Kaal-

rabier og tørret Hvidkaal, Kartofler 

fandtes ikke. Hen paa Sommeren var 

Kaalrabierne ikke saa gode, saa jeg spi-

ste dem aldrig. Men de andre, særlig 

Retrutterne, som var paa Øvelse hele 

Dagen og fik udleveret 7 tynde Stykker 

Rugbrød, var nødt til at spise Kaalrabi-

er. Men saa en Dag fik vi til Middag 

noget Kød, som ikke var godt. Jeg 

smed mit Kød i Svinespanden, for det 

var ikke til at spise, men det skulde jeg 

ikke have gjort, for jeg havde Brug for 

det senere. De andre kunde heller ikke 

spise deres Kød, og saa begyndte de at 

bruge det som Kastebold hen paa Væg-

gen. Det var bare at faa dukket Hove-

det, naar saadan et stykke Kød kom su-

sende. Da der var gaaet lidt Tid, kunde 

jeg ikke tage det mere. Maden var en 

Ting, man ikke behandlede paa den 

Maade. Det havde jeg Hjemmefra, saa 

jeg sagde: "Hør, synges I nu ikke, det 

er forkert at behandle Kødet saadan?" 

og de sagde, at jeg havde Ret, men det 

var ikke bedre værd, for det var ikke til 

at spise. Saa sagde jeg, at vi to Mand, 

som var hos Chefen dengang med Fri-

heden, godt kunde gaa til Chefen med 

Kødet og klage, og de sagde: "Det 

hjælper ikke", men jeg svarede at det jo 

hjalp sidste gang vi var hos Chefen. 

Det blev saa til at vi to skulde hos Che-

fen. Det var meget godt, men Kødet, 

som vi alle havde faaet, var havnet paa 

Væggen eller i Svinetønden, saa vi 

maatte gaa ud til Kokken og bede om et 

nyt stykke Kød. Vi fik et stykke Kød 

udleveret, men det var meget bedre end 

det, vi havde faaet at spise, saa jeg 

spurgte Kokken, om ikke vi kunde faa 

et stykke af det, vi havde faaet til Mid-

dag. Hvis ikke vi kunde faa Kød af 

samme Slags, vilde vi gaa ind til Che-

fen og sige det, og saa fik vi et Stykke 

af samme Slags. Vi kom ind til Chefen 

og meldte, at vi ikke syntes, Kødet var 

så godt, som det burde være, om ikke 

Hr. Kaptajn vilde smage paa Kødet, og 

Svaret lød: "Det skal jeg gerne gøre", 

og han skar sig et ordentligt Stykke og 

smagte paa det. I skulde have set hans 

ansigt, han spyttede det langt væk og 

sagde, at det var ikke til at spise, saa 

det skulde nok blive anderledes. Saa 3-

4 Uger efter var det galt igen, men det 

var ikke værre, end det kunde spises. 

Vi gik ind til Chefen igen og spurgte, 

om ikke han vilde smage paa Kødet, 

for vi syntes ikke, det var saa godt, som 

det burde være, men han svarede: "Nej, 

jeg fik nok sidste Gang, men ved I 

hvad, - vi nedsætter et 3-Mandaudvalg 

til det, og De 896 er sikker Mand i Ud-

valget". Jeg svarede: "Hr. Kaptajn, det 

er jeg ikke interesseret i". "Men det er 

jeg", svarede Kaptajnen, "for jeg vil 

have Besked paa, hvad I faar at spise, 

og det ved jeg, naar De kommer - det 

har jeg smagt." Og saadan blev det 3-

Mandsudvalg til, men fra den Dag var 

der ingen Klage paa Maden. 
 (fortsættes i næste nummer) 
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TILLYKKE 
Vinderen af 

nr. 130’s 

krydsordsopgave:  

Løsning: Lejer 

 

Thor Ekhardt Christensen 

Stærkendevej 244 

 

 
 

Kunne du tænke dig at vinde 50 

kr., og er du under 15 år og bor i 

Tingstedets distrikt, så send løsnin-

gen til nissemor@cafeer.dk eller 

læg den i postkassen på  

Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep, 

senest d.15.01.2014 

 

Navn:   

Adresse:   

Alder:   

Løsning:   

Mit yndlingsdyr:   

 

 

 

mailto:nissemor@cafeer.dk
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En helt utrolig smuk lørdagsmorgen i begyndelsen af september stod vi lidt i ni og 

nød solen, medens vi ventede på bussen, der skulle bringe os – om ikke til det forjæt-

tede land – så til det forjættende land på Nordøstfalster. 

Humøret var højt og en eller anden sagde, at vi havde da aldrig ventet på bussen. 9½ 

minut over ni kom der virkelig gang i den altid aktive kasserer, der havde bestilt bus-

sen. Mobilen i opringninger, hjem efter aftalen, ny sludder med en telefonsvarer. Vi 

ventede mere og mere utålmodige – men det kom der jo ingen bus ud af! 

Mer’ aktivitet – selskabet havde fuldstændig glemt OS - ÅRETS VIGTIGSTE 

KUNDER!!! Og de havde hverken bus eller chauffør! Ny aktivitet; nu kunne selska-

bet låne en bus, men stadig ingen chauffør! Så trådte Søren Hansen endnu en gang i 

karakter – han vil godt køre turistbussen. Så Søren blev hentet og kørt til bussens 

parkeringsplads, medens vi andre blev tilbudt at nyde formiddagskaffen i og omkring 

præstegården (den kaffe, der skulle være nydt ved stranden i Stubbekøbing). 

Trods alle genvordighederne var humøret højt, da vi med godt halvanden times for-

sinkelse kørte mod syd med Søren ved rattet – han var helt bestemt dagens mand! 

Herligt vejr! Men hvad med den opståede forsinkelse? En ultrakort rådslagning, og en 

opringning til Stubbekøbing Kirke med forklaring og aflysning, så der ikke stod no-

gen og ventede (der var godt nok en emsig turleder, der nævnte, at da det var en kir-

kelig tur, ville det nok være mest i turens ånd at besøge begge kirker og så springe 

frokosten over; han fik godt nok ingen tilslutning, men fik dog lov at blive i bussen). 
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Vi kørte så lidt langsomt forbi Stubbekøbings sto-

re og smukke kirke, og det korte stykke til den 

meget kønne lyserøde kirke i Åstrup. Vi nød det 

gode vejr på kirkegården, og fik også tid til at se 

det interessante interiør. Nævnes skal kalkmaleri-

erne af ”Elmelundemesteren”. Blandt de mange 

farvestrålende (og blodige) billeder kunne vi se 

den rige og den fattige mands bønner og den selvmordshængte Judas, som djævelen 

var ved at rive sjælen ud af. 

Fra Åstrup kørte vi ud til Østersøen til det 

lille fiskerleje Hesnæs, hvor husenes væg-

ge er dækket af tagrør – meget pittoresk! 

Herfra fortsatte vi et par kilometer til Pom-

lenakke, hvor frokosten blev indtaget; me-

get lækker mad, smuk natur til at flanere 

lidt i eller blot sidde og nyde udsigten, og 

så kaffe med så meget lækker lagkage, at vi 

måtte levne! 

Hjemturen startede – stadig noget forsinket, men ikke mere, end vi lige skulle ud til 

det meget tidligere færgested mellem Falster og Møn. Det var her den meget berøm-

te/berygtede Marie Grubbe havde været færgekone for snart 300 år siden. Vejen der-

ud langs Østersøen var kun bred nok til en bil ad gangen, så det var lidt spændende, 

om der var vendeplads til bussen. Det var ikke just en vendeplads, men medens vi 

andre gik til ruinen af færgekonens ”Bomhus” og ned til vandet, blev bussen vendt og 

dagens mand bragte os derpå i god behold tilbage til verdens navle: Reerslev! 
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Arrangementer i Reerslev kirke og Præstegaard  

i første halvår af 2014: 
 

AFLYSNINGER:  

11. december kl. 17.00  Krybbespil med minikonfirmander 

23. december kl. 19.30  De ni læsninger 

 

 

Den 23. januar 2014  Filmaften i præstegården 

Den 13. februar 2014  Foredrag i præstegården 

Den 20. marts 2014  Foredrag i præstegården 

Den 24. april 2014 Optakt til fangekoret 

Den 27. april 2014  Koncert med fangekoret 

Den 4. maj 2014  Brunch efter gudstjenesten 

Den 21. juni 2014  Midsommerkoncert 

Den 6. april 2014  Menighedsmøde 

 

Følgende datoer er der menighedsrådsmøde møde 

i det første halvår af 2014: 

15. januar, 19. februar, 19. marts, 23. april, 21. maj og 18. juni. 

 

Venlig hilsen  

Menighedsrådet 
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Gudstjenester 

8/12 2013 – 23/2 2014 

Der tages forbehold for ændringer 
 

Søndag den 8. december kl. 10 

2. S. i advent Peter Reumert 

Kirkekaffe i præstegården 

JULEKONCERT KL. 16 
 

Søndag den 15. december kl. 10 

3. S. i advent  

 Marie Louise Østergaard Hansen 

 

Søndag den 22. december kl. 10 

4. S. i advent Preben Hedegaard 

 

Tirsdag den 24. december kl. 11.30 

Familievenlig gudstjeneste  

Juleaften kl. 14.30 og 16 

 Peter Reumert 

 

Onsdag den 25. december kl. 10 

Juledag  

 Marie Louise Østergaard Hansen 

Kirkebil fra Ansgarkirken kl. 9.30 

 

Torsdag den 26. december 2. Juledag 

Ingen gudstjeneste i Reerslev 

Kirkebil til Ansgarkirken kl. 9.30 

Ansgarkirken kl. 10

 Finn Risum 

 

Søndag den 29. december kl. 10 

Julesøndag Peter Reumert 

 

 

Onsdag den 1. januar kl. 14 

Nytårsdag Peter Reumert 

 

Søndag den 5. januar  kl. 10 

Søndag efter nytår Peter Reumert 

 

Søndag den 12. januar  kl. 10 

1.S.e.Hl.3Konger Preben Hedegaard 

 

Søndag den 19. januar  kl. 10 

2.S.e.Hl.3Konger Peter Reumert 

 

Søndag den 26. januar  kl. 10 

3.S.e.Hl.3Konger Peter Reumert 

 

Søndag den 2. februar  kl. 10 

4.S.e.Hl.3Konger Peter Reumert 

Kyndelmisse 

 

Søndag den 9. februar  kl. 10 

5.S.e.Hl.3Konger Peter Reumert 

 

Søndag den 16. februar  kl. 10 

Septuagesima Preben Hedegaard 

 

Søndag den 23. februar  kl 10 

Sexagesima Peter Reumert 

 



AKTIVITETSKALENDER: december 2013 til april 2014 

 

Dato Kl. Aktivitet Sted Arrangør 

Ons 11/12 13 Julefrokost HUSET ÆK 

Tirs 17/12 17-18 Fernisering Hedehuset Billedskolen 

Ons 18/12 13.30 Juledukketeater og trylleshow for de små Kirken MHR 

  2014   

Tirs 7/1 19 Paraplymøde Skolekøkkenet Div. foreninger 

Ons 15/1 9.30 Ældreklubbens generalforsamling FTK ÆK 

Ons 15/1 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygn. MHR 

Tors 23/1 19.30 Filmaften Præstegården Kirkeklubben 

Ons 29/1 18 Familieteater, ”Truslen fra den sorte Galaxe” 
Billetpris: voksne kr. 50, børn kr. 25 

HUSET HUSET 

Tors 30/1 18 Familieteater, ”Truslen fra den sorte Galaxe” 

Billetpris: voksne kr. 50, børn kr. 25 

HUSET HUSET 

Fre 31/1 18 Familieteater, ”Truslen fra den sorte Galaxe” 

Billetpris: voksne kr. 50, børn kr. 25 

HUSET HUSET 

Lør 1/2  Udflugt til KØS (Køge Skitsesamling) Køge HUMLEN 

Man 3/2 13 Foredrag om øjne. Pris: kr. 100,- inkl. snit-

ter og kaffe. Tilmelding senest d. 28/1 2014 
HUSET HHF 

Lør 8/2  Generalforsamling med udstilling af Birte 

Claire. 

Hedehuset HUMLEN 

Ons 12/2 19.30 Generalforsamling HUSET RIF 

Tors 13/2 19.30 Foredrag Præstegården Kirkeklubben 

Ons 19/2 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygn. MHR 

Ons 26/2 19.30 Generalforsamling HUSET HUSET 

Fre 28/2 19 Café aften HUSET Café 

Søn 2/3  Fastelavn HUSET LL+HUSET 

Tors 13/3  Dilettant, ”Ulla og de alternativt begavede” HUSET HUSET 

Fre 14/3  Dilettant, ”Ulla og de alternativt begavede” HUSET HUSET 

Lør 15/3  Dilettant, ”Ulla og de alternativt begavede” HUSET HUSET 

Ons 19/3 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygn. MHR 

Tors 20/3 19 Generalforsamling HUSET Reerslev Vand 

Tors 20/3 19.30 Foredrag Præstegården Kirkeklubben 

Tirs 25/3 19.30 Generalforsamling HUSET Stærkende Vand 

Man 7/4 19 Generalforsamling. Tilmelding  HUSET HHF 

Fre 11/4 18 Generalforsamling. Tilmelding HUSET LL 

Forkortelser:  

FTK Reerslev Fritidsklub RIF Reerslev IF RSF Reerslev Skytteforening 

MHR Reerslev Menighedsråd Café Landsbylaugets Café-Udvalg LL Landsbylauget 

HHF Husholdningsforeningen HUSET Reerslev forsamlingshus ÆK Reerslev Ældreklub 

 




