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I dag en kølig dag sidst i marts med stille og diset 

fugtigt vejr, hvor markvejen ved haven er opkørt 

og fedtet efter megen kørsel med gylle til marker-

ne, men med stok og forsigtighed kan den lille 

skov med søen – mosen – ved Torslundevej nås – 

og her: 
 

”Det regner fint over mosen,  

så mildt og blødt, så fint og tæt,  

et regnvejr gråt af grøde,  

en livsens dug, der lindt og let 

mod jordens hjerte rinder.  
 

Som små krystaller perler  

i kabelejens fang  

de blankevæde dråber, 

og slåentjørnens tornehang 

i snehvidt knopbrud skinner.  
 

Det gule græs, de spinkle,  

de silkefine brune rør 

i regnen lydløst bæver,  

og spindelvævets sølverslør  

om strå sig dråbet vinder.  
 

Det regner over mosen,  

så stille går den dag sin gang,  

en enlig småfugl pipper 

og løfter kvidrende sin sang,  

imedens regnen rinder.”  
 

Synet her er et kunstværk - skabt af en stor kunst-

ner! 
 

Kunst! 

Vejret er stadig gråt og diset, hvad med et muse-

umsbesøg - Arken ligger jo nær.

Med mange billeder og skulpturer i rummene, alt 

til glæde for de besøgende, hvor næsten alle sy-

nes at stille spørgsmålet: 
 

”Hvad er kunst vel? 

folk påstår så ofte; 

kunst er lavet, sammenflikket værk,  

uld, men farvet, en broderet kofte,  
 

tror den påhit,  

snik og snak, som findes 

malt i billede, brygget til en bog,  

medens livet ligetil og kunstløst spindes. 
 

Er det kunst mon? 

Jeg ved, kunsten fødes 

der, hvor sindet som en furet strand 

med naturens hav af lyd og farve mødes, 
 

så det evigt  

som en strandbred mærkes 

fint, storlinjet, alt som broddens slag  

synker hen i suk og forstærkes.  
 

Kunst er sjælen, 

der som havet rummer 

millioner dråber uden tal,  

der en dag i blæst mod stranden skummer. 
 

Liv er evigt,  

fylder gamle forme 

som naturen med dens nat og dag,  

dens forsagte fred og vrede storme.  
 

Efter et besøg på Arken – hvad er kunst? 

Redaktionen 
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En forrygende skotsk Café-aften  

i Reerslev Forsamlingshus d. 24. feb. 2012. 

Det altid oplagte Café-udvalg bød velkommen iført charmerende skotsk 

hovedbeklædning. 

Efter en dejlig fik vi besøg af den skotske multikunstner Angus Rollo. 

Med sin musik, sang, anekdoter og livlige gestik holdt han os alle tryl-

lebundne i over 3 timer - dog med et par små pauser til skotsk chokola-

dekage - med whisky naturligvis. 

En helt fantastisk aften. 

Se billederne fra aftenen på Landsbylaugets hjemmeside: 

www.reerslev-sterkende.dk 

 

 

Den skotske multikunstner Angus Rollo 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
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”Så skal vi se, hvad der kommer i fjernsynet i aften” 

 

SFO Viben fremførte eget teaterstykke i Reerslev Forsamlingshus onsdag 

d. 14.3. og torsdag d. 15.3. - begge dage for fulde huse. 

Det var mange dygtige og ivrige børn, der gik på scenen samt optrådte på 

de viste filmoptagelser.  

I sandhed ”En satirisk kanalrundfart i fjernsynets univers”, som annonce-

ringen lovede.  

Vi blev ført omkring bl.a. ”Bamse og kylling”, ”Dagens mand”, Hvem vil 

være millionær”, ”TV-køkkenet”, ”Pyrus” og ”Go’morgen Danmark” - 

godt kommenteret af de 2 veloplagte Statler og Waldorf  på balkonen (fra 

Muppet Show). 
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I Reerslev Forsamlingshus blev der i uge 

11 opført ”Henrik og Pernille” som di-

lettantforestilling. 

Forestillingen gjorde sig godt på scenen, 

hvor skuespillerne præsenterede os for 

den gamle komedie - som fik både ører-

ne og latteren på arbejde. Se de herlige 

fotos på Landsbylaugets hjemmeside: 

www.reerslev-sterkende.dk 

Efter forestillingen var der som vanligt 

lækkert smørrebrød fra "Fru Jensen" - og 

efterfølgende dans til go' 60'er-live-

musik.  

Vi glæder os til næste års forestilling. 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
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TUBORGFONDEN STØTTER MED 20.000 KR 

Fernisering af Scenetæppe i Reerslev Forsamlingshus d. 22.2.2012. 

I forbindelse med Reerslev Forsamlingshus’ årlige generalforsamling var der fernise-

ring af et nyt Scenetæppe. Næstformand i Forsamlingshuset, Rie Michaelsen, bød alle 

de fremmødte velkommen og takkede Ingunn for den fantastiske arbejdsindsats og re-

sultatet af samme.  

Reerslevs lokale tekstilkunster Ingunn Vestby har kreeret, syet og broderet det meget 

smukke og meget danske scenetæppe, som hun har arbejdet på i 1 år. Hun har valgt 

materialer af topkvalitet og forvaltet tusinder af sting til at illustrere teatermasker - har-

lekinmønster, kornblomster, valmuer og kornaks. 

Et unikt værk, som ingen andre i verden har.  

Hanne Buch-Larsen fra Tuborgfondens bestyrelse ønskede tillykke og udtrykte stor 

begejstring for værket, hvorefter hun overrakte en check på 20.000 kr., som Tuborg-

fonden har valgt at støtte projektet med. Hanne Buch-Larsen gik som barn til dans i 

Reerslev Forsamlingshus. Hun er opvokset i Vindinge, som dengang havde kommune-

fællesskab med Reerslev, så nostalgien blomstrede i kap med tæppet.  

Der blev skålet og ønsket hinanden tillykke med kunstværket. 
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Hej alle beboer i Reerslev.  

Efter en natlig luftetur, vil 

jeg gerne råde alle, der har 

olietank stående, hvor den er 

let tilgængelig at få hænge-

lås på, så det ikke er jeres 

tank, der bliver tømt. Jeg 

opdagede tyveri af olie nat-

ten til d. 18/3 i børnehaven. 

Har hørt at dette er sket før, 

så bare en lille reminder om, 

at en lås måske er en god 

ting, da tyvene åbenbart ikke 

har glemt Reerslev. 

Birthe   

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

Mad, vin eller gaver? 

http://www.frujensen.com/
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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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SOLCELLER 

Reerslev er ved at blive en rigtig 

"solby". I skrivende stund har 10 

husstande solceller på taget, og fle-

re er på vej.  

Vores blev installeret den 8. marts 

og på en solskinsdag som i dag 

den 13. marts, har vi produceret 25 

kwh. og selv på en overskyet dag, 

kan vi producere 5-6 kwh. Det må 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siges at være en stor tilfredsstillel-

se at se el-måleren køre baglæns, 

så vi på den måde sparer op til 

korte mørke vinterdage, og gør 

noget godt for miljøet.  

Kan kun anbefales.   
 

Hilsen Kirsten Halby  

Tingstedvej 18. 
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Stor Lokaludstilling 

Ring: Ruth Trier 46 56 24 46 
 
 

 

ADVOKATVAGT 
Advokatvagten yder gratis og anonym rådgivning 

1. og 3. onsdag i måneden i tidsrummet  

kl. 17.15 til 18.30 på biblioteket i Hedehusene. 

2. onsdag er retshjælp fra kl. 16.30 til 17.30, 

Præsteboligen, M.W. Gjøesvej 20, Reerslev 

Advokatvagten varetages af 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Lorentzen 

Advokat (L) 

Sankt Petri Advokater 

Tlf. 33 91 22 33 

Karin Øhlenschlæger 

Advokat (L) 

CityAdvokat.dk 

Tlf. 40 48 59 24 

mmG 
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Udendørssæsonen starter medio april .  
Skydning i sommersæsonen, Hovedgaden 610, tlf. 4659 0164. 

Sommersæson – Pistol- og riffelafdeling. 

Vi starter udendørs sæsonen på Skydebane Vest onsdag d. 4/4 2012.  

Riffelskydning, 50 m Onsdag 18.30 – 21.00 

Riffelskydning, 200 m Mandag 18.00 – 21 00 

Pistolskydning, 25 m Onsdag 18.00 – 21.00 

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.  

1. holdet på pistol skal i weekenden d. 24/3 2012 skyde DM, da de 
vandt landsdelsturneringen. 

Åbent Hus lørdag d. 21/4 2012 kl. 10-14 i kælderen under Reerslev 
Skole. En gratis prøveskydning. 

E-mail :  info@ree rs levskyt te fo rening.dk  

Information om skydning kan fås hos følge nde: 

Formand: Per Nielsen 

Kasserer: Helge Johnson 

Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen 4632 6060 

 Pia Eriksen  

 Palle Andersen 

Pistol afd.: Lars Rasmussen 4659 0506 

 Jesper Helmersen 

 Bjarne Kristensen 2267 8970 

Kontingent for 2012: 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/tils tedeværelse hvis man er under 16  år. 

HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN 

Læs mere på  ww w .reers l evs ky t te f o rening .d k   

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


 
Tuning-reparation-bilsalg 
Dit lokale autoværksted 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Tingstedvej 41, Reerslev. 2640 Hedehusene. 
+45 4613 6002 / +45 2514 5649 

rb-teknik@hotmail.com 
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Aircondition
service  

fra kr. 495,- 
ex. moms 

 

Lille serviceeftersyn 

 Olie 

 Oliefilter 

 Pollenfilter 

 Kontrol ifølge 
servicebog 

Kr. 795,- 

ex. Moms 

 
 

 

-25% på alle dæk 
F.eks. 4 Firestone M.HAWK 
175/70R14 84T kr. 2.499,- 
 inkl. moms og montering 

    Gør din bil sommerklar – særtilbud i april og maj 



- 14 - 

Reerslev fritids- og ungdomsklub 
Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene. 

Tlf. 43 35 35 60. Email: reerslev_fritidsklub@htk.dk  

Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk 

  
 

Endelig ser det ud som om vinteren er på vej væk, foråret er på vej. Jeg 
ved det, for Viben - ja altså fuglen, er kommet til markerne ved Reerslev, 

mit sikre forårstegn. 

Vi er også mange, der trænger til noget sol og varme, andre farver i stedet 
for de brune. I det hele taget trænger vi til at komme ud og bruge vores 

kroppe.  

Man kunne se det sidste torsdag, hvor vi havde årets første ”rollespilsdag” 
i klubben. Stort set alle børn var ude og lave rollespil med Pernille og 

Michael. Det var vist meget tiltrængt at komme i gang. Der er så vidt det 

er muligt rollespil i klubben hver torsdag.  

Vi er også ved at ”varme op” til at alle vores nye børn, starter i klubben. 
De skal som bekendt starte 1. maj, og vi glæder os som sædvanligt helt 

vildt. Vi har sammen med sfo’en aftalt besøgsdage, så børnene kan komme 

over og se klubben og os voksne, som mange af børnene ikke kender så 
godt – endnu.  

Vi har igen i år, planlagt sommerens bedste koloni, for medlemmerne af 
vores fritidsklub – dagklubben. Vi skal til ”Polar Hytten”, ved Stenløse. Vi 

bliver afhentet ved klubben mandag d. 2/7 og kommer tilbage til klubben, 

fredag d. 6/7. Fem dejlige dage, der er værd at se frem til.  

Klubben er lukket i denne uge.  

Se i øvrigt mere i vores kommende klubblade.  

En lille en til kalenderen: Igen i år afholder klubben, med hjælp fra 
landsbyen, HEDELANDSFESTIVAL 2012 – Lørdag d. 18. August i 

amfiteatret. Det glæder vi os meget til. Planlægningen ER gået i gang.  

Sommerferiens ture ud af huset er også ved at være på plads. Igen i år, 
bliver der en ”stor” tur om ugen, og plads til en ”lille” og gerne spontan 

tur, skulle der også gerne være plads til.  

Lige nu går vi så bare og venter på at foråret bider sig rigtigt fast, og de 
nye børn er startet i klubben. 

 

På klubbens vegne 

Lars Vesterdal 
Klubleder 

 

mailto:reerslev_fritidsklub@htk.dk
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LANDSBYLAUGETS B ESTYRELSE 2012  –  2013  
kan ses på LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:  

www.reerslev-sterkende.dk, når Lauget har konstitueret sig 

efter generalforsamlingen. 
 

 

 

 

Husk tilmelding 

til besøget i - THORSBRO VANDVÆRK. 

Lørdag d.12. maj 2012 kl. 13. Entre 20 kr. incl. kaffe. 

Bindende tilmelding senest d. 8 . maj til formand for landsbylauget 

Kirsten Halby tlf.4656 4661 * sms 2129 5006 * email: khalby@mail.dk 

 

 
 

For mere information se Tingstedet nr. 120 eller på hjemmesiden 

www.reerslev-sterkende.dk 
 

 
 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
mailto:khalby@mail.dk
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Vi gentager succesen fra sidste år 

Igen i år samarbejder Dansk Naturfredningsforening med Miljø- og 

Energicentret i Høje Taastrup kommune om ”Projekt ren by”. 

Projektet er landsdækkende. 

I år bliver datoen for indsamling af affald 

Søndag den 22. april kl. 11.00 – 13.00 

Kl. 11.00: Vi samles på P-pladsen foran Reerslev Forsamlingshus. 

Fra Landsbylauget vil der være personer tilstede. De vil uddele af-

faldssække, handsker, refleksveste og de aktuelle ruter til de frem-

mødte deltagere. 

Efter endt oprydning (Kl. ca. 13.00) afleveres de brugte affaldssække 

atter på P-pladsen ved Forsamlingshuset. Derefter vil Lauget kvittere 

med en øl/vand, lidt børneguf og frisk frugt. 

Alle kan deltage. Kom og vær med til en aktiv og hyggelig omgang 

forårsoprydning i og omkring vor 2 smukke landsbyer. 

 

 

 

På Landsbylaugets vegne 

Kirsten Halby 
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DIN lokale SEXOLOG 
v/Karin Øhlenschlæger 
cand.jur. og sexolog(stud.) 

• Manglende sexlyst - Stress 
• Single - find en kæreste 
• Seksuel inspiration – trends 
• 60 min per session, billig åbningspris og trygge omgivelser  

Bestil tid - gerne aften og weekend 
Telefon: 40 48 59 24  

Mail: karin.oehlenschlaeger@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 NCC Råstoffer A/S 

 Reerslev Grusgrav 

 Hedehusene Mørtelværk  

 Tranemosevej 2,  Reerslev  

 2640 Hedehusene  

 Tlf.  4656 0021     www.raastoffer.dk  
 

 ● Vi sælger også til private, kontant. ● Vi giver gerne et godt råd om materialevalg. 

 ● Vi har et stort udvalg af grus, sten og mørtel. ● Vi giver mulighed for at bese materialerne 

     inden køb. 

mailto:karin.oehlenschlaeger@gmail.com
http://www.raastoffer.dk/
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 

 

Bestyrelsen pr. 27. februar 2012 
 

Funktion Fornavn Efternavn Adresse Postnr.  

& by 

Tlf. 

Privat 

Mobil 

Formand Jens Midtgaard Stærkendevej 153, 

Stærkende 

2640   

Hedehusene 

46136484 40154668 

Mail:  jm@miljoe-logistik.dk 

Næstfor-

mand 

Michael Blem Clau-

sen 

Dybkærvænget 13, 

Stærkende 

2640  

Hedehusene  

43600050 40841329 

Mail:  micclausen@gmail.com 

Kasserer Rina Nielsen Stærkendevej 236, 

Stærkende 

2640  

Hedehusene 

 29234870 

Mail:  mail2rina@yahoo.dk 

Sekretær Ulla Christensen Solvang 70,  

Reerslev 

2640  

Hedehusene 

 24273080 

Mail:  ullachr@mail.tele.dk 

Gymnastik Gitte  Pedersen Thorsager 26 I,  

Reerslev 

2640  

Hedehusene 

46594140 20444440 

Mail:  guk.pedersen@mail.dk 

Senior-

fodbold 

Bjarne Christiansen Solvang 48, 

Reerslev 

2640  

Hedehusene 

46563709 40171976 

Mail:  bm@christiansen.mail.dk 

Svømning Frands Bennetsen Thorsager 3,  

Reerslev 

2640   

Hedehusene 

46592817 29233387 

Mail:  frans.bennetsen@mail.dk 

Best. med-

lem 

Christian  Bruhn Stærkendevej 236, 

Stærkende 

2640  

Hedehusene 

39551533 61381168 

Mail: christian@c-bruhn.dk 

Skydning Per Nielsen Stationsvej 20 2640   

Hedehusene 

  

Skydning, 

kasserer 

Helge Johnson Reerslevvej 71 2640  

Hedehusene  

 23474582 

Skydning, 

suppleant 

Niels  

Jørgen 

Petersen     

Suppleanter: Rie Michaelsen og Jan Jensen 

Bilagskontrollanter: Johannes Thulesen og Kurt Thomassen 

Fanebærer: Kurt Thomassen og Suppleant:  Claus Wolff 

mailto:jm@miljoe-logistik.dk
mailto:micclausen@gmail.com
mailto:mail2rina@yahoo.dk
mailto:ullachr@mail.tele.dk
mailto:guk.pedersen@mail.dk
mailto:bm@christiansen.mail.dk
mailto:frans.bennetsen@mail.dk
mailto:christian@c-bruhn.dk
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 

Generalforsamling 

i Reerslev Skytte- og Idrætsforening 

Afholdt d. 27. feb. 2012 og gældende for året 2011. 

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhusets lokaler og må erkende at der ikke var det 

store fremmøde.  

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent hvilket Johannes Thulesen takkede ja 

til. Andet punkt var valg af referent hvilket Rie Michaelsen takkede ja til. Gitte Peder-

sen blev valgt som stemmetæller. 

Herefter fulgte formandens beretning som kunne fortælle om både gode ting der var 

sket det forløbne år, men også om det vanskelige i at få en nogenlunde fast bestyrelse 

med kontinuerlig udskiftning. Bestyrelsen som trådte til sidste år var med mange nye 

medlemmer og sygdom og det at få arbejdsliv, familieliv og foreningsliv til at hænge 

sammen har været vanskeligt. Dette har medført at flere ønskede at trække sig. Der 

skulle derfor vælges en del nye medlemmer til bestyrelsen. Dette skal dog ikke ødelæg-

ge de gode ting som bestyrelsen har fået igangsat det forløbne år. Af nye tiltag er børne-

ne igen kommet med på listen over aktiviteter. Der er oprettet hold for mor barn, bør-

negymnastik og multisport. Til voksne er der kommet zumba på aktivitetslisten. Et an-

det problem er rekruttering af instruktører. Af administrative ting er der ved at komme 

styr over elektronisk registrering af medlemmer, betaling og indberetning til kommu-

nen, DGI og DBU. Ligeledes arbejdes der med instruktørkontrakter og registrering af 

disse med nødvendige oplysninger som bl.a. børneattester. Der arbejdes med regler som 

gør at alle aktiviteter økonomisk er selvkørende og er med til at give et bidrag til fælles-

kassen. Således har fodbold fået styr på den side og kører nu med pænt overskud og styr 

på medlemmerne. På de aktive medlemmers vegne blev der takket for instruktørernes 

indsats det forløbne år ligesom der var en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmers 

arbejde. 

Referatet og formandens beretning kan læses på RIF’s hjemmeside. 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

Herefter fulgte aflæggelse af regnskabet som viste et fint overskud og som blev god-

kendt med en enkelt bemærkning om at der måske skulle være et mere retvisende bille-

de af forholdet mellem indtægter og udgifter i de forskellige aktiviteter. Budget blev li-

geledes godkendt. 

Hele regnskabet kan ses på RIF hjemmeside. 

Der var ingen indkomne forslag. 

Herefter gik man over til valg af formand og Jens Midtgaard blev genvalgt. 

Der blev herefter valgt nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

Afgående bestyrelsesmedlemmer er Winnie Krogstrup Kjeldsen og Claus Fallentin. 

Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er Ulla Christensen og Rina Nielsen. 

Afgående suppleant er Johannes Thulesen. 

Nyvalgte suppleanter er Rie Michaelsen  

Den nye bestyrelses sammensætning kan ses her i Tingstedet og på RIF 
hjemmeside. 

Som ny bilagskontrollant blev Johannes Thulesen valgt. 

Valg af fanebærer uændret Kurt Thomassen og suppleant Claus Wolff. 

Der var intet under eventuelt udover orientering om sæsonafslutningsopvisning d. 21. 

april. 

Skytterne aflægger selv beretning. 

 

Jens Midtgaard 

Formand for Idrætsforeningen 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 

Nyt fra Halgruppen  

Efter halmødet d. 6.10.2011 er borgernes ønsker til hvad man skal kunne i 

hallen, indskrevet i et byggeprogram, som vi er lige nu ved at lægge sidste 

hånd på.  

Der er afsendt ansøgninger til fonde, som forhåbentlig giver resultat, så 

vores længe nærede ønske om en ny hal kan blive til virkelighed. 

D. 5.2.2012 var halgruppen inviteret til Gyrstinge for at se deres nye Mul-

tihal, som stod færdig for to år siden. Det er et meget spændende projekt. 

Og vi har vi planer om at gentage besøget og vil invitere flere interessere-

de med fra vores foreninger. 

Se mere om dette projekt på Link:  

http://www.landsbyhuset-gyrstinge.dk/index.htm 

 

Halgruppen består af: Frands Bennetsen, Anni Kær Pedersen, Gitte Peder-

sen, Lars Ole Hansen, Jens Midtgaard, Anne Marie Ørving, Tina Koudal 

og Rie Michaelsen. 

http://www.landsbyhuset-gyrstinge.dk/index.htm
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Vi fortsætter med Mogens Larsens far 

Karl Ingemann Larsens ”Erindringer 

fra min Barndom med mere” 
 

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 dø-

de i 1996 –  

72 dage før han fyldte 100 år. Mogens 

Larsen overtog gården i 1963. 

 

7. Del 

Foreningsliv 

Oluf, Vilhelm og jeg var Afholdsmænd 

og kom med i Afholdsforeningen, da vi 

var konfirmerede. Vi var alle 3 Med-

lemmer indtil Krigen kom. Da gik For-

eningen næsten i Opløsning tillige med 

alle andre forskellige Foreninger. Der 

var 12. Kreds Skytte-, Fodbold- og 

Gymnastikforeningen. Alt gik i staa. 

Som Formand var Træskomand Jens 

Hansen, Stærkinde og Jens Hansen, der 

ogsaa var Bestyrer paa Telefoncentra-

len, som kaldtes Tjørnehøj. Jens Han-

sen var ogsaa Formand for Gymnastik-

foreningen, saa han var meget med i 

alt, hvad der foregik. Han var saadan 

en flink og rolig Mand.  

Vi havde to Gymnastikopvisninger, 2. 

Juledag og 2. Paaskedag. Skyttefor-

eningen havde Fugleskydning og Bal 

om Efteraaret. Afholdsforeningen hav-

de Sammenkomst én gang om Maane-

den, om Vinteren i Forsamlingshuset. 

Vi tre var selvfølgelig med, og saadan 

fulgtes vi ad. Det var meget Oluf og 

Vilhelms skyld, at jeg kom med i alt 

dette.  

 
 

Skydningen begyndte vi i 1911. Den 

foregik ude ved Nordgaarden. Vejen 

gik fra Nordgaarden og over til Lars 

Haagensen, hvor nu Bagge bor. Der 

stod Skydehuset lige op til Vejen, ja det 

var en Markvej, og saa skød vi op i en 

Mergelgrav. Niels Peter Poulsen var 

Formand. Han boede, hvor Charles Vil-

lumsen bor. Niels Peter Hansen, som 

Reerslev Afholdsforening o. 1915-20 
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boede hvor Chr. Kjep bor, paa Stær-

kindevejen, han tog sig af os Unge og 

lærte os at holde geværet. Det var med 

Gevær 1864 Riffel, som Idrætsforenin-

gen fik af mig. Det var det billigste, det 

kostede 3 Øre Skuddet. Naar vi selv la-

vede dem, kostede de 2 ½ Øre Skuddet, 

altsaa 10 skud var 25 Øre, - mere kun-

de der ikke blive til.  

Niels Peter Hansen var god; altid paa 

Skydebanen om søndagen fra Kl. 1 el-

ler 2 til Kl. 4, og naar vi skulde ud til 

Kap- og Præmieskydning, var han altid 

med os. Vi fulgtes ad paa Cykel, og 

han hjalp os til rette med Skydningen. 

Vi fulgtes ogsaa hjemad, saa ham saa 

vi Unge meget op til. Hjemme hos ham 

selv skød vi med Salonbøsse om Vinte-

ren; det kostede ikke ret meget. De 

smaa Patroner kostede 65 Øre for 100 

Stk., men de var nu ikke saa gode; det 

blev til dem, der kostede 1 Øre pr. stk., 

altsaa 10 Skud 10 Øre, saa der kunde 

somme Tider blive til 15-20 Stykker.  

1912 kom jeg med i Bestyrelsen for 

Skytteforeningen, som kaldes 12. 

Kreds. Kvinderne havde skænket Skyt-

teforeningen en Fane, og naar vi tog ud 

til Kap- og Præmieskydning, saa havde 

vi altid Fanen med, og denne Fane har 

altid været mig et mægtigt Symbol, og 

naar vi om Efteraaret havde den aarlige 

Præmieskydning paa Banen, stod Fa-

nen udenfor Skuret, hvor vi stod og 

skød.  

Skydebanen blev 1912 flyttet ud påRu-

bjerggård. Der stod Skiverne; der var 2 

oppe og 2 nede, altsaa 4 i alt. De kunde 

saa skiftes til at være oppe og nede, og 

naar de var nede, blev de lappet, hvis 

Skuddet havde ramt Skiven. Ja vi tre, 

Oluf, Vilhelm og mig, vi markerede om 

Søndagen fra 1913 om Foraaret og ind-

til 1914, hvor Krigen kom, saa holdt 

det op. Vi skiftedes til at markere hver 

3. Søndag fra Kl. 2 - 4, og det fik vi 2 

Kroner for, og saa kunde vi faa Raad til 

at Skyde nogle flere Skud de 2 Sønda-

ge. Den Tid vi skød paa den lange Af-

stand, fik ingen af os tre nogen Præmie, 

ja maaske en enkelt Gang, men det blev 

saa gerne lige en af de sidste, men med 

Salonbøsse gik det fremad. 

Om Efteraaret 1916 blev jeg Soldat, og 

Januar 1917 kom Oluf og Vilhelm ind, 

saa kom vi mere bort fra hinanden. Vi 

mødtes kun én Gang og var ude at sky-

de med Salonbøsse i den tid vi var Sol-

dat. Vi mødtes igen i Forsamlingshuset 

om Salonskydning og Gymnastik i 

1918 - herom senere.  

Jeg var meget stille; jeg var Hjemme 

hos min Far og Mor og deltog ikke ude 

paa Gaden eller Grøftekant om Afte-

nen, dog kunde det ske en Lørdag Af-

ten, naar der var en, der spillede paa 

Harmonika, men jeg gik altid tidligt 

Hjem. Det kneb lidt, at man skulde for-

lade de andre, naar der blev spillet og 

sunget til Musikken, men saadan er det 

vel, naar man er Hjemme. Et par Dage 

før jeg skulde være Soldat, var jeg 

kommet ud om Aftenen ved Sprøjtehu-

set lige udenfor, og der blev taget Tag 

om at skulde lægge hinanden ned. Jeg 

skulde ogsaa være med. Jeg ville ikke, 

men kunde ikke blive fri for det. Jeg 

skulde tage Tag med Ingemann Jensen, 

Stærkinde, Broder til Holger Jensen, 

Stærgaarden. Jeg sagde til ham: ”Jeg 

kan da lige saa godt lægge mig ned 

med det samme”, og han sagde: ”Du 

kan nok klare den uden”. Vi begyndte, 

og det blev til, at vi ikke kunde lægge 

hinanden ned. Han var cirka 10 Centi-

meter højere end jeg og noget mere 



  STENDYSSEGÅRD 

 

- 25 - 

kraftig, og da han ikke kunde lægge 

mig ned, opdagede jeg, at jeg var stær-

kere, end jeg havde regnet med, og saa 

følte jeg mere, at jeg kunde tillade mig 

at være noget friere overfor de andre. 

Det var 2 Dage før jeg blev Soldat.  

I 1914, da Krigen brød ud, fik vi d. 15. 

Oktober 2 Soldater indkvarteret til 15. 

Maj 1915, saa rejste de til Stevns. Der-

efter fik vi igen Soldater, vistnok 2 

Mand, og saa begyndte de at grave 

Skyttegrav, Tunestillingen. Vi havde 

dem til April eller Maj 1917, da blev 

Barfredshøj og Grevelejren bygget og 

taget i Brug.  

(Fortsættes i næste nr.) 

 

 

 

 

 

 

 

L.N. Skov/Have & Park 
Maskinhandel 

STÆRKENDEVEJ 226, Vindinge  

2640 HEDEHUSENE 

4613 8401 lnservice@mail.dk 

                                                 

SERVICE/ELLER!! 

Kom plænen/hækken i forkøbet og få lavet service på din Plæneklipper/Hækklipper i god tid!  

Jo før jo bedre, så du undgår lang ventetid! 

Igen i år har vi mange gode tilbud på Plæneklippere/Hækklippere  

Og meget andet godt – så kom forbi og se vores udvalg! 

Vi har næsten alt i Havebrugsmaskiner/benzin/el 

Service/Reparationer/Reservedele 

Små smedeopgaver udføres 

Slibning af rotorknive/skær f. Hækklipper/Hæksaks/ 

Cylinder-/håndklipper/kæder/alm. Knive 

Udlejning af bl.a. Benzinhavefræsere/Plæneluftere/Brændekløvere  

Som noget nyt: Udlejning af Rotorklippere.  

Afhentning/Udbringning. 

 

Barfredshøjlejren 
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Stort Hesteoptog og Fastelavnsfest i Reerslev.  

Lokale udklædte ryttere red pyntede heste gennem byen til Forsamlingshuset, hvor 

årets fastelavn blev fejret med tøndeslagning. Reerslev-Stærkende Landsbylaug og 

Forsamlingshuset stod for arrangementet med fine præmier til kattekonger og -

dronninger samt til opfindsomme udklædninger. Børnene slog til tønderne i salen, 

mens de voksne konkurrerede om titlerne udendørs. Børnene i SFO Viben havde med 

stor iver malet de 4 tønder. De var meget flotte. Traktementet bød derefter på drikkel-

se og lækker hjemmebag. 
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A/S Tjørnehøj Mølle 
Tingstedvej 47 
2640 Hedehusene 
Tlf. 33 68 37 70
www.kvalitetsfoder.dk

Åbningstider:
Man.-tors. 7.00-16.00
Fre. 9.30-15.00
Middagslukket 
alle dage 12.00-12.30

Vi har det hele til konkurrencedygtige priser. Alt i foder 
til heste – også strøelse, træbriketter samt træpiller.

Tjørnehøj Mølle er Danmarks største hestefoderprodu-
cent. Foderet forhandles landsdækkende gennem DLG, 
Land & Fritid samt private forhandlere.

Kæledyr
eller have?
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TILLYKKE 
Vinderen af nr. 120’s 

krydsordsopgave:             

Løsning: Skuder 

 

Benedicte Bruus 

Truelsvang 72  

 

 

 

Kunne du tænke dig at vinde 50 

kr., er du under 15 år og bor i 

Tingstedets distrikt, så send løs-

ningen til nissemor@cafeer.dk el-

ler læg den i postkassen på  

Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep, 

senest d. 15.05.2012. 

 

Navn:   

Adresse:   

Alder:   

Løsning:   

Mit yndlingsdyr:   

 

mailto:nissemor@cafeer.dk
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Konfirmation, lørdag, den 28. april kl. 11: 
Mikkel Amstrup Nielsen 

Emilie Ferslev Krøier Svendsen 
Jessica Toelstang 

Frederikke Wenningfeldt 

Konfirmation, fredag, den 4. maj kl. 10: 
Amalie Rugbjerg Lemke 
August Hans Seierøe Pedersen 

Olivia Frederikke Penter 

Patrick Strandberg 
Lasse Enøe Ternstrøm 

Mia Sloth Thomassen 

Mathias Højholt Østergaard 

http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Dalby_kirke_2004.png
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Dalby_kirke_2004.png
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Gudstjenester 
5/4 – 10/6 2012 

Torsdag, den 5. april kl.10 

Skærtorsdag Kanding 

Fredag, den 6. april kl. 10 

Langfredag Kanding 

Søndag, den 8. april kl. 10 

Påskedag Kanding 

Mandag, den 9. april kl. 10 

2. Påskedag Kanding 

Søndag, den 15. april kl. 10 

Søndag efter Påske Hedegaard 

Søndag, den 22. april kl. 10 

2. S. efter Påske Kanding 

Lørdag, den 28. april kl. 11 (NB!) 

Konfirmation 

Søndag, den 29. april kl. 10 (NB!) 

Dåb 

Fredag, den 4. maj kl. 10 (NB!) 

Konfirmation 

Søndag, den 6. maj kl. 10 

4. S. efter Påske Kanding 

 
 

Søndag, den 13. maj kl. 10 

5. S. efter Påske Villarsen 

Torsdag, den 17. maj kl. 10 

Kristi Himmelfart Kanding 

Søndag, den 20. maj kl. 10 

6. S. efter Påske Hedegaard 

Søndag, den 27. maj kl. 10 

Pinsedag Kanding 

Mandag, den 28. maj kl. 10 

2. Pinsedag Kanding 

Søndag, den 3. juni kl. 10 

Trinitatis søndag Kanding 

Søndag, den 10. juni kl. 19 (NB!) 

1. S. e. Trinitatis  Kanding 

 



AKTIVITETSKALENDER: April – december 2012 

Dato Kl. Aktivitet Sted Arrangør 

Man 16/4 19 Generalforsamling HUSET HHF 

Ons 18/4 18.30 Menighedsrådsmøde  Servicebygning MHR 

Lør 21/4  Sæsonafslutning  RIF 

Lør 21/4 10-14 Åbent HUS Kælderen, Re-

erslev Skole 

RSF 

Søn 22/4 11 - 13 Projekt Ren By, se omtale side 17 HUSET LL 

Man 30/4 13.30 Tøjparty 

Pris: 50 kr.  

Tilmelding, senest d. 25/4, tlf. 4656 0673 

HUSET ÆK og HHF  

Ons 9/5 18.30 Menighedsrådsmøde  Servicebygning MHR 

Lør 12/5 13 Rundvisning – Thorsbro Vandværk 

Pris: 20 kr./person 

Tilmelding: senest d. 8/5, tlf. 4656 4661, 

SMS: 2129 5006, mail: khalby@,mail.dk 

Thorsbro  LL 

Ons 13/6 9.45 Tur til Naverhulen Helsingør ÆK 

Ons 13/6 18.30 Menighedsrådsmøde  Servicebygning MHR 

Ons 20/6 13 Sommerafslutning HUSET ÆK 

Tors 21/6 21 Midsommerkoncert Kirken MHR 

Lør 23/6  Skt. Hans bål Lergraven LL 

2/7 – 6/7  Uge 27 KLUBBEN LUKKET  FTK 

2/7 - 6/7 Uge 27 Hyttetur til Polarhytten Stenløse FTK 

Lør 18/8  Hedelandsfestival Amfiteatret 

Hedeland 

FTK + H.Tå 

kommune m.fl. 

Ons 29/8  Tur til Kjøge Miniby Køge ÆK 

Tors 6/9 10 - 18 Udflugt til Lolles Gård,   

Pris: 300 kr. 

Tilmelding senest d. 1/9, tlf. 4656 0673 

Møn HHF 

Man 8/10 14 Virksomhedsbesøg, Bønnelykken Spirer 

Pris: 50 kr. + kørepenge 

Tilmelding: senest d. 3/10, tlf. 4656 0673. 

Ringsted HHF 

Man 5/11 13 Abemanden, Dyrepasser fra Zoo 

Pris: 100 kr. incl. snitter 

Tilmelding: senest d. 1/11, tlf. 4656 0673 

HUSET ÆK og HHF 

Man 26/11 19 Julehygge med banko (Husk gave) 

Pris: 50 kr. 

Tilmelding: senest d. 21/11, tlf. 4656 0673. 

HUSET HHF 

Forkortelser:  

FTK Reerslev Fritidsklub RIF Reerslev IF RSF Reerslev Skytteforening 

MHR Reerslev Menighedsråd Café Landsbylaugets Café-Udvalg LL Landsbylauget 

HHF Husholdningsforeningen HU-

SET 

Reerslev forsamlingshus ÆK Reerslev Ældreklub 

 




