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Karl Ingemann Larsen, Stendyssegård, 
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Reerslev Skytteforening, side 25.  
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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  
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Oplag: 800 stk. 

Danske Bank: Reg.nr. 1551 konto:0106402 
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Blommegrenen 11, 5592 Ejby, Tlf. 7538 1984 

Mobil. 2445 5430 
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Nye annoncører kan henvende 

sig til en af de ovennævnte 

redaktionsmedlemmer. 

 

mailto:karin.gregersen@hotmail.com
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SAA GIK- 
der igen nogle dage og et nyt ”Tingstedet” er 

på vej.   

Efter kalenderen skulle det være sommer nu 

og et par kopper kaffe og en enkelt frokost på 

terrassen er det da også blevet til, men at sid-

de ude og nyde varmen og aftenfreden har der 

ikke rigtig været mulighed for, thi en kølig 

nordvestenvind sætter gerne en stopper for 

hyggen – ærgerligt – for det er spændende at 

sidde og iagttage det rige fugleliv som til-

trækkes af foderpladsen i mirabelletræet i 

hegnet ud mod marken – der er fugle i masse-

vis nu, hvor ungerne er blevet flyvedygtige. 

Der er Gråspurve, Bogfinker. Guldspurve, Iri-

sker, Rødkælke, Solsorte, Alliker, Krager og 

Skader, et leben uden lige – for pludselig er 

alle småfuglene væk fra maden, for Mellem-

spætten har jaget alle væk og fodrer sin med-

følgende unge, der sidder på grenen ved siden 

af og bliver madet af sin kærlige mor, men li-

geså pludselig er de to også væk, for pladsen 

er nu indtaget af den smukke Skovskade med 

det flotte blå fjerspejl på vingen – vel nok 

skovens smukkeste fugl. 

At se og opleve naturen er nu herligt og det er 

vel de fleste enige om, i hvert fald har flere 

store danske kunstnere gennem tiderne været 

inspireret af vor natur og gennem deres kunst 

givet udtryk for det f.eks. Eckersberg, Lund-

bye, Skovgaard, Ancher, Krøyer, Fynboerne, 

Philipsen, Høst, Rude og mange flere, men 

kunst er mange ting, Richard Mortensen er jo 

også værd at kigge på. 

Ja - kunst er mange ting, men en ting er sik-

kert, for at det er kunst for den enkelte, skal 

det give hende eller ham en oplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Og det er for øvrigt generelt uanset hvorfra, 

kunsten kommer, om det så er fra Afrika eller 

Öland og netop på Öland har en af Sveriges 

bedste kunstnere sommeratelier maleren Tage 

Nilsson, som trods sine 95 år arbejder på høj-

tryk hver dag, da han skal udstille i Kunstfor-

eningen Humlen i September, men på denne 

skrivende dag er vi endnu i Juli og sommer-

varmen er ligesom kommet nærmere og me-

teorologerne lover sol og varme i de kom-

mende dage, så man tør håbe på, at sommeren 

måske også viser sig i August, når bladet ud-

kommer og høsten sikkert er i fuld gang og 

som Jeppe Aakjær udtrykker det i sit høstdigt: 

 

”Og aldrig stemmes en sjæl så glad,  

det være sig mands eller kvindes, 

som når det dufter af myntens blad, 

og negene samles og bindes. 
 

Og aldrig puster en vind så blødt, 

som når det lysner i østen; 

og aldrig kysser en mund så sødt, 

som når det dugger om høsten. 
 

Og aldrig jeg mindes en mark så grøn 

som den om mit hjemlands haver; 

og ingen sol har jeg set så skøn 

Som den, der gik ned mellem traver.”  

 

Sådan kunne Aakjær sidde og skrive i sit ar-

bejdsværelse på Jenle med udsigten over 

markerne ned mod Astrup Vig – Jels Odde og 

Lovns Bredning med Himmerland i baggrun-

den 

Redaktionen 
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Kunstforeningen Humlen´s sommerudflugt søndag den 18. august starter kl. 9.00 

ved Hedehusene station og går til Kunstmuseet Fuglsang på Lolland, hvor der er 

en stor udstilling med arbejder af kunstneren Olaf Rude og efter at have set udstil-

lingen, er der frokost på museet. 

Efter frokosten er der tid til at se hele museet eller gå en tur i parken bag herre-

gården eller til Skejten inden hjemkørslen gennem Sydsjælland til Hedehusene, 

hvor vi skal være tilbage kl. 17. 

Prisen er sat til ca. 400. kr. pr. person - naturligt afhængig af deltagerantallet. 

Vi håber på smukt vejr og Humlen lover en god oplevelse. 

Bestyrelsen 
 

 

 

Stor Lokaludstilling 

Ring: Ruth Trier 

mmG 
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Fritidscentret ”HEDEHUSET” 
Ja - tænk engang – det er 25 år siden 

centret blev indviet og taget i brug, så 

det bliver fejret den 28. august kl. 

8-11 med gratis morgenmad og 

hornmusik. 

Fredag den 30. august mellem kl. 

15 – 20 er der i samarbejde med lo-

kale fritidsklubber forskellige børne- 

og ungdomsarrangementer. 

Lørdag den 31. august er der fra kl. 

18 Oktoberfest med et Tyrolerorke-

ster og lokal underholdning. 

Der bli´r masser at opleve – også 

Helle Schulz,s billeder på væggene.

 

 
 

 

 

 

 

 
 

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/


Tingstedvej 41 • Reerslev • 2640 Hedehusene
Telefon 4613 6002 • www.rb-teknik.dk

Vi gør din bil sommerklar

airconditionserVice fra 495,-ekskl. moms og evt.
forbrugsstoffer

få dit aircondition anlæg
checket nU - og du får et 
bedre klima i bilen.

Dit Hella Service Partner 
værksted er kompetent at 
reparere og servicere dit 
aircondition anlæg.

Det er sund fornuft for dig og din økonomi !!
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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 

 

http://www.reerslev-sterkende.dk/Forsamlingshuset
mailto:forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk
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Når disse linjer læses, lakker skolernes 

sommerferie mod enden, og de fleste 

arbejdspladser er ved at være oppe i 

gear igen efter en måneds tid på nedsat 

kraft. Således også Høje-Taastrup by-

råd, hvor efterårssæsonens første ud-

valgsdagsordener er landet på mit bord.  

Ingen skal være i tvivl om, at de næste 

tre måneders politiske aktivitet på alle 

niveauer i Danmark kommer til at stå i 

kommunal-valgets tegn, og nogle af de 

sager, vi kommer til at høre meget om i 

denne periode, bliver utvivlsomt: 1) 

Udmøntningen af skolereformen – altså, 

hvilke ændringer kommer den nye lov 

konkret til at betyde for vores lokale 

skoler 2) Debat om udlicitering af ple-

jecenter- og hjemmeplejeopgaver i for-

bindelse med færdiggørelsen af Birke-

høj plejecenter samt 3) Normeringer i 

kommunens daginstitutioner. 

Men det helt store slagsmål de næste to 

måneder kommer til at stå om budgettet 

for 2014. De første prognoser tegner til, 

at vi med de foregående års sparebud-

getter er lykkedes med at skabe en ba-

lance, så vi i år forhåbentlig kan undgå 

yderligere besparelser på de driftsområ-

der, der har holdt temmelig hårdt for de 

sidste 4 år.  

En joker i forhandlingerne er vores ef-

terhånden ret velvoksne kassebehold-

ning, hvor vi pt. har omkring 300 mio 

kr. liggende i kommunekassen. Dette 

skyldes, at kommunens institutioner og 

medarbejdere har holdt mere igen end 

forudsat, således at vi har haft ganske 

store overskud de to sidste år. Jeg har 

tidligere meldt ud, at de cirka 100 mio, 

som ligger ud over det anbefalede ni-

veau for kommunale kassebeholdnin-

ger, skal investeres i bl.a. klimaforbed-

ringer, innovative driftsforbedringer og 

teknologiske investeringer, som alle 

forbedrer kommunens driftsøkonomi de 

kommende år. På den måde kan vi be-

gynde at diskutere udvikling af den of-

fentlige service i stedet for afvikling. 

Lokalt er der fuld gang i arbejdet med 

at finde en måde at få etableret ældrebo-

liger i Reerslev. På Landsbylaugets ge-

neralforsamling i april blev ønsket luftet 

og siden har jeg og Landsbylauget un-

dersøgt muligheden for, at de ældre 

mennesker, der har boet i landsbyen 

hele eller en stor del af deres liv, og 

hvis liv og netværk er centreret her, kan 

få lov til at flytte i en beskyttet bolig her 

i byen. Interessen samler sig om det 

ubebyggede område nord for kirken, 

hvor udviklingen af den planlagte ud-

stykning har stået stille siden lokalpla-

nen for området blev vedtaget. Og netop 

en afklaring af, om lokalplanen kunne 

lægge forhindringer i vejen for etable-

ring af ældreboliger, skulle undersøges 

som det første, og i sidste uge fik jeg en 

melding tilbage fra centerchefen for 

Teknik og Miljø, at der ikke er noget til 

hinder for, at ejeren af området bygger 

beskyttede boliger.  

Så er det op til Landsbylauget at over-

bevise ejeren om, at det vil være en rig-

tig god anvendelse af arealet, og en for-

nuftig forretningsmulighed for ham. 

Michael Blem Clausen 

 

 

 

 

Byrådsmedlem for Radikale 

Formand for Borger og Erhvervsudvalget 
Høje Taastrup kommune 

Kontakt: Michaelcl@htk.dk  

eller tlf. 4084 1329 

mailto:Michaelcl@htk.dk
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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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.  

 

 

 

Fransk kok og hushovmester er vi ikke, men 

vi skal gøre vort bedste, bare I vil komme og 

hygge jer sammen med os til  

café-aften 

fredag den 25/10 2013 kl. 19 
Grydelauget 

 

 

 

 

 

Juletræstænding 

Vi er nogle, der gerne ville aflaste Landsbylauget i 

anledning af julen. 

Derfor bliver JULETRÆSTÆNDING i år 

FREDAG 29-11-2013 

Så reserver aftenen til hyggeligt samvær med jule-

træstænding, flæskesteg eller gule ærter sammen 

med gode venner og naboer. 

HUSK at læse Tingstedet, der finder du mere om ar-

rangementet i næste nummer (oktober). 

Venligst 

Birthe Hillersdal og Grydelauget 

CAFÉ-UDVALGET  
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Skt. Hans Aften i Lergraven 2013 
Landsbylaugets tradition i Lergraven blev igen en succes og vi var heldige kun at få 

en enkelt lille byge. 

Taste Of Black Apple underholdt og Borgmester Michael Ziegler holdt båltalen. 

Der blev grillet og bagt snobrød i en hyggelig atmosfære . 

Se alle billeder på Landsbylaugets hjemmeside:  http://www.reerslev-sterkende.dk 

 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
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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 Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

Program for 2013-2014 
I dette program præsenterer vi de akti-

viteter der starter op i Reerslev Idræts-

forening efter sommerferien. 

Her kan du læse om aktiviteten, hvor-

når det starter og hvor det foregår.  

På foreningens hjemmeside: 

Reerslevif.dk kan du læse mere om ak-

tiviteten og hvad det koster. 

På hjemmesiden vil også komme opda-

teringer og justeringer i forhold til dette 

foreløbige program. 

Mød op til aktiviteten første gang for at 

tilmelde dig, eller send en mail til kon-

taktmailadressen med besked om at du 

ønsker at deltage. Første gang er en 

gratis prøvetime. 

 

 

 

 
 

Effekt:  
Mandage 18.30 – 19.30 

Kontingent: Se hjemmesiden.  

Det begynder den 2. september. 

Sted: Gymnastiksalen - Reerslev skole 

Kontakt: effekt@reerslevif.dk 

Instruktør: Gitte 

Effekt er muskeltrænings-øvelser, der 

udføres langsomt, kontrolleret og uden 

ydre belastning ud over kroppens egen 

vægt. Øvelserne foregår stående, sid-

dende eller liggende. 

Effekt gør, at man får en bedre krops-

bevidsthed, en god kropsholdning og 

ikke mindst en stærk og smidig krop. 

Forældre-Barn gymnastik 
1 – 2½ år 

Mandage 16.30 – 17.30 

Vi skal lave gymnastik, hvor vi lærer 

kroppen at kende. Lege sjove lege der 

er gode for barnets grundmotorik, der 

styrker barnets kropsbevidsthed, koor-

dination og balance. Gymnastikken 

skal give dit barn nye færdigheder og 

understøtte barnets naturlige udvikling. 

Som forældre forventes du at være del-

tagende. 

2½ - 4 år 

Mandage 17.30 – 18.30 

Vi skal lave gymnastik, hvor vi lære 

glæden ved bevægelse og får lidt sved 

på panden. Lege bl.a. lidt voldsomme 

tons lege, kamplege, fangelege og sta-

fetlege. Gymnastikken skal styrke dit 

barns grundmotorik, kropsbevidsthed, 

koordination, balance og sociale fær-

digheder. Igennem leg vil dit barn få 

gode vaner, nye færdigheder og lærer 

at mestre dem. Som forældre forventes 

du at være aktivt deltagende. 

Kontingent: Se hjemmesiden  

Det begynder den 2. september. 

Sted: Gymnastiksalen - Reerslev skole 

Kontakt: morbarngym@reerslevif.dk 

Instruktør: Catharina  

mailto:effekt@reerslevif.dk
mailto:morbarngym@reerslevif.dk
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

Børne gymnastik:  

Leg og bevægelse 
Torsdage 16.30 – 17.30 

Kontingent: Se hjemmesiden.  

Det begynder den 5. september. 

Sted: Gymnastiksalen - Reerslev skole 

Kontakt: Boernegym@reerslevif.dk 

Instruktør: Christina og Rina 

Kom og leg og lav en masse sjov. 

Vi bygger redskabsbaner, spiller bold, 

står på hænder, løber, bruger vores fan-

tasi og en masse energi. 

Der er fokus på sjov, leg, sved på pan-

den, motorik og at bruge kroppen. Kom 

og vær med. 

Aldersgruppe: Børn mellem 5-7 år. 

 

 

 

 

 

 

Linedance 
Tirsdage 17.15 – 18.45 

Kontingent: Se hjemmesiden  

Det begynder den 3. september. 

Sted: Reerslev Forsamlingshus 

Kontakt: linedance@reerslevif.dk 

Instruktør: Birthe  

Linedans er for alle både mænd og 

kvinder. Det går ikke hurtigere end alle 

kan være med.  

Det skal være rigtigt hyggeligt at danse 

og være sammen om en social interes-

se. 

 

 

 

Kampsport 
Tirsdage 18.00 – 19.30 

Kontingent: Se hjemmesiden  

Det begynder den 4. september. 

Sted: Gymnastiksalen - Reerslev skole 

Kontakt: kampsport@reerslevif.dk 

Instruktør: Ove 

Selvforsvar er et jiu-jitsusystem, der er 

baseret på parader, frigørelser, faldtek-

nik, kast og slag og spark. 

Kast begynder man selvfølgelig ikke 

på, før man har lært at falde uden at slå 

sig. Det er sjovt, men hårdt, man lærer 

præcision og hurtig reaktion. 

Træningen tager hensyn til alder og ni-

veau. Du skal bare være iført solidt 

idræts-tøj, så vidt muligt uden knapper 

og lynlåse. 

Aldersgruppe: Fra elever i 3. klasse og 

opefter. 

Voksne er også meget velkomne. 

mailto:Boernegym@reerslevif.dk
mailto:linedance@reerslevif.dk
mailto:kampsport@reerslevif.dk
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 
Svømning 
Familiesvømning 

Lørdage 08.10 – 10.30 

Motions-svømning 

Mandage 20.00 – 21.00 

Kontingent: Se hjemmesiden  

Det begynder den 7. september. 

Sted: Fløng Svømmehal 

Kontakt: svoemning@reerslevif.dk 

Instruktør: Eva og Rikke 

Børn begyndere 

Børnene vil lære at bevæge sig frit i 

vandet samt blive fortrolige med det 

våde element. Undervisningen vil pri-

mært foregå gennem leg. 
Tidspunkt: Lørdag 8.10 til 8.45 

(Hold 1). 

Børn let øvede 1(Dem der godt kan). 
Her fortsættes fokus på det våde ele-

ment med introduktion til svømmear-

terne, primært crawl og rygcrawl. På 

hold 2 samler vi dem, der stadig har 

brug for en del støtte. 

Tidspunkt: Lørdag 8.45 til 9.20 

(Hold 2) 

Børn øvede 2 (6 – 8 år) (Dem der 

godt kan). 
Her fortsættes fokus på det våde ele-

ment med introduktion til svømmear-

terne, primært crawl og rygcrawl. 

Tidspunkt: Lørdag 9.20 til 10.00 

(Hold 3) 

Børn meget øvede 

Her kommer alle fire svømmearter på 

programmet. Her flyttes fokus fra let til 

egentlig svømmetræning. 

Tidspunkt: Lørdag 10.00 til 10.30 

(Hold 4) 

Børn begyndere – varmtvandsbassin  

Samme fokus som hold 1, men for 

denne yngre gruppe vil det foregå i 

varmtvandsbassinet. 

Forældre deltager selv i undervisnin-

gen. Undervisningen foregår som del-

vis støtte til egen leg med børnene. Vi 

opretter formentlig 3 hold ligesom i 

sidste sæson. Tiderne beslutter vi, når 

vi kender tilslutningen. Bare mød op. 

Tidspunkt: Lørdag mellem 8.10 og 

10.00  

(Hold 5, Hold 6 og Hold 7) 

 

Motion  
Det handler bare om at motionere i 

vandet, svømme baner, og brænde ka-

lorier af. Her er du din egen træner. 

Tidspunkt: Mandag 20.00 til 21.00 

(Hold 9) 

mailto:svoemning@reerslevif.dk
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

Familiesvømning lørdag morgen mel-

lem 8.10 og 10.30, er for hele familien. 

Konceptet bygger på at mens ens bør-

nene undervises, hygger resten af fami-

lien sig med morgenmad, leg eller mo-

tion i poolen. Det giver en god start på 

weekenden. 

Vil familien deltage i morgenmad, be-

tales der 250 kr. pr. voksen, der delta-

ger. 

Bemærk at foreningen betaler for ind-

køb til morgenmad. Medlemmerne skal 

selv bidrage med at tilberede og rydde 

op. 

 

 
 

Bordtennis 
Tirsdage 20.00 – 21.00 – Mænd 

Søndage 20.00 – 21.00 – Kvinder 

Kontingent: Se hjemmesiden.  

Det begynder den 3. september. 

Sted: Gymnastiksalen - Reerslev skole 

Kontakt: Bordtennis@reerslevif.dk 

Ansvarlig: Kenneth 

Der stilles 4 borde op, og vi har en del 

bat, net og bolde til rådighed. Husk at 

medbringe indendørssko. 

 

 

 

Løb 
Torsdage 20.00 og søndage 10.00 

Sluttid afhænger af valgt distance. 

Kontingent: Se hjemmesiden. 

Det begynder den 1. september. 

Sted: Klubhuset 

Kontakt: Loeb@reerslevif.dk 

Træner: Michael 

 

 

Fodbold 
Tirsdage 18.00  

Kontingent: Se hjemmesiden. 

Sted: Klubhuset. 

Kontakt: Fodbold@reerslevif.dk 

Ansvarlig: Bjarne 

Vi har i år 3 seniorhold og et senior-

oldboys-hold. Vi spiller på lukkede 

hold, men træner sammen og har altid 

brug for nye talenter til at forstærke os.  
 

mailto:Bordtennis@reerslevif.dk
mailto:Loeb@reerslevif.dk
mailto:Fodbold@reerslevif.dk
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 Oprensning Holbæk Havn 

  

 JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK 
 Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene 

 Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk 
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Støt Halprojektet i Reerslev-Stærkende 
Meld jer ind i den nystiftede halforening. 

Halforeningen er den paraplyorganisation, der er oprettet for at kunne realisere 

halprojektet i Reerslev- Stærkende. 

Hidtil er arbejdet foregået i en uformel gruppe. 

Halforeningen har fået overført egenkapitalen til projektet fra Forældreforeningen og 

Idrætsforeningen og har således en startkapital på 700.000 kr. 

Hertil kommer den støtte, der allerede er bevilget fra kommunen. 

Halforeningen opfordrer borgerne i lokalsamfundet til at bakke op om projektet ved 

at melde sig ind i Halforeningen. Det koster ikke noget at melde sig ind eller at være 

medlem.  

Halforeningen har brug for at kunne signalere lokal opbakning overfor kommunen og 

fonde, hvor vi skal søge om midler til realisering af projektet. 

Kun borgere i lokalområdet kan melde sig ind i Halforeningen, og alder for 

opbakning er underordnet. Er man ikke tilknyttet lokalsamfundet, men stadig gerne 

vil støtte projektet, kan man blive medlem af vores støttegruppe. 

Meld jer ind ved at sende en mail til NYHAL@2640Reerslev.dk med navn og 

adresse samt telefon og mail oplysninger. 

I kan også bruge linket på hjemmesiden WWW.2640Reerslev.dk 

Nedenstående slip kan også afleveres hos undertegnede eller Rie Michaelsen, 

Solvang 29. 

Tak for jeres opbakning  

Hilsen  

 

Halforeningen v/ Formand Frands Bennetsen 

Thorsager 3 

 

klip       klip  

 
Undertegnede vil gerne meldes ind i Halforeningen:  
 

 

Navn: ________________________  Adresse:  ______________________________ 
 

 

Evt. Mail: _____________________________ Tlf.nr. _________________________ 
 

       Dato: ________________ 

 

mailto:NYHAL@2640Reerslev.dk
http://www.2640reerslev.dk/
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Inspirationstur til landsbyhuset i Gyrstinge 

- hør om hvordan drømmen blev til virkelighed. 
   

I Gyrstinge ved Ringsted har de bygget et nyt landsbyhus. Det er primært en 

sportshal, men de har valgt også at bygge andre faciliteter med i projektet, 

blandt andet et motionscenter.  

Lokale- og anlægsfonden har støttet projektet i Gyrstinge. Det er igennem dem, 

vi har fået kontakt til projektet.  

Da Halgruppen besøgte Landsbyhuset i Gyrstinge første gang, var det en stor 

oplevelse, da det var visualiseringen af de tanker og ideer vi selv arbejder med.  

Derfor besluttede vi at gentage besøget og invitere andre interesserede med  

Det foregår søndag d. 1. september kl. 13.00.  

Der vil være rundvisning og orientering om det spændende forløb om, hvordan 

deres drøm blev til virkelighed.  

Herefter byder vi på kaffe og kage.  

 

Tilmelding:  

Transporten foregår i private biler.  

Vi vil gerne arrangere samkørsel, så tilmeld jer  

senest søndag d. 25. august. 

Send en mail til nyhal@2640reerslev.dk 

Eller kontakt Gitte eller Rie:  

Gitte Pedersen, mobil 2044 4440. Mail: guk.pedersen@mail.dk  

Rie Michaelsen, mobil 2342 6177. Mail: rie.michaelsen@4me2you.dk 
 

mailto:nyhal@2640reerslev.dk
mailto:guk.pedersen@mail.dk
mailto:rie.michaelsen@4me2you.dk
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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. 

 

 
 

 
 

 

13. Del 
Efter fars død 

Sommeren 1917 blev meget tør, vi fik 

næsten ingen Regn. Jeg kan huske, at 

jeg var hjemme at slaa Græs til Hø. Jeg 

maatte køre i Trav den ene Vej for at 

fange det. Der blev 3 smaa Læs paa 2½ 

Tønde Land, saa det var ikke meget at 

fodre med. Høsten var meget lille, 11 

Fold Byg. Hvad det andet gav, kan jeg 

ikke huske. Vi kunde ikke faa Binde-

garn til Selvbinderen, men fik udleveret 

noget svært Sejlgarn, og det var godt at 

bruge. Hannibal ville ikke køre Selv-

binder, saa det gjorde jeg. Rugen tog de 

med Slaamaskine. Vi havde 5 Tønder 

Land med byg, som jeg tog med Selv-

binderen. Byggen var saa kort, at Bin-

deren ikke kunde fange det, men der 

var en del Tidsler i, som kunde holde 

sammen paa det. Hannibal og Hans 

maatte saa bruge Mejetøjet til Resten. 

Jeg tror, at lidt af et Stykke med Byg 

blev slaaet med slaamaskine, revet løst 

sammen og kørt løst hjem, saa smaat 

var det.  

Der blev næsten intet Halm af Byg og 

Havre, saa Halmen blev meget dyr i 

1918. Der var Maksimalpris paa Sæ-

den, Rug kostede 18 Kr. pr. 100 Kilo, 

hvad byg og Havre kostede, kan jeg ik-
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ke huske. Vi havde Afleveringspligt 

paa alt Sæd, men hvor stor Afleve-

ringspligten var, kan jeg ikke huske. 

Hannibal mente ikke, vi kunde høste 

saa meget Sæd, som Pligten var, saa 

han tog Forbehold. Der var et vist Kilo 

Sæd pr. Ko og Hest pr. Dag, vi kunde 

holde tilbage til at fodre Dyrene med, 

saa der var meget strenge Regler at føl-

ge. Men Hannibal var en god Mand til 

at holde det, men han var ogsaa meget 

streng. Jeg tror nok, at han om Morg-

ningen vejede Sæden af til Hestene og 

Køerne. Den Sæd, han havde, skulde 

slaa til, der var ikke til at købe noget. 

Saa vidt jeg husker, sparede han saa 

meget paa Sæden, saa der blev opfødt 

en Gris til Husholdningen. Vi fik da 

Kort til at købe Kød for hjemme, men 

det var meget stramme Tider, Kort paa 

alt. Det var ikke altid, der var Kød nok, 

saa Folk maatte tit gaa og ikke faa no-

get. Jeg kan huske, at jeg var hjemme 

Foraaret 1918. Vi havde 200 stykker 

Rugbraader fra 1918, som vi kunde 

undvære, og vi averterede i Bladet, at 

de blev solgt til de Kongelige Heste-

stalde for 28 Øre pr. Kilo, altsaa var 

Halmen 10 Øre dyrere end Sæden. Det-

te skulde jeg sørge for, sagde Hannibal, 

og Pengene for Halmen fik jeg, inden 

de kørte ud af Gaarden. Hannibal førte 

Regnskab over alt, men det med at be-

tale skulde jeg ordne alle Vegne. Som I 

ser, var der en god Regel at følge, og 

jeg syntes ogsaa, at det har været godt 

alt sammen.  

Der er en Ting, som jeg har glemt at 

omtale. Det var med Fars Kørehest, den 

vilde ikke tage Føde til sig. Den stod 

ligesom og ventede paa noget, og det 

var nok min Fars stemme. Da der var 

gaaet 2 Dage, gik Hans ned til min 

Farbror og fortalte, som det var med 

Hesten, og saa fulgte min Farbror med 

Hans tilbage. De gik straks ned i Stal-

den, og min Farbror snakkede til He-

sten, og den lyttede. Straks kom den 

frem med Hovedet, og fra den Stund 

begyndte den at æde igen. Der var og-

saa en anden Ting - det var ca. 3-4 Da-

ge efter min Fars Død. Der kom en 

Ejendomsmægler ind til min Farbror og 

sagde, at Gaarden i Reerslev skulde 

sælges, for min Moder kunde ikke dri-

ve den, og den yngste Søn var Soldat, 

saa han kunde ikke overtage den. Min 

Farbror blev saa gal på Ejendomsmæg-

leren og svarede, at han godt kunde gaa 

igen, for den skulde ikke sælges, og 

min Farbror syntes nok, at de kunde 

vente med at komme og spørge, til efter 

min Far var kommet i Jorden. Der blev 

aldrig snakket om Ejendomssalg siden, 

for nu havde min Farbror sat sig for, at 

jeg skulde have Gaarden efter min Mo-

der, og saadan blev det. Detteher med 

Hesten og Ejendomsmægleren har min 

Farbror fortalt mig, og jeg kan huske 

det lige saa tydeligt som den Gang, han 

fortalte det.  

 

Tilbage til Mosedefortet  

Naa, jeg maa tilbage til Soldaterlivet. 

Da jeg var til min Fars Begravelse, fik 

jeg fri til Dagen efter Kl. 10. Begravel-

sen foregik, som Skik var, med Kaffe 

og Spisning bagefter, og Dagen efter 

kørte Hans mig ud paa Mosedefortet. 

Jeg skulde paa Vagt for første Gang. 

Om Dagen var det paa Kronen; men 

saa om Natten stod jeg Vagt paa det 

Nordre Batteri, det med Kullene og 

Lysprojektøren, helt alene - og det blæ-

ste ret godt fra Øst, og Isen skruede, det 

var saadan en lidt brat Overgang. Jeg 

havde lige været Hjemme og begrave 

min Far, saa jeg var ikke meget værd. 
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Det gøs af og til i mig, saa de 2 Timer 

var lange. Jeg stod nok og tænkte paa 

dem derhjemme. Sidenhen gjorde det 

mig ikke noget.  

Da saa den Tyske Ubaadskrig kom 

Sommeren 1917, blev alt strammere. 

Jeg kan huske, jeg havde været i Kø-

benhavn for Løjtnant Arling, kom 

Hjem, og der var et værre Postyr. De 

raabte og skreg, og de vilde løbe til 

Grevebyen. Jeg kunde høre det, inden 

jeg naaede Fortet og tænkte, hvad mon 

der er sket, men det fik jeg hurtigt at 

vide. Der var blevet læst op, at vi kun 

kunde faa fri fra Kl. 18-22, altsaa fire 

Timer hver 8. Dag, og saa kunde ingen 

naa at komme nogen Steder. Jeg sagde 

til dem, som raabte saa Højt: ”I er nok 

klar over, at dette er Mytteri, og det vil 

sige, at hver 10. Mand bliver straffet, 

og jeg ønsker ikke at blive straffet, men 

jeg siger Jer, at jeg er sidste Mand, der 

forlader Fortet, men har I ikke været 

inde og tale med Chefen?” Nej, det 

havde de ikke, saa sagde jeg: ”Er der 

en rask mand, som vil følges med mig 

ind til Chefen?” Og saa var der en 

Gaardmandssøn fra Stevns, Nummer 

1003, som sagde, at han vilde. Jeg hav-

de laveste Nummer, saa jeg skulde føre 

an. Da var Kl. 20, jeg var taget fra For-

tet Kl. 9 og havde ikke faaet noget at 

spise siden om Morgningen, saa jeg var 

skrupsulten og skulde have noget at 

spise først, og saa skulde vi være pæne 

i Tøjet, nypudsede Knapper og Sko, 

ogsaa under Svangen, for chefen havde 

engang sagt: ”Vis dem ud, som ikke 

møder op nypudsede fra Top til Taa”. 

Jeg skulde ikke vises ud, fordi vi ikke 

var i Orden, saa Kl. blev henad 21, in-

den vi kom derind. Jeg bankede paa 

Døren og der blev svaret: ”Kom ind”. 

Vi traadte ind, og jeg skulde saa forkla-

re chefen, hvorfor vi kom. Chefen sag-

de: ”Saa I kommer paa Kammeraternes 

Vegne?” ”Nej, Hr. Kaptajn, vi to 

kommer paa egne Vegne”. Chefen sva-

rede: ”Det var noget andet”. Saa forkla-

rede jeg Chefen, som det var, at jeg 

syntes, vi skulde tale med ham, for det 

var vel det rette. Det syntes han ogsaa 

og forklarede, at i Morgen rejste han til 

København for at tale med Obersten og 

Majoren om dette, og saa kunde vi 

komme ind til ham, lige saa snart han 

kom fra København og faa at vide, 

hvad der var blevet sagt om Friheden. 

Det blev saa til, at der kom ca. 20 

Mand mere ude paa Fortet, og saa kun-

de vi faa fri hver 10. Dag i stedet for de 

4 Timer hvad 8. Dag. Det, som chefen 

forlangte af os, da vi skulde ud fra hans 

Kontor, var saa, at vi kunde stille vores 

Kammerater tilfreds, saa det kunde bli-

ve Ro. Jeg sagde: ”Vi skal gøre, hvad 

vi kan, men vi lover intet”. Chefen sva-

rede: ”Ja, 96, De er en fornuftig Mand, 

de lover ikke mere, end De kan holde. 

Da saa vi kom ud, sagde jeg saa, hvad 

Chefen havde sagt til os, og at han 

havde forlangt, at der saa blev Ro, ”og 

saa haaber jeg, at vi kan vente til i 

Morgen med at løbe op til Grevelejren, 

hvis Svaret ikke er tilfredsstillende”. 

Det kneb lidt med at faa Ro, men der 

var saa en enkelt af Kammeraterne, 

som ogsaa holdt paa, at vi skulde vente 

til i Morgen. Saa blev der nogenlunde 

Ro, og der var næsten ingen, der havde 

lyst til at løbe. Jeg var da ogsaa næsten 

sikker paa, at naar først vi naaede i 

Morgen, saa var Lysten væk, saa jeg 

syntes, vi havde naaet meget ved at gaa 

til Chefen. Det blev ikke sidste gang, vi 

to skulde ind til Chefen, men det kom-

mer senere.  
(fortsættes i næste nummer) 
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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. 18.00 – 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. 

Efter skoleferien tilbyder vi SKOLESKYDNING 

for kommende 5. klasser på Reerslev Skole 

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/


MADSIDEN 

- 26 - 

 
  



  MADSIDEN 

- 27 - 

 



BØRNESIDEN 

- 28 - 

TILLYKKE 
Vinderen af nr. 

128’s 

krydsordsopgave:  

Løsning: Terning 

 

Mie Stub Madsen 

Alvedstræde 1 

 

 
 

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.15.09.2013 

 

Navn:   

Adresse:   

Alder:   

Løsning:   

Mit yndlingsdyr:   

 

 

mailto:nissemor@cafeer.dk
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Midsommerkoncert i Reerslev  
 

Fredag d. 21.6. afholdtes den traditionsrige midsommerkoncert, men denne gang i det 

fri ved præstegården. I år var det Løgumkloster Kirkemusikskoles transportable klok-

kespil, der stod for musikken med klassiske værker og en kendt vise af Kay Norman 

Andersen, nemlig ”Musens sang” fra filmen ”Mød mig på Cassiopeia”.  

Klokkenist var organist Peter Langberg, som er en af stifterne af Løgumkloster Kir-

kemusikskole sammen med vores gamle præst Preben Hedegaard.  

Det var en dejlig aften - dog blev det til en enkelt byge; og efter koncerten var der øl-

bar og pølsevogn. Et fint tilrettelagt og godt besøgt arrangement. 
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Udflugt for Reerslev sogns menighed  

lørdag den 14. september 2013 

Turen går i år først til Stubbekøbing kirke på 

Nordfalster.  

Vi får en kortfattet fortælling om kirken, dens 

freskoer og synger en salme (og der er kaffe 

ved bussen først). 

Så skal vi videre til den nærliggende lyserøde Åstrup kirke, som har nogle meget 

særegne og flotte bemalinger i kirkerummet.  

Frokosten spiser vi på Pomlenakke Traktørsted direkte ud til Østersøen. Der er 

gode vandremuligheder i den smukke skov langs stranden inden kaffen.  

Der er nogle lokale seværdigheder, som vi får se og høre om (ligesom vi uden 

tvivl får nogle historier, røverhistorier og anekdoter undervejs). Hvorfor er mange 

af de nordfalsterske kirker lyserøde? 

Der er afgang fra pladsen foran Reerslev kirke kl. 9.00 med hjemkomst ca. kl. 

17.00. 

Favørprisen for deltagelse er kr. 150,- 

Tilmelding til Else Raahauge tlf. 46 13 96 15 eller  

e-mail: else.raahauge@gmail.com 

senest den 29. august. 

 

Venlig hilsen  

Menighedsrådet 

 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Dalby_kirke_2004.png
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Dalby_kirke_2004.png
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 REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
 2640  HEDEHUSENE 
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Gudstjenester 

11/8 – 24/11 2013 

Søndag den 11. august kl. 11.30 

11. S. e. Trinitatis  

 Marie Louise Østergaard Hansen 

 

Søndag den 18. august kl. 10 

12. S. e. Trinitatis Rebecca Rudd  

(dåb) 

 

Søndag den 25. august kl. 10 

13. S. e. Trinitatis Peter Reumert 

 

Søndag den 1. september kl. 10 

14. S. e. Trinitatis Preben Hedegaard 

 

Lørdag den 7. september fra kl. 11.30 

Evt. dåbsgudstjeneste og vielse (??) 

 

Søndag den 8. september kl. 10 

15. S. e. Trinitatis  

 Marie Louise Østergaard Hansen 

 

Lørdag den 14. september kl. 15 

Vielse Finn Risum 

 

Søndag den 15. september kl. 11.30 

16. S. e. Trinitatis Finn Risum 

 

Søndag den 22. september kl. 10 

17. S. e. Trinitatis Peter Reumert 

 

Søndag den 29. september kl. 10 

18. S. e. Trinitatis Peter Reumert 

 

 

Søndag den 6. oktober kl. 10 

19. S. e. Trinitatis Peter Reumert 

Høstgudstjeneste 

 

Søndag den 13. oktober kl. 11.30 

20. S. e. Trinitatis Rebecca Rudd 

 

Søndag den 20. oktober kl. 10 

21. S. e. Trinitatis Preben Hedegaard 

 

Søndag den 27. oktober kl. 10 

22. S. e. Trinitatis Peter Reumert 

 

Søndag den 3. november  

 kl. 10 og kl. 17 
Alle Helgens Dag Peter Reumert 

 

Søndag den 10. november kl. 10 

24. S. e. Trinitatis Preben Hedegaard 

 

Søndag den 17. november kl. 10 

25. S. e. Trinitatis (Peter Reumert) 

 

Søndag den 24. november kl. 10 

Sidste søndag i kirkeåret  

 (Peter Reumert) 

 
Ændringer kan forekomme.  

 

Den aktuelle gudstjenesteliste er slået op 

på informationstavlen, der står ved kirke-

gårdsporten. 

Gudstjenesterne annonceres i 

Lokalavisen Taastrup. 

Desuden kan den aktuelle gudstjenesteliste 

ses på Landsbylaugets hjemmeside:  

http://www.reerslev-sterkende.dk/ 
under kirkens hjemmeside 

 

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


AKTIVITETSKALENDER: august til december 2013 

Dato Kl. Aktivitet Sted Arrangør 

Lør 10/8 12 Fugleskydning Skydebane Vest RSF 

Ons 14/8 9.30 Opstart, vintersæson 2013-2014 FTK ÆK 

Søn 18/8 9 Sommerudflugt til kunstmuseet Fuglsang mv. Toreby Loll. HUMLEN 

Ons 21/8  Udflugt Geo Center, 

Møn 

ÆK 

Ons 21/8 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygn. MHR 

Lør 24/8 9 Deltagelse i Frivillighedsdagen  HUMLEN 

Søn 1/9 13 Samkørsel til Landsbyhuset, se side 21 

Tilmelding senest d. 25/8 2013 
Gyrstinge Reerslev IF 

Lør 7/9 9 Udflugt til Grønninggaard, Pris: 300,- kr. 

Tilmelding senest d. 21/8, tlf. 4656 0673  
St. Heddinge HHF 

Lør 7/9 13 Fernisering, Helle Schultz Hedehuset HUMLEN 

Ons 11/9 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygn. MHR 

Lør 14/9  Udflugt, Stubbekøbing og Åstrup kirke Nordfalster MHR 

Lør 28/9 13 Fernisering, Limhamn Konstförening ud-

stiller i HUMLEN 
Hedehuset HUMLEN 

Søn 6/10 10 Høstgudstjeneste Kirken MHR 

Oktober  Udflugt, Frida Kahlo og hendes verden Arken HUMLEN 

Ons 16/10 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygn. MHR 

Fre 25/10 19 Café aften HUSET Café 

Lør 26/10 14 Lokaludstilling Hedehuset HUMLEN 

Søn 27/10 11 Lokaludstilling Hedehuset HUMLEN 

Man 28/10 13.30 Tøjparty, Anna’s Mode HUSET HHF & ÆK 

Man 4/11  Virksomhedsbesøg, Tvedemose Champig-

nonfabrik, Pris: 50,- kr. 

Tilmelding senest d. 30/10, tlf. 4656 0673 

Bårse, Lundby HHF & ÆK 

Lør 9/11 13 Fernisering, Lisbeth Rysse Hedehuset HUMLEN 

Ons 13/11 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygn. MHR 

Man 25/11 19 Julehygge og banko, Pris: 50,- kr. + pakke 

Tilmelding senest d. 20/11, tlf. 4656 0673 
HUSET HHF 

Fre 29/11 17 Juletræstænding HUSET LL + Café 

Lør 30/11  Julestue Skolen LL, FTK mfl 

Ons 11/12 13 Julefrokost HUSET ÆK 

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 

 




