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Årets dilettantforestilling, ”Så længe mit hjerte slår”, en aften med John Mogensen. 
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SAA GIK- 
den vinter – langt om længe – og foråret kom 

– alt grønnedes – frugttræerne blomstrede og 

lidt efter lidt – var alle løvtræer udsprungne 

og de mange nu forskellige grønne farver på 

træerne gjorde landskabet levende og spæn-

dende - for om en månedstid er farverne ble-

vet mere ensartede og farveoplevelsen en hel 

anden. 

Men på en netop tilendebragt tur i det smuk-

ke Himmerland med de skiftende landskaber 

mellem agerland og skove – bakker og dale – 

fjorde og bælter – var foråret nys udprunget 

og hvilken oplevelse for sind og øje. 

Og heldigvis, hvis man ville køre lidt rundt 

på Salling, var en lille færgetur fra Hvalp-

sund til Sundsøre en behagelig oplevelse og 

den skulle man tage, hvis man skulle besøge 

Jenle og det ville jo være højdepunktet på tu-

ren for Jenle var jo digteren og forfatteren 

Jeppe Aakjærs bolig. 

Gården Aakjærs hjem er i dag mindestuer, 

hvor gæsterne ligesom kan leve sammen med 

digteren, rummene og indretningen fortæller 

meget om ham og hans familieliv. 

Fra hans arbejdsværelse på 1. sal er der gen-

nem det store vindue en pragtfuld udsigt ud 

over markerne ned mod kysten ved Astrup 

vig og ud over vandet til Lovns bredning og 

Himmerlands kyst i det fjerne. 

Her har han siddet og digtet sange og viser 

og har skrevet romaner og skuespil – f.eks 

Livet på Hegnsgård. 

Hele 8 tykke læderbind fylder hans værker 

på min reol, der er noget at gå i gang med 

som dette digt nu Pinsen står for døren: 

 

”Når bonden vel har sået sin byg, 

så retter han sin brede ryg 

og ser sig om så vide, 

da skjønner han af vind og væ´r, 

af lam på toft, af stork og stær, 

det er ved pinsetide; 

så standser han sit røde hors 

og vejrer mod den duft af pors, 

der strømmer ind fra kjæret. 

Han tænker på den vækildsfest, 

Hvor hun er med, han ynder bedst,- 

Og gjør et spring i vejret: 

Aa jøsses ja – aa jøsses ja, 

Hvor hun og jeg skal kysses da! 
  

For længst han hængte hen sin plejl, 

og høg og gjøg for fulde sejl 

lavt over landet stryger. 

nu går hver sky med gylden kant, 

det spæde græs sin næring fandt 

i milde, svale byger. 

At pinsens muntre fest er nær, 

det hvisker siv, det fløjter stær, 

og knøsen kan det høre, 

og ager han på toft sit læs, 

og sætter han sit hors på græs, 

det synger i hans øre: 

Aa jøsses ja, aa jøsses ja, 

hvor hun og jeg skal kysses da!” 
 

Ja produktiv var han og meget er skrevet om 

hans liv og levned og alle der besøger Jenle, 

kan forstå hans glæde ved hjemmet og dets 

beliggenhed, som fik ham til at gå lange ture 

over marker og hede eller i skovene ad stier 

helt ned til kysten og har der kunnet sidde og 

nyde solnedgangen efter en flittig arbejdsdag 

og har tænkt: 
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”Stille, hjærte, sol går ned,  

sol går ned på heden. 

dyr går hjem fra dagens béd,  

storken står på reden. 

Stille, hjærte, sol går ned. 

   

Tavshed over hedesti 

Og langs veje krumme. 

En forsinket humlebi 

ene høres brumme. 

Stille, hjærte, sol går ned. 

 

Viben slår et enligt slag 

over mosedammen, 

før den under frytlens tag 

folder vingen sammen. 

Stille, hjærte, sol går ned. 

 

Fjerne ruder østerpå 

blusser op i gløden, 

hededamme bittesmå 

spejler aftenrøden. 

Stille, hjerte, sol går ned!” 

 

Ja sådan en solskinsaften kunne man have 

oplevet ved Jenle i maj, hvis man ikke skul-

le nå den sidste færge fra Sundsøre. 
 

Redaktionen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

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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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. 
Alt efter hvor megen tid vi har brugt, vil vi besøge kunstneren prof. Ricardt Win-

thers hus og er der tid til det på hjemturen til Hedehusene, vil vi besøge den 

smukke Reventlowspark. 
Prisen er sat til 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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”Så længe mit hjerte slår” 

en aften med John Mogensen. 

Årets dilettant-forestilling i Reerslev Forsamlingshus var på mange måder 

en anderledes forestilling, end der normalt bliver sat op. Her var der 

nemlig tale om intet mindre end en musical bygget op omkring John 

Mogensens musik. Derfor var scenen også sat op omkring et københavnsk 

værtshus i 70´erne en søndag, hvor gæsterne kommer og går til langt ud på 

natten. 

Ud over John Mogensen selv, stiftede publikum bekendtskab med alle 

typer af gæster - lige fra rejekællingen på bistand - over den pæne mand 

med for god tid - til den gamle, snøvlende bokser, hvis historier blev 

pakket ind i Johns mange sange. Sange, der selvfølgelig blev behørigt 

akkompagneret af værtshusets husorkester. Og som noget helt særligt bød 

pausen på et besøg af Four Jacks - til stor jubel for publikum. 

Der skal lyde store roser til dilettanterne, der fik publikum helt frem på 

stolesæderne og både skabte smil, grin og tårer, hvorfor der også fortjent 

var stående applaus efter forestillingerne. Vi ser allerede nu frem til næste 

års forestilling og glæder os over, at der atter er gode dilettant-

forestillinger i Reerslev Forsamlingshus. 

Billeder fra forestillingen kan ses på Landsbylaugets hjemmeside:  

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

 

  

http://www.reerslev-sterkende.dk/
http://www.reerslev-sterkende.dk/
http://www.reerslev-sterkende.dk/
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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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Café InGolf 
Hedeland Golfklub, Café og Take Away 

 

 

 

Dagens ret 
Mandag-fredag 

17.00 – 21.30 

 

Stegt flæsk 
Første torsdag i måneden 

17.00 – 21.30 

 

Smørrebrød 
Alle dage 

11.00 – 16.00 

 

 

 
Se åbningstider og menukort på vores hjemmeside: 

www.hedeland-golf.dk 

Tlf. 46 13 65 70/23 44 10 09 
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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: johnsev@htk.dk 

  

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 6009 

  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:johnsev@htk.dk
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 6009 

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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Generalforsamlingen og 25 års jubilæum 

i 

REERSLEV-STÆRKINDE LANDSBYLAUG 

Fredag d. 19. april 2013 
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Så kunne vi endelig offentliggøre afta-

len med Realdania om projekt NærHe-

den i Gammelsø, der vil betyde 10.000 

nye borgere i den sydlige del af Hede-

husene over de næste 25 år. Det er et 

utroligt spændende, ambitiøst og visio-

nært projekt, som vi i fællesskab har 

udstyret med over 100 millioner kr. til 

at komme i gang med udviklingen. 

NærHeden bliver fremtidens klimaven-

lige forstad, CO2-neutral og miljømæs-

sig bæredygtig. Men den bliver også 

social bæredygtig, fordi den giver plads 

til mange forskellige slags mennesker 

med forskellige livsanskuelser, indkom-

ster og kulturer. Det bliver et mere end 

almindeligt spændende arbejde at gøre 

visioner til virkelighed de kommende 

år, og for os her i den allersydligste del 

af kommunen bliver det også nogle af-

gørende beslutninger, der skal tages i 

byrådet de kommende år.  

Hvad angår kulturliv og –tilbud, han-

delsmuligheder og togafgange, er der 

slet ingen tvivl om, at NærHeden med-

fører markante forbedringer, som også 

vi kommer til at nyde godt af. Men 

f.eks. i debatten om den nye store skole, 

der skal bygges i området, mener jeg, at 

det er nødvendigt, at vi hurtigst muligt 

melder os ind i debatten. Der er allerede 

tanker fra administrationen og nogle 

politiske partier om, at en ny skole syd 

for banen bør betyde, at Reerslev skole 

kan nedlægges. Heri er jeg ikke enig, og 

hvis vi ønsker et andet scenarie er vi 

nødt til at aktivt at sætte en anden dags-

orden. 

I forlængelse af vejbesigtigelsens besøg 

i Reerslev i april måned, har jeg bedt 

administrationen om at kigge på de tek-

niske muligheder og lave et groft over-

slag over omkostningerne ved at etable-

re en rundkørsel på Brandhøjgårdsvej, 

hvor udkørslerne fra Reerslev og Stær-

kendevej kan samles. Det vil være med 

til at sænke hastigheden på den sydlige 

del af Brandhøj-gårdsvej og forbedre 

trafiksikkerheden betydeligt. Der er 

selvfølgelig tale om en betydelig an-

lægsinvestering, men hvis vi står sam-

men om at stille krav om, at også yder-

områderne i kommunen skal prioriteres, 

kan vi godt komme igennem med rime-

lige, velbegrundede forslag. 

Skt. Hanskoncerten, som jeg skrev om i 

vinter, er nu blevet til en midsommer-

koncert, som fra 2014 kommer til at 

ligge weekenden før eller efter Skt. 

Hans. Derudover er ambitionerne om 

store danske kunstnere og betydelig lo-

kal inddragelse intakte, og jeg glæder 

mig og forventer et årligt arrangement, 

der kan bidrage til at sætte både kom-

munen, Hedeland og Reerslev på det 

musikalske danmarkskort. 

Til sidst glæder jeg mig over, at der i 

denne måned bliver taget et nyt skridt 

mod etableringen af vores hal-projekt i 

Reerslev. Vi har i byrådet et lokalplans-

forslag på dagsorden, der åbner op for 

et halbyggeri ved Reerslev skole, og jeg 

ser intet til hinder for, at det bliver ved-

taget. 
 

Med ønsket om en rigtig god sommer 

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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 Oprensning Holbæk Havn 

  

 JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK 
 Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene 

 Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk 

V
i 

u
d

fø
re

r 
a
lt

 i
n

d
en

 f
o

r 
m

il
jø

rå
d

g
iv

n
in

g
: 


 

M
il

jø
u

n
d

er
sø

g
el

se
 v

ed
 b

y
g
g
e
- 

o
g
 a

n
læ

g
so

p
g
a
v
er

 


 

H
a
n

d
li

n
g
sp

la
n

er
 f

o
r 

o
p

g
ra

v
n

in
g
 o

g
 b

o
rt

sk
a
ff

el
se

 a
f 

jo
rd

 


 

T
il

sy
n

 o
g
 s

ty
ri

n
g
 a

f 
o
p

re
n

sn
in

g
 


 

A
fr

a
p

p
o
rt

er
in

g
 t

il
 m

y
n

d
ig

h
ed

er
n

e
 

 

 

 



- 15 - 

Reerslev fritids- og ungdomsklub 
Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene. 
Tlf. 43 35 35 60. Email: reerslev_fritidsklub@htk.dk  

Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk 

  
 

 

 

Jubiii – så er det endelig blevet sommer.. 

Når dette læses, er vores Hedelandsfestival vel overstået. Eller også er det 

lige før, det hele løber af staben. Lige nu, er vi i gang med den helt store 

planlægning. Der vil i år som noget nyt, også komme en ”teater trup” fra 

Hedehusene og opfører noget ”non verbalt” teater. Det kommer til at fore-

gå omme omkring telt området.  

I kan læse mere om festivalen, enten her eller også på festivalens facebook 

side. Bare søg efter: Hedelandsfestival2013.  

De nye børn er ikke længere nye. Alle er faldet rigtigt godt til i klubben. 

Og jeg skal love for det har givet liv og glade dage. Herligt.  

I vores aftenklub, er der traditionen tro, også startet nye børn. De er ved at 

vænne sig til, også at måtte være i klubben om aftenen – helt til kl. 21.  

Vores koloni, er i skrivende stund, et stykke væk, men tilmeldingerne er 

begyndt at komme ind, så vi er sikre på at det nok skal blive en god koloni. 

Det kommer der også mere om.  

Nogle af vores børn skal deltage i mini melodi grand prix for fritidsklub-

berne i Høje-Taastrup kommune. I år bliver det afholdt i Klubinn i Hede-

husene. Og fordi vi i år ikke har ret langt, regner vi med at stille med rigtig 

mange heppere. 

Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig god sommer. Til jer, jeg endnu ikke har 

noget at takke for hjælpen vedrørende Hedelandsfestivalen, mange tak for 

hjælpen. Uden jeres opbakning, vil det ikke være muligt at afholde festiva-

len.  

 

På klubbens vegne 

 

Lars Vesterdal 

Klubleder 

 

mailto:reerslev_fritidsklub@htk.dk


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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REERSLEV-STÆRKENDE 

LANDSBYLAUG 

INDBYDER TRADITIONEN TRO TIL 

 

SCT. HANS AFTEN I LERGRAVEN 

søndag d. 23. Juni 2013 

 

Årets båltaler 

Høje Taastrups Borgmester 

Michael Ziegler 

båltale ca. kl. 20.00 

 

bålet tændes ca. kl. 20.30. 

 

Tag madkurven med. (Der er mulighed for at grille.) 
 

Landsbylauget sælger øl/vand/vin og slik og grillen er klar ca. kl. 18.00 

Gratis snobrød til børnene. 
 

Medbring gerne tæppe eller klapstol. 

Landsbylauget sætter borde og stole op til ca. 50 

personer. Vi regner dog med at der kommer flere, 

så vi opfordrer til at medbringe en stol eller to, 

hvis I har mulighed for det. 
 

”Taste of Black Apples” spillede til stor fornøjelse for alle i 2012. 

De har sagt ja til at spille igen i år. 
 

Mød op til en hyggelig aften 

alle er velkommen 
 

www.reerslev-sterkende.dk 



Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 
 

 

 

 

 

Reers lev Skytte- og Idrætsforening •Stærkendevej 153 • Stærkende • 2640 Hedehusene  
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 

 

Status for arbejdet med en multihal  

til Reerslev og Stærkendes borgere 

Efter at halgruppen har arbejdet mere end 1 år, er foreningen ”Halforeningen for Re-

erslev Stærkende og Omegn” nu officielt blevet oprettet ved en stiftende generalfor-

samling den 29. april 2013. Som formand blev valgt Frands Bennetsen, og bestyrel-

sesmedlemmer blev resten af halgruppen, som består af Gitte Pedersen, Lars Ole 

Hansen, Jens Midtgaard, Anne Marie Ørving, Tina Koudal, Rie Michaelsen og Anni 

Kær Pedersen samt byens konstituerede præst Peter Reumert. Foreningen er formelt 

stiftet for at samle de bevilligede og indtjente beløb under én hat.  

Foreningen vil meget gerne have medlemmer. Det koster ikke noget at blive medlem. 

I skal blot henvende jer på nyhal@2640reerslev.dk eller evt. ved at ringe på 

46592817. 

Gruppen arbejder stadig hårdt på at få rammer og økonomi på plads i forhold til at få 

opført en multihal i forbindelse med Reerslev skole. Det forslag til lokalplan, som vi 

tidligere har sendt til Høje Taastrup Kommune håber vi efter kommunens bearbejd-

ning kommer i høring i sommer eller tidligt på efteråret.  

Vi har færdiggjort et foreløbigt byggeprogram og er gået i gang med at undersøge, 

hvem der skal lave skitser af den nye multihal. Når den endelig lokalplan er på plads, 

og skitserne tegnede, er vi klar til at sende byggeprojektet i udbud. Men vi mangler 

stadig penge til projektet. Så der er en del arbejde forude med at søge midler i de fon-

de, der støtter den slags projekter. 

Vi har i april haft et nyt møde med Lokale- og Anlægsfonden, som stadig er meget 

positive overfor at skulle finansiere en del af byggeomkostningerne. Vi har endnu ik-

ke søgt yderligere fonde, da man helst skal have lokalplan, et byggeprogram og skit-

setegninger på plads før man kan søge og få del i fondenes penge.  

Vi planlægger i den nærmeste fremtid at holde møder med institutionerne i Reerslev 

samt med Menighedsrådet og evt. andre foreninger mv., så vi kan drøfte anvendel-

sesmuligheder for multihallen. Halgruppen holder møde ca. én gang om måneden, og 

er der nogen, der har en god ide eller på anden måde vil i dialog med halgruppen - så 

hold jer ikke tilbage - alle ideer er velkomne. 

  

mailto:nyhal@2640reerslev.dk
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 

Som vi skrev sidste år, så har Gyrstinge ved Ringsted bygget en hal med mødefacili-

teter. Halgruppen var i Gyrstinge sidste år. Vi planlægger en ny tur for alle interesse-

rede - se nedenstående - da deres hal, som de dog kalder et landsbyhus - er støttet af 

Lokale- og Anlægsfonden, og som har en række lighedspunkter i forhold til det, som 

vi har gang i - hvor indsatsen er drevet frem af ildsjæle i Gyrstinge.  

Som altid mangler vi frivillige hænder. Hvis I ønsker at deltage, er I meget velkomne 

til at skrive til nyhal@2640reerslev.dk  eller ringe på tlf. 46592817.  

 

TUR MED SAMKØRSEL i biler TIL  

LANDSBYHUSET I GYRSTINGE 

Søndag d. 1. september kl. 13.00 - SÆT x I KALENDEREN.  

Der vil være rundvisning og orientering om det spændende forløb 

inden drømmen blev til virkelighed!! Halgruppen vil invitere på kaf-
fe og kage.  

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

Eller 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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Udendørssæson. 
Skydning i sommersæsonen udendørs: 

Skydebane Vest, Hovedgaden 610, tlf. 46 59 01 64. Indkørsel overfor Rockwool. 

Sommersæson – Pistol- og riffelafdeling, Start. 

Vi skyder udendørs på Skydebane Vest hver onsdag i sæsonen.  

Riffelskydning, 50 m  18.00 – 21.00 

Pistolskydning, 25 m   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. 

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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Fugleskydning 
Reerslev Skytteforenings årlige 

fugleskydning afholdes lørdag den 

10. august fra kl. 12.00 
på Skydebane Vest i Hedehusene. 

 

Fugleskydningslodder kan købes hos 

Svend Erik Rasmussen, tlf. 46 32 60 60. 
 

Vi ser frem til en hyggelig dag - vel mødt! 
 

Reerslev Skytteforening 
 

HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT  

FOR HELE FAMILIEN 

Læs mere på  www.reers levskyt te forening.dk  

http://www.reerslevskytteforening.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. 

 

 
 

 
 

Karl Ingemann Larsen og medhjælpere ved 

tærskeværket på Stendyssegård ca. 1930. 

Karl står som nr. 2 fra venstre.  

 

12. Del 

Sygdom og faderens død 

Den 7. Januar 1917 blev jeg indlagt 

sammen med 2 andre paa Roskilde 

Sygehus. Jeg skrev Hjem med det 

samme, at jeg har indlagt for Influ-

enza og fik Brev hjemmefra fra min 

Moder om, at naar hun fik skrevet 

Brevet til mig, saa gik hun ogsaa i 

Seng. Far og Pigen laa i Sengen af 

Influenza, saa laa de alle tre i Sen-

gen. Jeg tænkte meget paa, hvordan 

skulde de faa passet alle Dyrene. Far 

havde aldrig ligget i Sengen i min 

Tid, saa det, at han kunde blive syg, 

det havde jeg ikke tænkt paa før. Jeg 

selv havde det meget bedre. Saa om 

Lørdagen fik jeg Brev fra min Far-

broder, at min Far havde faaet Lun-

gebetændelse, og med Guds Hjælp 

gik det godt nok. Jeg var blevet saa 

rask, at jeg Mandag sammen med en 

anden blev udskrevet fra Sygehuset. 

Jeg tænkte kun paa det, at jeg skulde 

Hjem og se til dem, men vi skulde 

paa Sygehuset have udleveret vores 

Mærker paa Brød, Smør og Sukker. 

Det kunde vi ikke faa før Kl. 1. Jeg 
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gik saa ind og spurgte, hvorfor vi ik-

ke kunde faa Mærkerne nu, Kl. ca. 

10. Jeg forklarede dem, hvorfor jeg 

vilde have Mærkerne, at alle var sy-

ge derhjemme. Jeg vilde gerne Hjem 

og se til dem, og det kunde jeg naa, 

hvis jeg kunde faa udleveret Mær-

kerne, - saa fik vi dem.  

Men det var ikke nok, for den anden, 

som ogsaa blev udskrevet, skulde 

ikke komme ud paa Mosedefortet før 

mig. Jeg gav ham 2 Kroner, for at 

han kunde gaa paa Nykro i Taastrup 

og faa noget Mad, og saa havde vi 

talt om, hvad Tid jeg kunde komme 

derud. Det lyder nok ikke af ret me-

get, men vi fik ikke mere end 20 Øre 

om Dagen, saa det var 10 Dages 

Dagløn.  

Naa, vi fik Mærkerne og gik til Ros-

kilde jernbane og tog med Toget. Jeg 

stod af i Hedehusene, for jeg skulde 

skynde mig Hjem og havde ikke 

meget Tid. Jeg skulde gaa fra Hede-

husene og Hjem, men jeg kom ikke 

ret langt hen ad Perronen, før jeg 

mødte min Farbror og Broder Hans. 

De skulde med Toget til Roskilde 

for at meddele, at min Far var død. 

Det var en haard Meddelelse at faa. 

Hvad jeg tænkte lige i Øjeblikket, 

ved jeg ikke, den første Tanke har 

vel nok været paa min Moder. Min 

Farbror sagde, at Fars Søster fra 

Smidstrup var inde hos Tante, min 

Farbrors kone, paa Reerslevvej 72. 

Jeg skulde gaa derind, inden jeg gik 

Hjem til min Moder. Da de saa mig 

komme ind ad Døren, blev de for-

bavsede. De mente, at jeg laa paa 

Sygehuset, men et Øjeblik efter be-

gyndte de begge at græde og var helt 

fortvivlede over, at min Far var død. 

Tænk at denne raske og glade Bror 

og Svoger, som aldrig havde været 

syg før, var gaaet bort, det kunde de 

ikke rigtig komme over. Faster hav-

de taget Toget fra Hvalsø Station og 

skulde se til sin Broder, som var syg, 

og som nu var gaaet bort. Alt dette 

kom saa pludseligt og helt bag paa 

mig, jeg skulde handle omgaaende, 

og jeg tror nok, at de Maaneder, jeg 

havde været Soldat, havde lært mig 

at tage Tingene, som de kom, og ik-

ke tænke, men handle omgaaende. 

Jeg var inde hos Faster og Tante lidt, 

men det var for mig om at komme 

saa hurtigt som muligt Hjem til min 

Moder, som jeg vidste var helt for-

tvivlet over, at Far var gaaet bort, og 

jeg var Soldat, saa hun havde ingen 

at støtte sig til. Jeg kan ikke huske 

det Øjeblik, da jeg mødte Moder 

derhjemme, men hun blev vel lige 

saa forbavset over at se mig, som de 

andre, at jeg saadan lige pludselig 

stod foran hende, og hun saa, at hun 

ikke var helt alene. Det tror jeg har 

hjulpet min Moder meget, ikke bare 

lidt i Nuet, men ogsaa fremover. Alt 

dette med Moder er kun, hvad jeg 

forestiller mig, for jeg kan ikke hu-

ske det mindste, - kun at jeg var 

hjemme og spænde for Kanen og 

hente min Faster og saa, at min Bro-

der Hans senere kørte mig ud til Mo-

sedefortet i Kane, for der var Sne og 

Driver, det var den 15. Januar 1917.  
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Da jeg kom ud paa Mosedefortet, 

gik jeg straks ind paa Kontoret og 

spurgte Kaptajnen, om jeg kunde faa 

fri i Morgen Eftermiddag, for jeg 

vilde gerne følge min Far i Kapellet. 

Den 16. om Formiddagen kl. ca. 10, 

kom der Besked fra Kaptajnen, at 

hvis jeg kunde været færdig til 

Landgang, som det kaldtes, naar vi 

havde Fri, om en halv Time, kunde 

jeg køre med Vognen til Kildebrøn-

de, for den skulde til Taastrup og 

hente Varer. Jeg fik travlt, men blev 

færdig til Tiden og kørte med til 

Kildebrønde. Jeg havde Cykel med 

og skulde cykle Hjem. Det gik me-

get godt til jeg naaede ud forbi 

Gjeddesdal. Derfra til Stærkinde laa 

der saa mange Snedriver hen over 

Vejen, at jeg næsten maatte trække 

Cyklen hele Tiden, cykle lidt og saa 

op over Snedriverne med Cyklen 

ved Siden af. Men jeg kom Hjem til 

min Moder, og jeg kørte min Far i 

Kapellet. Jeg havde hans Kørehest 

tillige med en anden Hest for Vog-

nen. Da vi bar min Far fra Vognen 

til Kapellet, saa jeg efter Hestene og 

saa, at Fars Kørehest drejede Hove-

det og fulgte os med Øjnene hele Ti-

den. Dette spekulerede jeg ikke mere 

paa i Øjeblikket, men det kom sene-

re, for da jeg skulde op paa Stærkin-

de Mølle nogle Dage efter, spændte 

jeg Kørehesten for Vognen, og da 

saa vi naaede Kirkestrædet, drejede 

den derop af, men jeg fik saa meget 

Hold paa Hesten, at det kun blev et 

godt stort Sving. Saadan reagerede 

Hesten det første halve Aar, hvis ik-

ke vi passede paa.  

Det var om Hesten. Saa havde vi en 

Hund, der stod bundet i Gaarden. 

Den hed Trofast, og fra den Dag min 

Far døde, gøede den aldrig mere. 

Naar der kom nogen, saa den paa 

dem, og naar en af os andre kom, 

bevægede den halen, men den gøede 

aldrig siden. Jeg kan ogsaa huske, at 

da vi bar Fars Kiste til vognen, saa 

Kørehesten tilbage, og Trofast stod 

og saa paa og fulgte os. Alt dette kan 

jeg saa tydeligt huske, men hvordan 

min Moder tog det, er helt forsvun-

det for mig. Men en Ting ved jeg, 

hun tog det meget nær.  

Saa er der noget, som hedder Vars-

ler. Min Tante Kristine, Farbrors 

Kone, vaagnede kl. 4 den 15. ved, at 

Vinduerne klingede, som om de 

skulde sprænges i Stumper. Da Far-

bror kom Hjem Kl. godt 6, sagde 

hun til ham, at han kom til at gaa til 

Reerslev, for hans Broder var nok 

død, for det, hun havde hørt med 

Vinduesglasset, var nok Tegn paa, at 

der var sket noget. Det passede ogsaa, 

min Far døde paa dette Tidspunkt. 
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Saa var der det med Broder Hans. 

Han kom Hjem til November 1916 

og skulde hjælpe min Far, men saa 

skete det, at Barfredshøjlejren blev 

paabegyndt, og saa syntes min Far, 

at Hans, som var Tømrer, kunde tage 

Arbejde der og tjene noget mere. Saa 

fik min Far en til at hjælpe, som hed 

Møgelberg. Men da Far var død, 

blev Hans hjemme hos Moder. Men 

han var ikke Landmand. Hannibal, 

som var Roeentreprenør, kom Hjem 

og tog Ansvaret og ledede Arbejdet. 

Paa dette Tidspunkt kunde han godt 

passe begge Dele, for det med Roer-

ne kom først om Sommeren, saa han 

kunde ordne Foraarssaaningen og 

alt. Naar Broder Hans var hjemme 

og ordnede det Daglige, kunde Han-

nibal passe sine Roer og komme 

Hjem igen til Høst. Jeg kom Hjem 

mindst 2 Dage om Ugen, ja somme-

tider en eller to Eftermiddage til, og 

jeg havde Saaorlov i seks Dage, saa 

vi var nok Mandskab til Foraarsar-

bejdet. Jeg kan stadig ikke huske, 

hvordan min Moder tog det, men 

hun havde altid nogle af os i Nærhe-

den, saa jeg formoder, at det er gaaet 

nogenlunde.  

Min Broder Hannibal var en meget 

streng Administrator og meget spar-

sommelig, saa der maatte ikke bru-

ges mere end højst nødvendigt, og-

saa i Husholdningen. Dette fortalte 

Pigen en Dag til mig ”Hvordan kun-

de det være, at min Moder altid var 

helt forandret, naar hun vidste, jeg 

kom Hjem? Hun var saa fri og i godt 

Humør, og saa skulde hun ikke ud 

for at se, om Hannibal var i Nærhe-

den, naar de skulde lave ekstra Ef-

termiddagskaffe”. Alle de andre Da-

ge, hvor jeg ikke var hjemme, maatte 

hun ud og kigge, om Hannibal var i 

Nærheden, for saa blev der ikke la-

vet ekstra Kaffe. Jeg kom godt ud af 

det med baade Hannibal og Hans. 

Jeg blandede mig ikke ind i noget, 

for de, som gik der til Daglig, maatte 

have Ansvaret og Ret til at ordne 

Arbejdet. Jeg var soldat, og det 

skulde jeg være. At jeg kunde kom-

me Hjem af og til, var noget andet. 

Hannibal og Hans blev hjemme hos 

Moder til jeg kom Hjem fra Solda-

tertiden 2. September 1918. Jeg tror, 

at det var den bedste Løsning, som 

kunde findes, ogsaa for Moder. 

(fortsættes i næste nummer) 
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L.N. Skov/Have & Park 
Maskinhandel 

STÆRKENDEVEJ 226, Vindinge 

2640 HEDEHUSENE 

4613 8401  lnservice@mail.dk 

 
 

TILBUD!!  
STIGA PARK COMPACT 14 

Vejl. KR. 26.995,00 - NU KR. 21.995,00 

STIHL MS251 MOTORSAV/Benzin 

Vejl. KR. 3.695,00 - NU KR. 2.995,00 

STIHL MS170 MOTORSAV/Benzin 

Vejl. KR. 1.795,00 - NU KR. 1.495,00 

STIHL SIKKERHEDSHJELM 

Vejl. KR. 425,00 - NU KR. 300,00 

RESTSALG  SIKKERHEDSOVERALLS 

ASS. ST. HUSQVARNA/WINDSOR 

Vejl KR. 1.350,00 - NU KR. 500,00 

Igen i år har vi mange gode tilbud på Save/Løvblæsere/Benzin/El 

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/Pladevibratorer/Brændekløvere 

Afhentning/Udbringning. 
. 
 
 

 

 

NCC Roads A/S, Råstoffer 

Reerslev Grusgrav 

Tranemosevej 2, Reerslev, 2640 Hedehusene, tlf. 46 56 00 21 

mailto:lnservice@mail.dk


BØRNESIDEN 

TILLYKKE 
Vinderen af nr. 
127’s 
krydsordsopgave:             
Løsning: Tarme 
       
Klara Nielsen 
Thorsager 2  
 

 
 
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.15.07.2013 
 
Navn:   

Adresse:   

Alder:   

Løsning:   

Mit yndlingsdyr:   
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Menighedsrådsmøder 

Menighedsrådets mødedatoer for 

2. halvår af 2013 vedr. menig-

hedsrådsmøder er onsdag den 

21/8, 11/9, 16/10 og 13/11 2013. 
 
 

. 

 
 

 

Den aktuelle gudstjenesteliste er 

slået op på informationstavlen, 

der står ved kirkegårdsporten. 

Gudstjenesterne annonceres i 

Lokalavisen Taastrup. 

Desuden kan den aktuelle gudstje-

nesteliste ses på Landsbylaugets 

hjemmeside:  

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

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


 REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
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Gudstjenester 

9/6 – 8/9 2013 

Søndag den 9. juni kl. 10 

2. S. e. Trinitatis Peter Reumert 

 

Søndag den 16. juni kl. 10 

3. S. e. Trinitatis Peter Reumert 

 

Søndag den 23. juni kl. 10 

4. S. e. Trinitatis (Peter Reumert) 

 

Søndag den 30. juni  kl. 10  

5. S. e. Trinitatis Preben Hedegaard 

 

Søndag den 7. juli kl. 10 

6. S. e. Trinitatis Peter Reumert 

 

Søndag den 14. juli kl. 10 

7. S. e. Trinitatis Peter Reumert 

 

Søndag den 21. juli kl. 10 

8. S. e. Trinitatis  Peter Reumert 

 

Søndag den 28. juli  kl. 10 

9. S. e. Trinitatis Preben Hedegaard 

 

Søndag den 4. august kl. 10 

10. S. e. Trinitatis Peter Reumert 

 

Søndag den 11. august kl. 10 

11. S. e. Trinitatis Peter Reumert 

 

Søndag den 18. august kl. 10 

12. S. e. Trinitatis Peter Reumert 

 

 

 

 

 

 

Søndag den 25. august kl. 10 

13. S. e. Trinitatis Preben Hedegaard 

 

Søndag den 1. september kl. 10 

14. S. e. Trinitatis Peter Reumert 

 

Søndag den 8. september kl. 10 

15. S. e. Trinitatis Preben Hedegaard 

 
Ændringer kan forekomme.  



AKTIVITETSKALENDER: juni til december 2013 

Dato Kl. Aktivitet Sted Arrangør 

Lør 15/6 12-18 Hedelandsfestival Amfiteatret FTK, LL m.fl. 

Ons 19/6 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygn. MHR 

Tors 20/6 18-20 Sommerkoncert Skolen  Skolen  

Fre 21/6 21 Midsommerkoncert Kirken MHR 

Søn 23/6 18 Skt. Hans Lergraven LL 

Ons 26/6 13 Sæsonafslutning HUSET ÆK 

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 19 

Tilmelding 
Gyrstinge Reerslev IF 

Lør 7/9 13 Fernisering, Helle Schultz Hedehuset HUMLEN 

Ons 11/9 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygn. MHR 

Lør 14/9  Udflugt  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 4/11  Virksomhedsbesøg, Tvedemose Champig-

nonfabrik 

Tilmelding 

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 HUSET HHF 

Lør 30/11  Julestue Skolen LL, FTK mfl. 

Lør 30/11  Juletræstænding HUSET LL 

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 

 




