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SAA GIK –  
2013 – og som sædvanlig – på godt og ondt – på 

glæder og sorger – så nu, hvor vi efter et par ly-

stige nytårsdage har taget hul på år 2014 og dets 

mange nye dage, så ved vi jo aldrig, hvad daglig-

dagene vil bringe, ja ikke engang den næste time, 

selvom vi mener at vide det. 

Men – i den sidste ende - så bestemmer vi det ik-

ke! 

Og så nu - på en grå og en for årstiden ualminde-

lig lun og regnfuld januardag en dag modsat sid-

ste år, hvor sneen smukt havde hvidpudret land-

skabet, skal årets første klumme skrives. Vi ved 

godt, at vejrforholdene har ændret sig og hvorle-

des indlandsisen nordpå smelter og hvilken ind-

flydelse det har og får for den nordiske halvkugle. 

- Tænk - det har vi heller ingen indflydelse på og 

alle husker vel også den vinterorkan, som ramte 

landet, og ”hvor storm og hav slåer over kysten 

ind”. 

Og denne sidste linje stammer fra et digt skrevet 

for godt 70 år siden: 

 

”Nu kræver Danmark af os, vi er stærke,  

så aldrig frygt og tvivl får overhånd. 

Alt, hvad der truer os, skal få at mærke, 

at stærkere end alt andet er endnu ånd. 

Kun mod og trods og styrke vil vi øse, 

hvor storm og hav slåer kysten ind,   

Er vi kun få og små og våbenløse, 

des mere vil vi ruste vore sind.

 

 

Nu kræver Danmark af os, vi er stærke, 

tro mod den røst, der er vort danske kalds. 

Lad overmod og lad forsagthed mærke, 

at dansken endnu aldrig var til fals. 

Lad ”guldet” lefle og lad sværdet true!  

Kun et svar kender vi, og det er Nej! 

Det hvide offertegn i blodets lue, 

har gennem syv århundred vist os vej! 
 

Nu kræver Danmark af os, vi er stærke. 

Lad kun akkordens yngel falde fra! 

Fast fylker sig om Dannebroges mærke 

det folk, der gav sin mor det fulde Ja. 

Vort dyre land, vort stolte gamle rige, 

i ny tids forår bærer vi dig ind. 

Lad stormen stinde sig og havet stige! 

Des mere ruster vi danske sind. 
 

Digtet er skrevet af præsten Kaj Munk efter den 

tyske besættelsen af landet den 9. april 1940 og 

han blev myrdet af Gestapo den 4. jan. 1944 og 

smidt i grøften ved landevejen mellem Herning og 

Silkeborg, der hvor der i dag står en mindesten. 
 

Det er 70 år siden og mange andre danske satte li-

vet til enten under aktion eller bundet til henrettel-

sens pæle bag Mindelunden i Ryparken 
 

”Guds fred med vore døde i Danmarks rosengård 

– Guds fred med dem som bløde af dybe hjerte-

sår.” 

  Godt nytår ønsker Redaktionen. 
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Se referat fra Paraplymøde den 

7.1.2014 på hjemmesiden  

reerslev-sterkende.dk  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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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 

 

 
Reerslev Forsamlingshus  

indkalder  t i l  
 

Ordinær generalforsamling 

Onsdag den 26/2 2014 kl. 19.30.  

Dagsorden ifølge vedtægterne! 
 

Bestyrelsen 

http://www.reerslev-sterkende.dk/Forsamlingshuset
mailto:forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk
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ALMA OG DE ALTERNATIVT BEGAVEDE.  

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

præsentere teater i Reerslev Forsamlingshus med stykket ”Alma og 

de alternativt begavede”, en farce, der på en vanvittig og komisk 

måde stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi skal forsøge at leve op til 

de normer og forventninger, omgivelserne stiller til os.  

Kort om stykket: 

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

Johannes (der tror, han er Guds søn) - og Brian (der har problemer 

med sit temperament) undviger fra en mentalinstitution og får job hos 

Alma, der driver en internetforretning, hvor hun sælger dameundertøj.  

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

om at overtage hendes ejendom for at sælge den videre til Dansk 

Supermarked i forbindelse med, at en Netto skal flytte til byen. 

- Patienternes lidt skæve syn på tilværelsen og deres noget 

utraditionelle tilgang til forretningslivet afdækker et helt nyt 

kundepotentiale, der aldrig før har været opdyrket målrettet. En ændret 

produktudvikling og en ny markedsførings-strategi, målrettet imod de 

mere skjulte sider af menneskets natur, resulterer hurtigt i, at Alma får 

en profitabel forretning; - samtidig med at firmaet yder et ikke 

ubetydeligt bidrag til bevarelsen af torskebestanden i de indre danske 

farvande. 
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Stykket spiller: 

Torsdag 13.3. kl 18.30.  
Billetter købes ved døren for 50 kr. eller 25 kr. for børn. 

Fredag 14.3. kl 19.00. Kaffe og lagkage efter forestillingen.  

Billetter à 85 kr. eller 40 kr. for børn. 

Lørdag 15.3. kl 19.00. 2 stk. lækkert smørrebrød.  

Billetter à 110 kr. eller 45 kr. for børn. 

Billetter til fredag og lørdag bestilles med bindende tilmelding 

hos Birthe på sms eller mobil nr. 28 18 93 56 eller på mail: 

forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk  

Sæt kryds i kalenderen, grib mobilen, telefonen eller mailen 

og bestil billetter til underholdning live sammen med dine 

venner eller naboer. 

Vi glæder os til at være sammen med jer. 

Forsamlingshusets bestyrelse.  
 

Rollelisten:  

Alma - Lotte Hansen 

Orla - Karsten Riegels 

Brian - Allan Køster 

Johannes - Michael Bak Jensen 

Lene - Tanja Borge 

Lullu - Karina Grøn 

Sylvia - Buster Pedersen 

Christina - Søren Hansen 

Sufflør - Grethe Grøn Henriksen 

Instruktør - Michael Bak Jensen 

mailto:forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk
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Generalforsamling i  

I/S Reerslev Vandværk. 

 

 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling  

i Reerslev Forsamlingshus. 

Torsdag d. 20 marts 2014 kl. 19.00  

Dagsorden iht. Vedtægter. 

Det reviderede regnskab vil blive offentliggjort på vandværkets 

hjemmeside 14 dage før den ordinære generalforsamling.   

Vi skal for god ordens skyld oplyse, at stemmeret på generalforsam-

lingen har alene interessenter i Reerslev Vandværk med 1 stemme pr. 

Interessent. 

Da der tradition for, at der efter generalforsamlingen serveres et par 

stykker smørebrød, må vi anmode om tilmelding fra dem, der ønsker 

at deltage i spisningen senest: 

Fredag d. 14/3 2014 til kasseren på 

tlf.: 46 56 13 71 eller på  

e-mail: nilewi@post.tdcadsl.dk 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Hjemmeside: www.reerslev-sterkende.dk/reervandv/index.php 

mailto:nilewi@post.tdcadsl.dk
http://www.reerslev-sterkende.dk/reervandv/index.php
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GENERALFORSAMLING 2014 
I Reerslev‐Stærkende Landsbylaug  

Fredag den 11. april 2014 kl. 18.00  
I Reerslev Forsamlingshus  

 

Kl 18.00 – ca. 19.00 selve generalforsamlingen 
Kl 19.00 – ca. 23.00 spisning.  
 
Traditionen tro er det Cafeudvalget der står for den sædvanlige gode mad. 

Bindende tilmelding til spisning senest d. 06‐04‐14  
til Kirsten Halby tlf. 4656 4661  Sms: 2129 5006  e-mail: khalby@mail.dk 

 
Pris pr. kuvert 85,00 kr. Børn under 12 år 40,00 kr.  
Salg af øl/vand/vin til rimelige priser.  
 

NYE MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN  
Der mangler nye kræfter til bestyrelsesarbejdet, så vi byder interessere-
de velkomne til at melde sig som kandidater eller komme med forslag 

til, hvem der kunne have lyst.  
 

MEDLEMSKONTINGENT  
Kun medlemmer, der har betalt kontingent,  

kan deltage i generalforsamlingen.  

Slut op om vort landsbylaug og bliv medlem såfremt du ikke allerede er.  
Vær på den måde med til at præge det sociale og kulturelle liv i Reers-

lev/Stærkende samt øvrige forhold overfor kommunen, 
der kan have indflydelse på vores landsbyer.  

 
Betaling kan enten ske ved hjælp af girokort, netbank, ved indgangen til 

generalforsamling eller PBS betalingsservice som der kan ses på 
www.reerslev-sterkende.dk. 

Kontingent 150 kr. årligt pr. husstand. 
  

mailto:khalby@mail.dk
http://www.reerslev-sterkende.dk/
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Vel mødt til generalforsamling 
 i forsamlingshuset d. 11. april 2014 

 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af stemmetællere.  

3. Formandens beretning.  

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.  

5. Indkomne forslag.  

6. Fastsættelse af næste års kontingent. 
(bestyrelsen foreslår uændret 150,‐ Kr. årligt) 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
Bestyrelsesmedlemmer:  

John Severin (ikke på valg)  
Torben Nielsen (på valg)  
Lars Andersen (ikke på valg)  
Anne Birgitte Stubkjær (ikke på valg) 
Nick Ziegler (kan ikke genvælges) 
Sigrid M. Rasmussen (på valg) 
Michael Michaelsen (modtager ikke genvalg)  
Finn Gottrup (ikke på valg) 

Suppleanter:  
1. Kirsten Halby (Bestyrelsen foreslår genvalg) 
2. Michael B Clausen (Bestyrelsen foreslår genvalg) 

8. Valg af revisorer og suppleant.  
Bilagskontrollant:  

Niels Willumsen (Bestyrelsen foreslår genvalg)  
Jesper Petersen (Bestyrelsen foreslår genvalg) 

Bilagskontrollantsuppleant:  
Ny (på valg) 

9. Eventuelt. 
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Madeksperterne i 

Cafeudvalget  

vil igen i år stå for en kulinarisk oplevelse. 
 

 

 
www.reerslev-sterkende.dk 

 

Find os på Facebook 
https://www.facebook.com/reerslevsterkende 
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NCC Roads A/S, Råstoffer 

Reerslev Grusgrav 

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

Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk 

  
 

I skrivende stund, er det midt januar og vi har endnu ikke haft noget sne. Det er en 

mærkelig fornemmelse, og vi mangler vores sædvanlige legetøj – sneen. Men det kan 

være den kommer, bare den så ikke venter, til vi alle er klar til foråret. 

Jeg lovede i sidste nummer at skrive lidt om vores flæskestegsaften. Det blev endnu 

en gang en forrygende hyggelig aften – hvis vi selv skal sige det  

Trods det at der var 2 medarbejdere, der var sygemeldte, fik vi det hele til at spille, 

næsten. Hverken Camilla, Christian eller jeg selv, turde kaste os ud i at lave brun 

sovs til 85 personer. Men når nøden er størst, er der hjælp at hente hos jer forældre. 

STOR TAK til Eriks forældre, Pia og Peder, der sprang til, da nøden var størst. Alt 

det andet som skal laves på sådan en aften, klarede vi alle ved fælles hjælp. 

Jeg lovede på landsbyens årlige planlægningsmøde (paraplymødet), at vi gentager 

succesen igen i 2014, datoen bliver meldt ud senere. Men regner bestemt med, at det 

bliver en gang til start/midt november.  

En lille reklamespot – det er så populært, er der nogen, der synes 

Husk også at vi har læringscafé – før bedre kendt som ”lektieklub” i klubben. Ons-

dag er der, hvor vi kører den strukturerede model, tirsdag og torsdag har vi light ud-

gaven af læringscaféen. Kom op i klubben og hør nærmere.  

I år har vi 4 bands, der skal med til Ungdomsringens musikfestival. Vi har været af 

sted i flere år, og altid i samarbejde med forældreforeningens musikudvalg – eller 

hvad vi skal kalde det. Det er som altid i Aalborg, og som altid er det Mikael Bak 

Jensen, der er vores tovholder på denne tur. Her fra klubben deltager som medarbej-

der, Camilla. Vi glæder os rigtig meget til at høre mere fra denne weekend. De er/var 

af sted fra fredag d. 17 – søndag d. 19/1.  

Endnu en reklame til at slutte af på 

Vi er i skrivende stund i gang med at udsende tilmeldinger til årets HEDELANDS-

FESTIVAL. Der var på årets paraplymøde – igen, stor opbakning fra landsbyens for-

eninger til at hjælpe os med at gennemføre festivalen. Uden støtten derfra ville det 

også være svært at gennemføre den.  

I år er festivalen fastlagt til LØRDAG D. 14. JUNI. Vi starter kl. 12:00.  

Husk også at vi afholder koloni for fritidsklubben i uge 27, mandag – fredag. 

Kom op i klubben og få mere info. 

På klubbens vegne 

Lars Vesterdal 

Klubleder.  

 

mailto:reerslev_fritidsklub@htk.dk
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Fastelavn søndag den 2. marts 2014 

”Fastelavn er mit navn, boller vi jeg have. Hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade” 

Sådan lyder en kendt børnesang, men hvornår og hvad er det fastelavn? 

- Fastelavnssøndag falder altid syv uger eller 49 dage før påskedag, hvilket betyder, at det er 

fastelavn et sted mellem 1. februar og 7. marts. Fastelavn er i år derfor søndag den 2. marts 

2014. 

Hvad er fastelavn? 

Nu til dags er det børnene, som fejrer fastelavn. Men de færreste ved nok, at det oprindeligt 

var en voksenfest, hvor både mænd og kvinder klædte sig ud og festede med rigelige 

mængder mad og drikke i flere dage. Sådan foregik højtiden faktisk helt frem til ca. 1900. 

En af de mest sejlivede traditioner indebar, at karlene red fra gård til gård og fik en dram 

hvert sted, inden de mødtes ved fx gadekæret, hvor hele landsbyen samledes for at se de 

unge mænd slå katten af tønden. Den skik praktiseres endnu enkelte steder i Danmark. 

Ordet Fastelavn stammer fra det plattyske ord vastelaven eller fastnacht, der betyder aftenen 

før fasten. Dette er hentydningen til den 40 dages lange faste, som starter straks efter faste-

lavnstiden og varer lige indtil påske. Fastelavnstiden kaldes også for karnevalstiden – kar-

neval som i carne vale, altså farvel kød eller uden kød. For i fastetiden op til påske må man 

ikke spise kød. 

Fasten er blevet praktiseret inden for næsten alle kristne trosretninger, dog ikke i særlig grad 

blandt protestanter. Men fest har man alligevel holdt. 

Fastelavn i dag 

Fastelavnen er i Danmark en festdag, hovedsagelig for børn og barnlige sjæle, med rigtig 

mange traditioner. 

At slå katten af tønden er fastelavnstraditionen over dem alle. Fastelavnstønden fyldes med 

søde sager og frugt, og herefter er det tid til, at der slås løs på tønden. Deltagerne er udklæd-

te, og der slås på tønden skiftevis. Den, der slår det sidste bræt ned, bliver kattekonge og 

kåres med en gylden papirskrone. 

Reglerne om, hvem der skal være kattedronning, er derimod ikke så entydige. Nogle steder 

er det den, som kattekongen vælger, andre steder er det den næste i rækken. Den mest ud-

bredte skik går på, at den, der slår bunden ud af tønden, bliver kattedronning. 
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Arrangerer fastelavnsfest med  
tøndeslagning for børn  

 

Fastelavnssøndag d. 2. marts 2014 
 kl. 11.oo-13.oo 

 

I Reerslev forsamlingshus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

www.reerslev-sterkende.dk 
https://www.facebook.com/reerslevsterkende  
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Som sidste år vil der i salen 

være tønder til 3 aldersgrup-

per, så alle kan være med – og 

naturligvis kåres både katte-

konger og kattedronninger. 

Der vil også være en præmie 

for bedste udklædning.  

Bagefter gentager vi succesen 

fra sidste år med tøndeslagning 

for de ”voksne” på p-pladsen, 

hvis vejret tillader det. 

 

 

 

 

Enhedspris for børn og voksne: 25 kr. pr. næse 

 

Traktement:  

Til børnene: bolle, kage og 1 sodavand eller juice 

Til de voksne: bolle, kage og kaffe/te  

 

Yderligere øl og vand kan købes for hhv. 15 kr. og 10 kr. 

 

Tilmelding: 

senest søndag d. 23.2. til Kirsten Halby, tlf. 4656 4661 

Sms: 2129 5006 eller e-mail: khalby@mail.dk 

 

Vel mødt – Vi håber at se en masse glade børn og voks-

ne!!! 

NB:  først til mølle, da der kun må være 110 personer i 

huset. 
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Hesteoptog 
 
 

 

 
 

For de, der har lyst, vil der være 

fastelavnspyntet hesteoptog, som 

starter ved Reerslevs nordlige bydel kl. 10.30  

(Solvang). 

Som gammel tradition bevæger vi os langsomt gen-

nem byen til forsamlingshuset til tøndeslagning. 

 



Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

HUSK 

Generalforsamling 
2014 

Onsdag d. 12. feb. kl. 19.30 

Forsamlingshuset. 

 
Dagsorden ifølge vedtægter.: 

1.  Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetæller 

4. Aflæggelse af beretninger 

5. Aflæggelse af regnskab, samt gennemgang af budget 

6. Behandling af forslag  
 (Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dg. før generalforsamlingen) 

7. Valg af formand 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af suppleanter 

10. Valg af revisorer 

11. Valg af fanebærer 

12. Eventuelt 

Der bydes på kaffe, vand og øl. 

mailto:bestyrelsen@reerslevif.dk
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Skydning i  vintersæsonen  
på indendørs skydebanen under Reerslev Skole.  

Indgang ved Idrætsforeningens klubhus. 

Vintersæson – Pistol– og riffelafdeling 

Pistolskydning, 15 m, tirsdag  kl. 19.00 – 21.00 

Riffelskydning, 15 m, onsdag  kl. 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 2014: 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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 JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK 
 Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene 

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

 

 
 

 
 

 

17. Del 

Mosedefortet og Tunestillingen  

Det med Maden, særlig Brød og Paa-

læg, var der antaget en Mand til at for-

dele, altsaa skære 7 Rundtenommer til 

hver Mand, ca. 120 Mand. Han skulde 

faa Brødet til at slaa til. Det skete og-

saa, at han fik lidt smaa Stumper til-

overs, og jeg har da ogsaa været og 

spurgt, om han havde lidt tilovers, hvis 

der var lidt, fik jeg det tit. Men dette 

med at komme og spørge, om han hav-

de Brød tilovers blev afskaffet, for naar 

nogle kom, og han ikke lige var ved 

Døren, saa tog de nogle Rundtenom-

mer, og saa manglede han det til næste 

Dags Udlevering. Saa Døren blev laast 

indefra, men jeg kunde godt blive ved 

med at komme til ham, for som han 

sagde: "Du tog aldrig noget selv."  

Hen på Sommeren skiftede jeg Plads 

og kom i Officersmessen. Det var Kap-

tajnen, som syntes, jeg skulde prøve 

noget andet. Jeg var ikke ret meget for 

at komme i Officersmessen, jeg sagde 

ogsaa til Kaptajnen, at jeg som Land-

mand ikke rigtig passede til saadan no-

get. Naa, jeg kom derind. Vi Messe-

mænd, der var en for Underofficererne 

og jeg for Officererne, vi havde et Rum 
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Generalmajor P. W. Ibsen, der som chef 

for 2. Division i sommeren organiserede 

Tunestillingens flankeforsvar ved Køge 

Bugt. 

for os selv, som vi altid skulde være i, 

og saa var der ringeapparat til og fra 

Messen, naar Klokken lød saa afsted. 

Hvis Klokken lød 2 Gange hurtigt, saa 

skulde man være der med det samme. 

Det skete kun, naar General Ibsen kom, 

igen vores kære General, saa sprang al-

le. Da jeg kom i Officersmessen, ud-

traadte jeg af 3-Mands Gruppen, for jeg 

spiste samme Mad, som Officererne 

fik. Jeg kan saa tydeligt huske, at første 

Gang, Officererne skulde have Spejl-

æg, skulde Kaptajnen slaa det første 

Æg paa Stegepanden, for at vise mig 

hvordan jeg skulde bære mig ad. Jeg 

havde aldrig før prøvet at spejle Æg, 

men jeg havde hjemme hos min Moder 

set, hvordan hun bar sig ad. Det var et 

rask Slag paa Kanten af Stegepanden, 

og det gjorde jeg saa. Det var en Pande, 

der kunde staa 12 Æg paa. Jeg gik saa 

igang, og fik Æggene til at staa Fint. 

Da jeg kom med Stegepanden, saa 

Kaptajnen paa dem, jeg var nok stolt 

over at servere Æggene, som de skulde. 

I den tid spejlede jeg mange Æg, aldrig 

et gik i stykker, Saa jeg befandt mig 

godt i Officersmessen.  

I Officersmessen fik vi ikke saadan 

stuvede Kaalrabier saa tit, jeg kan ikke 

huske, hvad vi fik, men det var meget 

bedre, det er afgjort. Men som sagt, 

Maden var ensformig, men da de nye 

Kartofler kom frem, saa kom der For-

andring til, men stadig kneb det for den 

meninge Mand med at blive mæt. Saa 

snakkede jeg med Kaptajnen, om ikke 

de Menige kunde faa nogle flere Kar-

tofler. Saa blev der kogt Kartoffelmos, 

og saa kunde de blive mætte. Altsaa var 

jeg ikke helt ude af 3-Mands Udvalget, 

og jeg vil da ogsaa gerne hjælpe mine 

Kammerater.  

Det var for mig en meget stor Oplevel-

se at komme hjemme fra Far og Moder, 

hvor vi levede sammen i god Forstaael-

se og tog saa meget Hensyn til hinan-

den og til andre, og saa komme ind 

blandt saa mange forskellige Menne-

sker og høre og se saa meget, Krigen 

havde ogsaa gjort sit til, at alt var saa 

forandret fra før.  

Saa den 2. September 1918 blev jeg 

hjemsendt. Vi skulde til København og 

spise Frokost. Hos Købmanden i Mo-

sede skulde vi ind og have Øl, og jeg 

sagde til de andre: "Jeg drikker ikke 

flere Øller, end den jeg har faaet". Vi 

var 7 Mand, 891, der var Afholdsmand, 

drak aldrig Spiritus, han drak kun Kro-

nepilsner. Vi kom til København og fik 

god Mad, der blev vel ogsaa nogle 

Snapse til. Vi fik spist, og saa med To-

get til Taastrup. I Toget gik Mundtøjet 

godt, og den, der brugte Munden mest, 

var 891, som kun drak Kronepilsner.  
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Efter Soldatertiden 

Den 3. September 1918, Kl. 6 skulde 

Tærskeværket begynde at tærske. Den 

4. Kl. 11 var vi færdige, saa spiste vi til 

Middag. Det skulde helst gaa stærkt, 

for Fyrbøderen og Ilæggeren havde 

travlt med at komme til det næste Sted. 

Saa da vi havde spist, sagde Hannibal, 

at han rejste med det samme, for nu 

havde han overholdt, hvad han havde 

lovet, at passe Gaarden til jeg kom 

Hjem fra Soldat. Saa begyndte min 

Virksomhed saadan lidt hurtigt. Hans 

blev Hjemme til 1. November, saa rej-

ste han til Taastrup. Vi fik saa en ny 

Pige inde hos Moder, jeg havde en ung 

Karl paa 15 Aar.  

Hannibal og Hans var saa hjemme og 

holde Jul med os. Hannibal var til Tider 

hjemme og bo, saadan 2-3 Dage, som 

Arbejdet passede, eller der var en Pau-

se og sad inde og skrev til de forskelli-

ge, ogsaa Julen 1919 var de hjemme. 

Saa i Januar 1920 havde vi den Span-

ske Syge, Hannibal blev meget Syg og 

døde. Jeg laa, og Pigen laa, og Moder 

var heller ikke rigtig rask, saa Nabo-

sønnen maatte passe Dyrene og malke 

dem, gaa i Brugsen og købe ind og el-

lers hjælpe lidt her og der.  

Vi havde Sygeplejerske til at passe 

Hannibal og mig. Den sidste Nat, inden 

Hannibal døde, maatte 2 Mand holde 

Vagt over ham. Han stod op af Sengen, 

saa de maatte trevne ham tilbage i Sen-

gen først på Aftenen, men han døde saa 

henad Morgenstunden. Da Sygeplejer-

sken kom Kl. 8, var han sovet hen der 

ved ca. 4 Tiden, saa fik jeg Ro og kun-

de sove, jeg laa inde i Stuen. Det første 

hun sagde: "Larsen, hvad er det , du har 

gjort, du har drukket det hele, en Soda-

vand samt en Pot kogt Vand". "Ja", 

sagde jeg "det havde jeg ogsaa Lov til, 

men jeg skulde bare tage en Mundfuld 

ad Gangen, og det har jeg holdt," saa 

var det ogsaa i Orden. "Men ved du, 

hvad der er sket med mig?" mit Skæg 

var vokset saa meget ud. Jeg havde lig-

get og hørt alt dette, saa jeg fik ikke 

sovet den Nat, og Haaret var næsten 

vokset en hel Tomme, var blevet saa 

langt, at det var blevet krøllet. Saa det 

første Olivia sagde: "Næh, du er blevet 

krøllet, og saa langt dig Skæg er, alt-

sammen paa den Nat". Olivia, hun var 

ude og se til mig, og rejste saa Hjem til 

Jonstrup om Aftenen.  

Jeg var ogsaa syg og var ikke rask nok, 

saa jeg kunde komme med til Hanni-

bals Begravelse. Olivia var med, og 

kom saa og saa til mig. Jeg turde bare 

ikke gaa ud, og hun skulde ogsaa Hjem 

igen til sine Forældre i Jonstrup ved 

Ballerup. Men min Moder naaede lige 

at faa sagt til os, at nu skulde vi gifte os 

til Maj og overtage til 1. Maj 1920, for 

nu vilde hun ikke mere. Saa der blev 

smaatravlt med at faa ordnet alt, hvad 

der skulde gøre.  

Naar der sker saadan noget, saa bliver 

der altid travlt, men naar der er saa me-

get, der skal gøres, bliver det meget paa 

saa kort en Tid. Jeg skulde overtage 

Gaarden, Penge havde jeg ikke saa me-

get af, men alt dette behøvede jeg ikke 

at tænke paa, men det vidste jeg ikke 

den Gang. For nu, da Hannibal var 

gaaet bort, saa skulde Moder arve efter 
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ham sammen med Peder og Hans. Mo-

der skulde have det Halve,  og de 2 

Brødre det andet Halve, og der var me-

re, end de nogensinde havde tænkt, saa 

der blev ca. 19.000 Kroner, altsaa 

9.500 til hver af dem. Moder sagde til 

mig, om jeg vilde tælle hendes Penge, 

de godt 19.000 og putte dem i min 

Pengepung og bære dem over i Ban-

ken, saa hun kunde sætte dem der. Det 

 

gjorde jeg saa sammen med Moder, om 

jeg saa vilde tage Bankbogen med 

Hjem fra Roskilde og lægge den inde 

ved siden af min, saa var de samlet. 

Moder vilde ikke have noget at gøre 

med Penge, det havde Far altid, saa det 

skulde jeg ogsaa, sagde hun.  

(fortsættes i næste nummer) 

 

Tune-stillingen er så nært forbundet med Københavns 3. befæstning, at den må 

regnes som en del af dette anlæg.  

Tune-stillingen overgår alle tidligere forsvarsanlæg i længde og konstruktioner. 

Dannevirke var "kun" 14 km. lang og stort set uden faste anlæg. Vestvolden 14 

km. lang, men med mange større faste anlæg. Tunestillingen er 22 km. lang med 

ca. 5000 små faste anlæg, kilometervis af skyttegrav, pigtrådsspærringer og andre 

hindringer. Alt gravet af pioner- og fodfolksenheder - med håndkraft. 

Tune-stillingen 
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TILLYKKE 
Vinderen af 

nr. 131’s 

krydsordsopgave:  

Løsning: Lerdue 

 

William 

Stærkendevej 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.15.03.2014 

 

Navn:   

Adresse:   

Alder:   

Løsning:   

Mit yndlingsdyr:   

 

 

mailto:nissemor@cafeer.dk
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Københavns Kammerkor gav os søndag d. 8. december 

2013 en dejlig oplevelse, da de sang i Reerslev kirke 

Juleprogrammet omfattede et udvalg af de bedste danske og engelske 

julesalmer samt værker af Buxtehude og N. Rawsthorne. Reerslev kir-

kes akustik og orgel er særdeles velegnede til sådanne koncerter.  Vi 

var mange, som nød denne hyggelige optakt til julen.  

Helle Leegaard 



 REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
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Foredrag om PETER OG PAULUS 
v. Peter Reumert 

I Reerslev kirke d. 13. februar 2014 kl. 19 

De mest kendte af apostlene er uden tvivl 

Peter og Paulus. 

 

 

Peter, som Jesu nærmeste discipel og hans efter-

følger, som leder af den kristne menighed i Jeru-

salem, som missionær og grundlægger af pave-

stolen i Rom. 

Paulus, som omvendt jøde og kristendommens 

vigtigste missionær og brevskriver. 

Ifølge traditionen blev de begge henrettet i Rom 

som martyrer, endda samme år. 

I Apostlenes gerninger samt Peters og Paulus’ 

breve hører vi om disse to apostles virke i kri-

stendommens tjeneste og hvilken betydning og 

status de havde i den tidlige kristendom. Men 

havde de fælles ærinde? Og hvorfor interesserede 

Luther sig særligt for Paulus? 

 
Apostlen Peter fremstillet af den 

italienske maler Francesco del 

Cossa i 1473. 

Rembrandts maleri af Paulus 

http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Francesco_del_Cossa&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Francesco_del_Cossa&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
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Gudstjenester 

9/2 2014 – 30/3 2014 

Der tages forbehold for ændringer 
 

 

Søndag den 9. februar  kl. 10 

Sidste S.e. Hl. 3Konger Peter Reumert 

 

Søndag den 16. februar  kl. 10 

Septuagesima Peter Reumert 

 

Søndag den 23. februar  kl 10 

Sexagesima Preben Hedegaard 

 

Søndag den 2. marts kl.10 

Fastelavn Peter Reumert 

 

Søndag den 9. marts kl.10 

1.s. i fasten Peter Reumert 

 

Søndag den 16. marts  kl.10 

2.s i fasten Peter Reumert 

 

Søndag den 23. marts  kl.10 

3.s. i fasten Peter Reumert 

 

Søndag den 30. marts  kl.10 

Midfaste  Peter Reumert 

 

 

 

 

 

 
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 Sognets hjemmeside 
 

 

 

 

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


AKTIVITETSKALENDER: Februar - juli 2014 

Dato Kl. Aktivitet Sted Arrangør 

Lør 8/2  Generalforsamling med udstilling af Birte 

Claire. 

Hedehuset HUMLEN 

Ons 12/2 19.30 Generalforsamling HUSET RIF 

Tors 13/2 19 Foredrag Præstegården Kirkeklubben 

Ons 19/2 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygn. MHR 

Ons 26/2 19.30 Generalforsamling HUSET HUSET 

Fre 28/2 19 Café aften HUSET Café 

Søn 2/3 11-13 Fastelavn, se side 16-18 HUSET LL+HUSET 

Tors 13/3 18.30 Dilettant, ”Alma og de alternativt begave-

de”, se side 6-7 

Billetter: Købes ved døren  

Pris: voksne 50 kr. og 25 kr. for børn 

HUSET HUSET 

Fre 14/3 19 Dilettant, ”Alma og de alternativt begave-

de”, se side 6-7 

Billetter: Bindende tilmelding hos Birthe  

Pris: voksne 85 kr. og 40 kr. for børn 

HUSET HUSET 

Lør 15/3 19 Dilettant, ”Alma og de alternativt begave-

de”, se side 6-7 

Billetter: Bindende tilmelding hos Birthe 

Pris: voksne 110 kr. og 45 kr. for børn 

HUSET HUSET 

Tirs 18/3 19.30 Generalforsamling HUSET Halprojektet 

Ons 19/3 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygn. MHR 

Tors 20/3 19 Generalforsamling, se side 9 HUSET Reerslev Vand 

Tors 20/3 19 Foredrag Præstegården Kirkeklubben 

Tirs 25/3 19.30 Generalforsamling HUSET Stærkende Vand 

Søn 6/4 12-14 Menighedsmøde Præstegården MHR 

Man 7/4 19 Generalforsamling. Tilmelding  HUSET HHF 

Fre 11/4 18 Generalforsamling. se side 10-12  

Tilmelding 

HUSET LL 

Tors 24/4 19 Optakt til Fangekoret Præstegården MHR 

Søn 27/4 10 Koncert med Fangekoret Kirken MHR 

Søn 4/5 11 Brunch efter gudstjeneste Præstegården MHR 

Lør 14/6 12 HEDELANDSFESTIVAL Amfiteatret FTK m.fl. 

Søn 21/6 21 Midsommerkoncert Kirken MHR 

Man 23/6  Sankt Hans Lergraven LL 

30/6 - 4/7  Koloni i uge 27  FTK 

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 

 




