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Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn.
Bladet optager indlæg fra private, foreninger
samt annoncer.
Bladet er planlagt til at udkomme medio februar, april, juni, august, oktober og december.
Indlæg til næste nummer, skal være redaktionen i hænde senest d. 15 i måneden før.
Indlæg kan afleveres i redaktionens grønne
postkasse, som er opsat hos Gurli Kjep,
Tingstedvej 16, eller til redaktionsmedlemmerne.
Sats/Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge
www.prinfohh.dk
Oplag:
800 stk.
Giro:
0 10 64 02

Hvor finder jeg hvad
i Tingstedet?
Reerslev nyt, LN Service, side 4.
Fodterapi og NCC, side 5.
Landsbylauget, Skt. Hans båltale, Café-Aften, side 6 - 9.
Hedelandsfestival , Fru Jensen, side
10.
Vestegnens Haveservice og JM miljørådgivning, side 11.

Redaktionsmedlemmer:

Læsernes sider, Ældreboliger i Reerslev?, side 12 - 13.

Gurli Kjep

Nybolig, side 14.

Tingstedvej 16, Reerslev, Tlf. 4656 0673
E-mail: n i s s e m o r @ c a f e e r . d k

Skytteforeningen, side 15.

Preben Hedegaard

Reerslev IF, aktiviteter, svømning,
EFFEKT og Halprojekt, side 16 - 20.

Solvang 33, Reerslev, Tlf. 4656 3880
E-mail: p r e b e n w h @ v i p . c y b e r c i t y . d k

Tjørnehøj Mølle, side 21.

Rie Michaelsen

Karl Ingemann Larsen, Stendyssegård, side 22 – 24.

Solvang 29, Reerslev, Tlf. 4656 3909
E-mail:
rie.michaelsen@4me2you.dk

Hjort Teknik, side 25.

Grethe Grøn Henriksen

Tips og ideer til Maden, side 26 - 27.

M.W. Gjøesvej 22, Reerslev, Tlf. 4656 2894
E-mail: g r e t h e _ t o n n y @ m a i l . d k

Det’ for børn, Børnesiden, side 28.
Menighedsrådet, Studiekreds, Schärfe, kor, Prinfo Trykkeri og gudstjenesteliste, side 29 -31.

Karin Gregersen
Blommegrenen 11, 5592 Ejby, Tlf. 7538 1984

E-mail: k a r i n g r @ p r i v a t . d k
eller karin.gregersen@hotmail.com

Aktivitetsliste, side 32.

Nye annoncører kan henvende
sig til en af de ovennævnte
redaktionsmedlemmer.
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KOMMENTAR
”Det Løvfald, som vi kom så altfor nær,
bedrog os med de Ting, vi havde kær:
Den strenge hvide Sol. En sløret Regn.
Et gult Forundringssmil i Nyrup Hegn.
Hvor kom vi alt for nær på alle Ting.
Det løvfald lod os se en sjælden Ring:
Der stod en hest med samme hvide Haar,
som vore arme Unger engang faar.
Din lille varme Haand sad fast i min.
og der kom Blæsten rendende med sin.
I Vejens vaade blanke Asfaltaa
drev mange flere Blade, end vi saa.

FERIETANKER!
Det er underligt at tage til Ro´s torv eller
til City 2 og se at totrediedele af parkeringen er ledig – nå selvfølgelig – vi er jo
midt i ferietiden - charterflyene er overbookede – trængsel på færgerne til Puttgarden – for Grækenland – Italien –
Frankrig – ja selv Ægypten skal opleves –
selvom solen herhjemme står højt på himlen efter en kort kølende byge – euroen
skal bruges – ja ikke i Ægypten – men på
Kreta – Verona – Cannes eller hos købmanden i Aventoft.
Mange drømmer om og længes efter
sommerens rejse til fjerne strande – men
hvor mange drømmer om en tur til Gurre
med ruinen efter Valdemar Atterdags slot
– og den smukke sø og kroen og endelig
Gurrehus, en bygning fra slutningen af
1800 tallet og dengang ejet af Kong
Georg af Grækenland!
Ja, hvem kunne drømme om at tage på ferie til egnen deromkring, at vandre om
søen eller sidde ved ruinen og nyde sin
madpakke for så at gå videre med - Kirsten og vejen fra Gurre – for øvrigt et digt
af Frank Jæger - til det smukke Nyrup
hegn med springende rådyr og flagrende
sommerfugle:
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Esbønderup. Det hvide Hospital.
En fjern og ukendt Hanes Søndagsgal.
Dit blik fik gule Marker med sig hjem.
Nu ejer du en Længsel efter dem.”
Ja – man kan godt længes efter høstens
gule nordsjællandske augustmarker og
landskaberne omkring Esrum - og Arresø
– de smukke Tibirke bakker, men hvem
mon vil svare på spørgsmålet – ”hvor har
I tilbragt sommerferien?” – med ordet –
Gurre?
Redaktionen.

HØRT I BYEN
Vokser din nye lillebror
godt?
- Han er ikke vokset ret
meget, men i søndags var
vi i kirke, og der blev han
vandet, så nu hjælper det
nok.

HUSK
at Biblioteket på Reerslev skole
har åbent hver mandag fra
kl. 15.30 - 19.00.
Tlf. 4335 2094
Vi har altid bogsalg både af bøger
og tegneserier for 5 kr. stykket.
På gensyn
Personalet

Kunden til slagteren:
Hvordan i alverden kan i
sælge jeres kød så billigt?
Vi har såmænd bare skåret
lidt i personalet.......

L.N. Skov/Have & Park
Maskinhandel
STÆRKENDEVEJ 226, Vinding e
2640 HEDEHUSENE

4613 8401  lnservice@mail.dk

STIHL BENZINHÆKKLIPPER HS 45:
KNIVLÆNGDE 60 CM

FØR KR. 2.995,00 – NU KR. 2 .4 9 5 ,0 0
STIHL BENZINGRÆSTRIMMER FS 50c
FØR KR. 1.995,00 – NU KR. 1 .7 9 5 ,0 0
Igen i år har vi mange gode tilbud på Havetraktorer/Riders/Plæneklippere/Hækklippere
Og meget andet godt – så kom forbi og se vores udvalg!
Vi har næsten alt i Havebrugsmaskiner/benzin/el
Div. Haveredskaber Wolf/Zink-Lysbro/Fiskars
Service/Reparationer/Reservedele
Små smedeopgaver udføres
Slibning af rotorknive/skær f. hækklipper/hæksaks/
Cylinder-/håndklipper/kæder/alm. Knive
Udlejning af bl.a. benzinhavefræsere-/plæneluftere.
Afhentning/Udbringning.
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Pas dine fødder, de skal bære dig hele livet

Reerslev fodpleje
Ved fodplejer Birthe Hillersdal

Åbner 1. september
Behandling af:
• Fortykkede negle
• Nedgroede negle
• Hård hud
• Ligtorne
• Hælrevner
• Fod- og neglesvamp
Ring for tidsbestilling
tlf. nr. 52 25 30 31
Laver også hjemmebehandlinger

NCC Råstoffer A/S
Reerslev Grusgrav
Hedehusene Mørtelværk
Tranemosevej 2, Reerslev
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 0021 ∗ www.raastoffer.dk
● Vi sælger også til private, kontant.
● Vi giver gerne et godt råd om materialevalg.
● Vi har et stort udvalg af grus, sten og mørtel. ● Vi giver mulighed for at bese materialerne
inden køb.
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2011 – 2012
Se også:

LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:

www.reerslev-sterkende.dk
Formand

Michael Blem Clausen
Dybkærvænget 13, Stærkende

Tlf.: 4360 0050
Mobil: 4084 1329
Mail: micclausen@gmail.com

Næstformand Kirsten Halby
Tingstedvej 18, Reerslev

Tlf.: 4656 4661
Mobil: 4040 2687
Mail:
aage.kirsten@christensen.mail.dk

Kasserer

Lars Andersen
Sognevej 10, Reerslev

Tlf.: 4656 3706
Mobil: 2499 6009
Mail: sognevej10@hotmail.com

Sekretær

Niels Poulsen
Tingstedvej 9A,Reerslev

Tlf.: 4656 1687
Mail: amorgos@vip.cybercity.dk

Pressekoordinator

Karin Øhlenschlæger
M. W. Gjøesvej 20, Reerslev

Tlf.: 4048 5924
Mail: karin@cityadvokat.dk
Tlf.: 4018 7228
Mail: nick@hyldagergaard.dk

Bestyrelses- Nick Ziegler
medlemmer Tingstedvej 41, Reerslev
Tanja Borge
Brostrædet 1, Reerslev

Tlf.: 2092 8008
Mail: tanja@broagergaard.dk

Preben Rosenberg
Tingstedvej 20D, Reerslev

Tlf.: 3811 6663
Mail: prebenrosenberg@yahoo.dk
Tlf.: 4656 4661
Mobil: 4040 2687
Mail:
aage.kirsten@christensen.mail.dk

Suppleanter Aage Christensen
Tingstedvej 18, Reerslev

Michael Michaelsen
Solvang 29, Reerslev

Tlf.: 4656 3909
Mail:
michael.michaelsen@4me2you.dk
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
Revisor:
Revisorsuppleant:

Niels Willumsen og Jesper Petersen
Ulla Christensen

Referatet fra generalforsamlingen kan rekvireres hos formanden,
Michael B. Clausen eller læses på Landsbylaugets hjemmeside.
På Landsbylaugets hjemmeside www.reerslev-sterkende.dk kan
du også se billederne fra Skt. Hans aften i Lergraven
Hvis du ikke er medlem af Landsbylauget og gerne vil have indflydelse på, hvad der
sker i vores landsbyer, 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.

Fransk kok og hushovmester er vi ikke,
men vi skal gøre vort bed
be d ste, bare I vil
komme og hygge jer sam
sa m men med os til

cafécafé-aften
fredag den 28/10 2011 kl. 19
Grydelauget
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
5. Til et arrangement som Ren By
kommer der ikke flere end 20
mennesker
6. Det er Tordenskjolds soldater,
der er aktive i byens foreninger
Og når jeg ser ned over den liste, kan
jeg jo godt undre mig gevaldigt over, at
min nabo fik solgt sit hus på godt en
måned….
Men så skal man jo også huske at kigge på den anden side af mønten. Og der
ser man at:
1. Vi er omringet af fantastisk natur, f. eks. Hedeland
2. Vi har en rigtig god og populær
skole og sfo, hvor børnenes
klassekammerater er deres naboer og venner helt fra vuggestuen.
3. Lærken er en rigtig god og velfungerende daginstitution med
omsorg for alle børns særlige
egenskaber.
4. Vi har faktisk fået en rigtig fin
busforbindelse til omverdenen
5. Vi har en rigtig aktiv musikforening, lokalt band og Hedelandsfestival, der sætter os på kommunekortet.
6. Der er nogle enormt engagerede
frivillige i Landsbylauget, idrætsforeningen, forældreforeningen,
forsamlingshuset, grydelauget
m. fl., der arrangerer fælles samlingspunkter som Skt. Hans, Julestue og juletræstænding, fastelavn, festlige fællesspisninger i
forsamlingshuset og meget, meget mere.

Velkommen….
Jeg holdt jo også båltalen forrige år, og
flere af mine elever herudefra har opfordret mig til ”bare at holde den samme, der er jo ikke nogen, der kan huske
det alligevel”
Og de har jo sandsynligvis ret, men alligevel…
Jeg oplever tit, at børn og unge ser
utroligt sort/hvidt på tingene.
Jeg ser det som en af mine allervigtigste opgaver som lærer at åbne mine
elevers øjne for det faktum, at enhver
mønt altid har to sider.
For eksempel vores lokale landsbysamfund her. Hvis man ser på den ene side
af mønten, så taler jeg jævnligt med jer
om:
1. Relativt få medlemmer af landsbylauget
2. Tingstedvej er en gennemfartsvej
3. Vi har små institutioner, som i
den fremherskende økonomiske
tænkning er uden stordriftsfordele, urentable og altid i fare for
lukning.
4. Vi har en idrætsforening, som
ikke kan opretholde en ungdomsafd. Ikke engang i fodbold

Men det skal jo også handle lidt om
Skt. Hans. Og et meget konkret resultat
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
af samarbejdet – i dette tilfælde mellem
landsbylaug og klub er vores fine heks
her bag mig.

Ja, nogen kan jo stå her i dag og se på
hende og se ”de fremmede” for sig –
Altså dem fra Hedehusene, Torslunde,
Tune og Vindinge.

Fakta:
Det, at vi sætter en heks på bålet til
Skt. Hans, har faktisk slet ikke noget
med middelalderens hekseafbrændinger at gøre. Den sidste rigtige hekseafbrænding i Danmark fandt sted i 1693
og man anslår at vi i Danmark kun
brændte ca. 1000 mennesker dømt for
hekseri. Det er langt mindre end i vores
nabolande, hvor hekseafbrænding antog form af nærmest epidemiske proportioner.
Vi ved i dag, at hekseprocesser blev
drevet af uvidenhed, frygten for det
ukendte, det anderledes.

Eller jyder, svenskere og christianitter?
Eller tyrkere, afrikanere og rumænere….
Man kan også vælge at se heksen som
symbolet på verdens iboende ondskab.
Se hende som symbolet på vores egne
svagheder og fejl, vores egen onde
side. Se de gange vi har handlet i vrede
eller afmagt. De gange målet har helliget midlet eller vi bare har givet igen
med samme mønt.
Så, ja, selv heksen på bålet har to sider.
Og lige om lidt, når hun brænder, vil
nogen føle sejrens sødme og tryghedens varme brede sig, mens andre vil
se sig selv og deres iboende ondskab i
øjnene og opleve Katharsis når flammerne strækker sig op mod himlen.
Uanset, ønsker jeg jer alle en dejlig
Skt. Hans aften og en fantastisk sommer.

Heksen som symbol står for
ondskab
Vi hører først om heksen på Skt. Hans
bålet i slutningen af 1800-tallet og det
blev først almindeligt for ca. 100 år siden. Ingen ved præcis hvordan traditionen er opstået, men det er oplagt at
noget af inspirationen skal findes i
Drachmanns Midsommervise fra 1887.
Her er det tydeligt, at ondskaben skal
forstås som noget udefrakommende,
noget som kræver sammenhold at stå
imod.
Helt præcis er det jo:
Udenvælts fjender
Ufredens ånd
& hekse og trolde
”Dem vil vi fra livet med glædesblus
holde”
Vi har siden lært at se på verden med
andre øjne – heldigvis.

Se alle billeder fra Skt. Hans på
Landsbylauget hjemmeside:

www.reerslev-sterkende.dk

Men hvad symboliserer hun så i
dag?
-9-

HEDELANDSFESTIVAL

Mad, vin eller gaver?
Så skulle du ringe til

Hedelandsfestival 2011

fru Jensen's Multiservice.

Lørdag d. 20. august 2011,
Amfiteateret i Hedeland

Alle medarbejdere
er fagligt uddannede,
og kvaliteten er i top.
For fru Jensen er ingen opgaver for små,
men heller ingen er for store.

Program:
11:00 Åbning på scenen v. Michael
Ziegler og Stine Ternstrøm
11:30 ”The Flying Bats” (SFO Viben)
12:00 ”No Name” (Fløngklubben –
Engvadgaard)
12:30 Pause underholdning
13:00 ”Stjerneskuddene” (SFO Viben) og Reerslev skole band
13:30 ”Burning Night” (Parkvej fk.)

Ring: 46 59 08 80 www.frujensen.com

Hedelandsfestival 2011 arrangeres igen
i år, af Reerslev Fritids- og Ungdomsklub i samarbejde med Høje - Taastrup
kommune og lokale foreninger i Reerslev.
Oplysninger om festivalen kan indhentes hos Lars Vesterdal på telefon
43 35 35 60/26 81 95 17 eller via mail
på larsve@htk.dk

14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

Pause underholdning
“Franklings” (Sengeløse fk.)
”No Control” (Reerslev fk.)
Pause underholdning
”GreyHouse” (Reerslev fk.)
“And he said” (Parkvej uk.)
”Taste of Babes” (5’eren)
”Taste of Black Apples” (Reerslev fk.)
18:00 Jesper Boesgaard.
19:00 Afslutning fra scenen.
20:00 Pladsen lukker.

Hele Hedelandsfestivalens program kan ses på Landsbylaugets
hjemmeside:
www.reerslev-sterkende.dk
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•
•
•
•

Miljøundersøgelse ved bygge- og anlægsopgaver
Handlingsplaner for opgravning og bortskaffelse af jord
Tilsyn og styring af oprensning
Afrapportering til myndighederne

Vi udfører alt inden for miljørådgivning:

JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK

Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene
Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk

LÆSERNES SIDER
Lidt historie omkring
Reerslev-Stærkinde
Da Rolf og jeg i sin tid (december
1970) flyttede fra Hedehusene til
Reerslev, var der netop sket en
kommunesammenlægning efter datidens regler vedtaget af Folketinget.
Oprindelig hed kommunen her Reerslev-Vindinge kommune, men
ved afstemningen skulle borgerne
stemme om, hvorvidt de ville tilknyttes Roskilde eller Høje Taastrup kommune.
Vindinge stemte sig til Roskilde,
mens Reerslev stemte sig til Høje
Taastrup kommune.
Og sådan blev det.
Jeg kan godt huske den gamle,
hyggelige sognerådsformand, der
gik rundt i Reerslev og pegede med
sin stok, men nu kom der "andre
boller på suppen"
I dag har vi i Reerslev en kirke, en
skole til 7. klasse, et lille bibliotek,
en integreret institution for vuggestue-/ børnehavebørn, en ungdomsklub, en idrætsklub og en pizza forretning.
Tidligere var her en købmandsbutik, men hvor man med en lang
indkøbsseddel i hånden alligevel
kun kunne få halvdelen, og så måt-

te købe resten en anden dag i et
større supermarked!
Der er stiftet et landsbylaug for Reerslev-Stærkinde, som i tidens løb
positivt har taget sig af mange forskellige projekter.
Men - der mangler noget!
Sådan som jeg ser det, er Reerslev
stadig et ”udkantsområde” i kommunen - en slags adoptivbarn, som
også burde medtænkes!
Især på området omkring de ældre.
Ingen interesserer sig rigtigt for,
hvordan de mennesker - der har
boet her i mange, mange år, har deres familier rundt omkring sig, og
oplever at børnene vender tilbage
til området for at være i nærheden
af os ”de gamle”" - kan afslutte deres tilværelse i vante omgivelser.
Det er vist ved at være sådan nu, at
de ældre også meget gerne vil forblive i nærheden af de unge og
børnebørnene.
Derfor er det nok på tide, at der nu
snart sker noget inden for ældreområdet i Reerslev-Stærkinde, og i en
artikel andetsteds i bladet vil man
se, hvad der nu i første omgang
kunne være et godt initiativ fra os
alle i Reerslev - Ældreklubben og
måske især Landsbylauget!.
Jytte Paris
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LÆSERNES SIDER
ÆLDREBOLIGER I
REERSLEV
Vi er vist ved at være mange, der
måske synes, at vores hus egentlig
er for stort og besværligt at blive
boende i. Bl.a. jeg selv Men samtidig melder tankerne sig
så: Hvor skal vi dog flytte hen Vi har jo næsten altid boet her i
Reerslev og vil ikke så gerne flytte
fra vores dejlige landsbymiljø.
Da der var borgerrundtur i kommunen i maj måned, deltog jeg - måske med det i baghovedet at se,
hvad der blev gjort for de ældre i
andre dele af kommunen.
Og det er ikke så lidt Overalt skyder der ældreboliger,
seniorkollektiver og bofællesskaber
op.
Blot ikke i Reerslev – ”udkantskommunen” som jeg kalder det!
Som en af de interesserede, har jeg
så for nogen tid siden rettet henvendelse til kommunens borgmester om muligheden for, at der også
blev tilgodeset de ældre i Reerslev,
som er kede af at skulle flytte til
andre området i kommunen, men
gerne vil forblive i Reerslev.
Jeg fik et meget positivt svar fra
Michael Ziegler, som lover at kommunens udviklingschef vil hjælpe
os med at komme videre med et
evt. projekt.

Altså hvis der opstår en interessegruppe i Reerslev, som vil arbejde
videre med sagen.
For nogen tid siden har jeg meldt
mig ind i Reerslev Ældreklub og
her forelagt spørgsmålet for medlemmerne, som er gået i tænkeboks
i denne sommer, og klubbens formand er positiv for på klubbens
vegne at tænke videre.
Jeg tror bestemt, at interessen er
der, men så melder alle men´erne
sig alligevel!
Vi blev enige om at tage spørgsmålet op igen efter en tænkepause i
denne sommer.
Men forinden vil det da være interessant at vide:
Er der overhovedet nok interesse
fra de ældre i Reerslev - og evt. opbakning - for at der i Reerslev bygges et område med ældreboliger
under en eller anden form.
Dette er ikke en opinionsundersøgelse, men jeg synes nok det er en
”messe værd” at tænke over det,
hvis der på et tidspunkt skulle komme en nærmere borgerforespørgsel.
Måske kunne vi en dag få mulighed
for at flytte til en mindre - måske
handicapvenlig - bolig i Reerslev
og forblive i vore hjemlige omgivelser, og nær de mennesker, vi
næsten altid har kendt Mange hilsner
Jytte Paris
Solvang 17
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Sådan en app
har jeg altid
drømt om

Scan da løs...

Tjek boligmarkedet på din
iPhone
Med Nybolig app en er det ekstra sjovt at være
på boligjagt. Du får nemlig alle de muligheder,
der ligger på nettet – og lidt til. Den virker
selvfølgelig både på iPhone og iPad. Du kan
lyn-hurtigt se, hvad der er til salg i det område,
hvor du er. Finder du noget interessant, kan du
tjekke, hvad boligen vil koste med forskellige
låntyper. Og hvis den er til salg hos Nybolig, kan
du også se alle billederne, bestille en

salgsopstilling, booke en fremvisning eller afgive
et bud med det samme. Scan stregkoden eller
søg på ”Nybolig” i App Store.

Venlig hilsen
Nybolig Mads Østergaard
Mads Østergaard

Nybolig Mads Østergaard
Hovedgaden 502
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 2555
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Information
fra

Reerslev Skytteforening
Udendørssæsonen står for døren.
Skydning i sommersæsonen, Hovedgaden 610 - 614, (nedkørsel
ved produkthandleren over for Rockwool),

Hedehusene,

tlf. 4659 0164

Riffelskydning, 50 m Onsdag 18.30 – 21.00, 1. gang d. 27/4 2011
Riffelskydning, 200 m Mandag 18.00 – 21 00, 1. gang d. 4/4 2011
Pistolskydning

Onsdag 18.00 – 21.00, 1. gang d. 4/4 2011

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

E-mail: info@reerslevskytteforening.dk
Information om skydning kan fås hos følgende:
Formand:
Kasserer:
Riffel.afd.:

Per Nielsen

2214 3067

Anders Rody Hansen

5056 6386

Svend Erik Rasmussen
Pia Eriksen
Palle Andersen

4632 6060

Pistol afd.:

Lars Rasmussen
4659 0506
Jesper Helmersen
Bjarne Kristensen
2267 8970
Kontingent for 2011: 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 www.reerslevskytteforening.dk
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Information fra
Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Det er os en stor fornøjelse at præsentere de
aktiviteter, vi i Reerslev Idrætsforening tilbyder
fra september 2011
Ved du allerede nu, at du er interesseret i en eller flere af aktiviteterne, kan du helt
uforpligtende nu og hele sommeren sende besked til den ansvarlige for hver idrætsaktivitet på nedenstående mailadresser.
Gør du det, er du sikker på at få informationer om pris, dag, tidspunkt, instruktør og
meget andet, når det er tid til tilmelding i august måned.
Det er naturligvis også muligt at stille spørgsmål og komme med kommentarer til os
på disse adresser.

Kampsport

Kampsport har været på programmet gennem en årrække og henvender sig både til
unge og gamle, mænd og kvinder.

Kampsport@reerslevif.dk

Linedance

Vi tilbyder til efteråret 2 hold; et fortsætterhold, fortrinsvis for de der har gået til linedance 2 år eller mere, og et for begyndere og
let øvede

Linedance@reerslevif.dk

Effekt

Efterhånden et rigtig populært tilbud til alle,
der vil styrke kroppens muskelstyrke og smidighed og samtidig være en del af et hold.

Effekt@reerslevif.dk

Svømning

Svømning har været vores store succes de
senere år. Med dygtige, dedikerede trænere
er vi i stand til at tilbyde børnehold på alle
niveauer

Svømning@reerslevif.dk

Fodbold

Vi har i år 3 seniorhold og et senior-oldboyshold. Vi spiller på lukkede hold, men træner
sammen og har altid brug for nye talenter til
at forstærke os.

Fodbold@reerslevif.dk

Løb

Et nyt tiltag er vores løbehold. Vi henvender os både til begynderen og den øvede.

Løb@reerslevif.dk
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Information fra
Reerslev Idrætsforening
Vi løber sammen på forskellige distancer
hver uge, og en gang om måneden får vi besøg af en professionel træner, som løber med
os og giver tips og gode råd.

Badminton

Er I 2 eller 4, der godt kunne tænke jer at
spille badminton en gang om ugen, eller
savner du nogen at spille med, så kommer
nettet op i gymnastiksalen i aftentimerne.

Badminton@reerslevif.dk

Børnegymnastik 0 - 3

Bedst kendt som mor-barngymnastik er her
en alle tiders mulighed for at vuggestuebørnene kan få styrket motorikken, mødrene
kan få inspiration til sjove øvelser, og alle
kan have det sjovt med hinanden.

Morbarngym@reerslevif.dk

Børnegymnastik 3 - 6

Børnehavebørnene må stadig godt have forældrene med, men der er væsentlig mere
krudt på, når de lidt større børn får trænet
motorik, rytmik og sociale evner i en stemning af leg og fællesskab.

Børnegym@reerslevif.dk

Multisport

For skolebørnene tilbyder vi ekstra idræt, leg
og sjov - alt det sjoveste fra skolens idrætsundervisning – med de andre fra SFOen i timen før aftensmaden.

Multisport@reerslevif.dk

Zumba

Så er Reerslev Idræt også med på bølgen.
Kom op og vær med til det nye årtis største
hit inden for dans og fedtforbrænding.

Zumba@reerslevif.dk

Gi Den Gas

En gang hver måned gir vi den gas sammen
med alle medlemmer af Idrætsforeningen. Vi
spiller og leger sammen voksne og børn og
vi viser hinanden hvad vi laver i de forskellige aktiviteter. Deltager du ikke i andre aktiviteter i foreningen, kan du godt bare tilmelde dig Gi Den Gas og være med en gang
om måneden.

Gidengas@reerslevif.dk
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Information fra
Reerslev Idrætsforening
EFFEKT FOR ALLE - både kvinder og mænd - unge og gamle!
Sæsonstart: Mandag d. 29. august i gymnastiksalen på Reerslev skole.
EFFEKT er muskeltrænings-øvelser, der udføres langsomt, kontrolleret og uden ydre
belastning kun af kroppens egen vægt og i takt med vejrtrækningen. Øvelserne foregår stående, siddende eller liggende.
EFFEKT gør, at man får en bedre kropsbevidsthed, en god kropsholdning og ikke
mindst en stærk og smidig krop, som både er forebyggende og sundhedsfremmende.
I EFFEKT-timerne starter vi med ca.15 min. opvarmning i rolig tempo.
Ved EFFEKT-øvelserne træner vi hele kroppen igennem via lår, balder, overarme,
bryst, ryg og mave.
Vi afslutter med udstræknings- og afspændingsøvelser de sidste 15-20 min.
EFFEKT-instruktør Gitte Pedersen har taget uddannelsen hos Birgitte Nyman, som
har udviklet denne gymnastikform.
KOM OG VÆR MED - Alle kan deltage.

Mandage kl. 18.00 – 19.30.
Pris: 700 kr. (30 gange)
Første gang er en prøvetime.

Familiesvømning: Program for 2011/2012
Familiesvømning foregår i Fløng Svømmehal. Konceptet bygger på samvær for hele
familien lørdag mellem 8 og 10.30. Mens børnene undervises, hygger resten af familien sig med morgenmad, leg eller motion i poolen. Det giver en god start på weekenden. Vi har også et Power-hold mandag aften.
Mød op i svømmehallen Lørdag den 27. august fra kl. 8.10.
Du kan læse mere om tilmelding på svømning@reerslevif.dk.
Familiesvømning er en afdeling under Reerslev Idrætsforening.
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Information fra
Reerslev Idrætsforening
I 2011/2012 har vi følgende hold:
Børn begyndere
Børnene vil lære at bevæge sig frit i vandet samt blive fortrolige med det våde element. Undervisningen vil primært 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 element med introduktion til svømmearterne, 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 element med introduktion til svømmearterne, 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 undervisningen. Undervisningen foregår som delvis 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)
Power
Holdet for de meget øvede. Fortsat fokus på de fire svømmearter, udspring og dykning. Intensiteten øges endnu engang på dette hold.
Tidspunkt: Mandag 19.00 til 20.00 (Hold 8).
Motion
Det handler bare om at motionere i vandet, svømme baner, og brænde kalorier af. Her
er du din egen træner.
Tidspunkt: Mandag 20.00 til 21.00 (Hold 9).
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Information fra
Reerslev Idrætsforening
Kom til BORGERMØDE om en ny hal på Reerslev Skole
Torsdag den 15. september kl. 19 er der borgermøde på Reerslev Skole
om den nye hal.
Mødet starter med en status om hal-projektet og derefter tager borgmester
Michael Ziegler over og informerer om kommunens støtte til projektet.
For at blive inspireret til, hvordan lokalområdet kan mobilisere kræfterne
til at løfte i fællesskab kommer tidligere verdensmester fra guldfireren
Thomas Ebert og fortæller hvordan man gør en forskel, og hvordan man
kan realisere de mål, man sætter sig.
Og så skal alle fremmødte i arbejdstøjet og drøfte, hvad en ny hal kan betyde for byen og lokalområdets borgere. I forskellige grupper, der repræsenterer børnene, de unge, de ældre, og os der bare trænger til at røre os
mere, skolen, og de andre institutioner og foreninger, drøftes de forskellige
brugergruppers muligheder i en ny hal, og hvordan vi selv kan bidrage til
at projektet realiseres.
Mød op og bidrag med gode ideer og forslag til brugen af ”vores” fremtidige hal, hvad den skal indeholde og hvordan den skal se ud?
Sæt X i kalenderen nu. Der kommer mere information, når vi kommer tættere på.
Med venlig hilsen hal projekt-gruppen.
Vi ses den 15. september.

Velkommen til vores nye hjemmeside.
Over sommeren 2011 vil vi på vores hjemmeside www.reerslevif.dk informere om alle vores kommende aktiviteter. Det vil blive muligt at læse om enkelte
udbud, ved at klikke sig rundt ved hjælp af menuen.
Hvis I sidder med gode ideer, eller tiltag I brænder for at få gennemført, da kontakt os på bestyrelsen@reerslev.dk
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Kæledyr
eller have?
Vi har det hele til konkurrencedygtige priser. Alt i foder
til heste – også strøelse, træbriketter samt træpiller.

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

A/S Tjørnehøj Mølle
Tingstedvej 47
2640 Hedehusene
Tlf. 33 68 37 70
www.kvalitetsfoder.dk
Åbningstider:
Man.-tors. 7.00-16.00
Fre. 9.30-15.00
Middagslukket
alle dage 12.00-12.30

STENDYSSEGÅRD

Vi fortsætter med Mogens Larsens far
Karl Ingemann Larsens ”Erindringer fra
min Barndom med mere”

sammen til Roskilde Andelsvineslagteri. Mælkepengene fra Hedelykke, som
vi fik en gang om Maaneden, og Ægpengene skulde holde til det forskellige
og til Brugsforeningen, husk paa, de
havde ikke mange Penge at købe for.
Og saa om aftenen der i November,
naar vi havde spist og drukket The, saa
blev Køkkenbordet gjort rent. Posen
med alle Hønsefjerene blev taget frem,
og der blev hældt en del Fjer ud paa
Bordet. Far sad på Foldebænken, Pigen
og jeg sad paa Langbænken langs Vinduet, og ud imod Køkkenet sad Mor.
Far og jeg redte de store Fjer, Moder
og Pigen klippede Spidserne af de smaa
Fjer. Lidt i 9 holdt vi op, for saa skulde
Far ud at fodre hestene af og strø Halm
under dem, og samtidig stod Lænkehunden ude og ventede paa at faa de
sidste klap for Dagen. Hunden fik altid
et Klap, naar vi gik forbi ham. Saa
skulde Pigen og Moder ud paa det lille
Hus, som stod ude bag Længen, og det
var mørkt. Pigen var altid bange, saa
det var gerne i Trav ud og ind. Vi sad i
Køkkenet, der var ikke varme andre
steder. Vi havde ikke Varme i Stuen
andet end om Søndagen. Efter Jul fik vi
Varme i Stuen om Eftermiddagen.
Hen i December skulde der vaskes
Storvask. Det skulde være til Side, in-

Stendyssegård har været i Mogens’ slægts
eje i over 200 år, og mange kan endnu huske hans far, der overtog gården i 1920.
Karl Ingemann Larsen døde i 1996 –
72 dage før han fyldte 100 år. Mogens
Larsen overtog gården i 1963.

3. Del
Arbejdet på Gården
November 1910
Der blev slagtet et Lam og vistnok ogsaa en Gris. Af Lammet blev Køllerne
saltet. De skulde op og ryges til Paalæg, og af Grisen blev der lavet Spegepølser, som ogsaa skulde ryges til Paalæg. Begge Skinkerne samt Rygflæsket
blev røget, først blev det saltet, Spegepølgerne vistnok i 3 Uger. Skinkerne
og Rygflæsket i 6 Uger. Når saa de
hentede det oppe fra Røgmanden, blev
Spegepølser, Flæskesider og Skinker
samt Faarekød hængt op paa Skorstenen, saa det kunde holde sig til Paalæg
m.m. til om Sommeren. Det saltede
Flæsk blev lagt i Sulekarret i Kælderen.
Brødkusken kom hver Tirsdag og Fredag med Brød, og Ølkusken kom hver
Onsdag med Øl. Ægsamleren kom ogsaa om Onsdagen og samlede Æg
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STENDYSSEGÅRD

Fra venstre: Karl Ingemann, en karl og en pige, Morten Larsen,
Maren Hannibalsdatter og Hans Pedersen. 1912.

kom op i efterhaanden som det var
færdigt til det; saa blev det skyllet og
vredet, saa godt vi kunde, saa det blev
gerne hen mod Middag. Tøjsnorene
blev hængt op i Gaarden, som Regel
vaskede vi, naar det var godt Vejr, for
det skulde ud at hænge, så det ikke
drev, når det blev hængt op paa Loftet,
ellers skulde der lægges Aviser. Naar
det var tørt, lagde Moder og Pigen det
sammen, og saa skulde det rulles. Rullen var et Bord og to Rullestokke med
Tøjet paa, og saa en Bordplade ovenpaa med nogle Kornsække eller helst
nogle Sten, som kunde holde den.
Bordpladen blev vippet op i den ene
ende, og en Sæk Korn blev sat paa,
medens de tog en Rulle ud og satte en
anden i, og saa kørte de Bordpladen
frem og tilbage. Som ganske lille fik
jeg lov til at sidde inde midt paa, naar
de rullede; det var sjovt.
Saa kom vi til Juleslagtningen. Det var
helst ca. 5 – 7 Dage før Jul, og Slagteren havde travlt. Han skulde helst naa
mange, en Time hvert sted, saa det var
med at have Vandet kogende på Klokkeslæt, ellers var han ikke glad.

den der skulde slagtes Julegris. Tøjet
blev lagt i blød. Det hvide i det store
Kar; det kulørte samt arbejdstøj i et andet Kar. Der skulde ogsaa noget til
Bryggerkedlen. Det skulde helst være
nogle gode Knuder, som kunde give
meget Varme. De blev saa sat op af
Bryggerkedlen, saa Moder kunde tage
dem at fyre med. Det første Moder
gjorde, naar hun var kommet op, var at
tænde op under Komfuret, en Visk
Halm, Kvasbrænde og lidt større stykker Brænde; siden Tørv og Kaffevandet
paa. Saa tænde op under Kedlen, ogsaa
med en Halmvisk, helst god Rughalm
og Kvasbrænde, og til sidst de store
knuder.
Moder vaskede gerne det fine i Maskinen, inden Far begyndte at vaske. Det
var en Vaskemaskine, der vuggedes
frem og tilbage 15 – 20 Minutter for
hver Maskinfuld; først Kapstykkerne
og siden Lagnerne og til sidst Arbejdstøjet. Moder vaskede altid efter for at
se om det var rent nok. Pigen maatte
tage af Køkkenbordet den Morgen, for
Moder stod med Vaskebaljen. I det store Kar var der rent Vand, som Tøjet
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Naar der blev slagtet til Jul, skulde jeg
som Dreng op med varme Blodpølser,
Flæsk og forskelligt andet til Karen,
Ole Olsens Enke, Tingstedvej 4, som
boede hvor Erik Pedersen nu bor, og
jeg fik en 5 eller 10 Øre. De tjente ikke
meget, men det var meget for mig. En
Sukkerkringle kostede 2 Øre. Jeg var
ogsaa hos Maren og Ane, Tingstedvej
10, med varme Blodpølser og forskelligt, og der fik jeg også Penge. Pigerne
Maren og Ane solgte Sukkerkringler og
andre Kager, og saa bandt de Kranse til
Begravelser for mange i byen.

Moder overholdt; det var fire Dage om
Aaret, hvor man ikke maatte have en
Synaal i Hænderne, det var Juledag,
Nytaarsdag, Paaskedag og Pinsedag.
Det kunde ikke hjælpe, at man skulde
have syet en Knap i eller andet, saa
sagde min Moder ”ja, i morgen skal jeg
gøre det”.
I Julen skulde vi i Kirke én af Dagene,
og jeg mener ogsaa, at vi var i Kirke
Nytaarsdag, ellers var vi ingen andre
Steder i Julen. Far og Moder kom ikke
sammen med andre end Mors Broder,
Peter Hannibalsen og Pigerne Thomsen, Maren og Ane, som boede i det vi
kalder Damhuset og Niels Hansen,
Stærkinde (Cementstøberiet), dem blev
vi ved med at komme sammen med
indtil de efterhaanden døde, det blev til
ind i Tyverne.
Hans, som var paa Tømmerlageret i
Sønder Omme, rejste Hjem 2. Juledag.
Hannibal og Peder havde fri til efter
Nytaar. I Juledagene hjalp de min Far
med Staldarbejdet, Rengøring, Fodring
og skar Hakkelse med Haandkraft til
Hestene. Naar de havde hjulpet Far i
Stalden, saa ind paa Loen og far i Plejlstøjet og i gang med at tærske Rug og
lang Langhalm.
3. Juledag om eftermiddagen kom deres Fætter Laurits fra Skalstrup til eftermiddagskaffe og de spillede kort.
Han var også Kontrolassistent.
4. Juledag var Hannibal og Peder saa
paa Besøg i Skalstrup hos Fætter Laurits og Hans Forældre, der havde en
Gaard. Saa igen ind paa Loen og fat i
Plejstøjet. Ind imellem blev der spillet
Kort; jeg sad meget af Tiden og saa
dem spille, saa det lærte jeg meget af.
Efter Nytaar rejste de saa igen til deres
Arbejde.
(Fortsættes)

Julen
I Julen der Hjemme hos Far og Mor
havde vi aldrig Juletræ, og jeg har ikke
savnet det. Vi kom til det store i Forsamlingshuset. Gaver fandtes ikke dengang; husk paa Pengene var meget
smaa indtil ca. 1906, saa syntes jeg at
det blev lidt bedre. Det var ikke lige
saa smaat med lidt Lommepenge, men
saa blev jeg ogsaa noget større, men alligevel tror jeg, at det var blevet noget
bedre. Til Jul og Nytaar kom mine tre
Halvbrødre, Hannibal, Peder og Hans
Hjem, saa var vi alle samlet. Juleaften
fik vi Risengrød – ikke Mandelgave, et
stort Lerfad ind midt paa Bordet og saa
en dyb Tallerken med Øl paa hver side
af Grødfadet. Saa spiste vi af Fadet og
dyppede i Øltallerkenen. Bagefter fik vi
Flæskesteg, Ribben og Medister med
Kartofler og Rødkaal. Senere fik vi
Kaffe med Æbleskiver og Klejner, og
bagefter spillede de 3 Kort. Lænkehunden fik ogsaa Ribben og Kartofler med
Sovs. Kl. 9 gik Far ned og fodre Heste
og strø under dem, og saa gik vi alle
sammen i Seng. Julemorgen skulde vi
have Kaffe, før vi gik i Stalden og malke. Saa var der ogsaa én Ting, som min
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BØRNESIDEN

TILLYKKE
Vinderen af nr. 116’s
krydsordsopgave:
Løsning: Skuder
Signe Simonsen
Thorsager 12 F

Kunne du tænke dig at vinde 50
kr., og er du under 15 år og bor i
Tingstedets distrikt, så læg din
løsning i postkassen på
Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep,
senest d. 15.09.2011
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:

GOD EFTERSOMMER TIL ALLE BØRN I TINGSTEDETS DISTRIKT
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Studiekreds i præsteboligen.
Vi begynder søndag den 4. september kl. 14,
hvor vi læser en tekst, som kan rekvireres hos
undertegnede i god tid.
Derefter drøfter vi forskellige muligheder, hvor alle kan være med til
at bestemme. Blot synes jeg, den valgte tekst bør have et filosofisk eller teologisk indhold, så vi måske kan blive lidt klogere, ved at arbejde
med den.
Velkommen og på gensyn!
Karin & Viggo
Tlf. 4656 0652
eller jvk@km.dk
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Reerslev Kirkes børnekor starter efter
sommerferien onsdag d. 24 august kl.
14.30 i den hvide bygning ved siden af
præstegården. Alle sangglade børn fra 3.
klasse og opefter er velkomne.
Vi synger rytmisk musik og salmer og
medvirker ved gudstjeneste een gang om
måneden hvilket honoreres med 50 kr.
Første gang søndag d. 25 september.
Deltagelse i koret er gratis og der er mødepligt.
Yderligere oplysninger organist Karsten Houmark tlf. 3555 9776
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gudstjenester m.v.
7/8 – 9/10
Søndag, den 7. august
7. S. e. Trinitatis

Søndag, den 25. september kl. 10
14. S. e. Trinitatis
Kanding
(Høstgudstjeneste)
(Børnekor medvirker)

kl. 10
Kanding

Søndag, den 2. oktober
kl. 10
15. S. e. Trinitatis
Kanding

Søndag, den 14. august
kl.10
8. S. e. Trinitatis
Hedegaard

(Studiekreds i præsteboligen kl. 14)

Søndag, den 9. oktober
kl. 10
16. S. e. Trinitatis
Hedegaard

Søndag, den 21. august
kl. 10
9. S. e. Trinitatis
Kanding
Søndag, den 28. august
kl. 10
10. S. e. Trinitatis
Kanding
(Kaffe i præsteboligen)

Søndag, den 4. september kl. 10
11. S. e. Trinitatis
Kanding
(Studiekreds i præsteboligen kl. 14)

Søndag, den 11. september kl. 10
12. S. e. Trinitatis
Kanding
Søndag, den 18. september kl. 10
13. S. e. Trinitatis
Hedegaard
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AKTIVITETSKALENDER: august – december 2011
Dato

Kl.

Aktivitet

Sted

Arrangør

Huset

MHR

Tirs

16/8

19

Introduktion til året udflugt

Lør

20/8

11

Hedelandsfestival, se programmet side 10 Amfiteatret
og på Landsbylaugets hjemmeside
Hedeland

FTK + H.Tå
kommune m.fl.

Lør

27/8

8.10

Familiesvømning, sæsonstart, se side 18

RIF

Lør

27/8

09

Udflugt
MogenTilmelding senest d. 15/8 på tlf. 4613 9615 strup/Udby

MHR

Man 29/8

18

EFFEKT for alle, sæsonstart, se side 18

RIF

Fløng Svømmehal

Skolen

Man

5/9

9.30

Udflugt
Naverhulen,
Tilmelding senest d. 22/8 på tlf. 4656 0673 Helsingør

HHF

Tirs

6/9

17.15

Linedance, sæsonstart

HUSET

RIF

Borgermøde om halprojektet, se side 20

Skolen

RIF

Tors 15/9

19

Man 10/10

13.30

Tøjparty
Huset
Tilmelding senest d. 5/10 på tlf. 4656 0673

HHF

Man 14/11

14

Demonstration af magnettæpper
Huset
Tilmelding senest d. 9/11 på tlf. 4656 0673

HHF

Man 28/11

19

Julehygge med banko
Huset
Tilmelding senest d. 23/11 på tlf. 4656 0673

HHF

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

