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Hvor finder jeg hvad
i Tingstedet?

Tryk:

Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge
www.prinfohh.dk

Vestegnens Haveservice og JM miljørådgivning, side 11.

Oplag:

800 stk.

Reerslev Fritidsklub, side 12.

Danske Bank: Reg.nr. 1551 konto:0106402

Forsamlingshuset, Dilettant, Nyt fra Forsamlingshuset, SFO’s teater, side 4 – 7.

Nyt fra Byrådet, side 8.
LN Service og Lillina, side 9.
Hjort Teknik, side 10.

RB-Auto, side 13.
Landsbylauget, Generalforsamling, Ren
by, side 14-18.

Redaktionsmedlemmer:

Reerslev IF, Generalforsamling, Gymnastikopvisning, Halprojekt, side 19-20.

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

Reerslev Skytteforening, side 21.
Karl Ingemann Larsen, Stendyssegård,
NCC, side 22 – 25.

Preben Hedegaard
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

Tips og ideer til Maden, side 26 - 27.

Rie Michaelsen

Tjørnehøj Mølle, side 28.

Solvang 29, Reerslev, Tlf. 4656 3909
E-mail: r i e . m i c h a e l s e n @ 4 m e 2 y o u . d k

Det’ for børn, Børnesiden, side 29.

Grethe Grøn Henriksen

”Hushjælp søges”, Prinfo Trykkeri,
side 30.

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

Menighedsrådet, Gudstjenesteliste,
Mødedatoer, Schärfe, side 31.

Karin Gregersen
Blommegrenen 11, 5592 Ejby, Tlf. 7538 1984
Mobil. 2445 5430
E-mail: karin. grege rsen@h ot mail.c o m

Nye annoncører kan henvende
sig til en af de ovennævnte
redaktionsmedlemmer.
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KOMMENTAR

SAA GIKJuledagene – Nytårsaften er overstået i et
lyshav af raketter og drønende hovedpine
– Helligtrekongersdag med ro og fred og
juletidens 12 dage er overstået og det er
igen almindelig hverdag og af dem – når
årets første nummer af vores blad TINGSTEDET ligger på sofabordet – er der
325 dage tilbage af 2013 til at virke i.
Og alle disse dage vil være fyldte af forventninger til alle af politikerne lovede
forbedringer på alle områder indenfor arbejde og økonomi - nøjagtig som sidste år
– og året før.
Men lad det nu ligge – der skal alvorlige
ændringer til, før tingene bliver bedre.
I dag vågnede Reerslev op til et smukt
snedækket landskab med strålende solskin, der i dag strækker sig over hele landet med en strålende udsigt over et dybblåt hav ved Hvide Sande.
Det er en af de dage, som brænder sig
fast i erindringen ligesom den dag, da
kunstneren L. A. Ring malede sit dejlige
vinterlandskab ved Baldersbrønde og ved
gensynet med billedet, dukkede spørgsmålet igen op:

”Hvad er Kunst vel?
Folk påstår så ofte,
kunst er lavet, sammenflikket værk,
uld, men farvet, en broderet kofte,
tror den påhit,
snik og snak, som findes
malt i billede, brygget til en bog,
medens livet ligetil og kunstløst spindes.
Er det Kunst mon?
Jeg ved, kunsten fødes
der, hvor sindet som en furet strand
med naturens hav af lyd og farver mødes,
så det evigt
som en strandbred mærkes
fint, storlinjet, alt som brodders slag
synker hen i suk eller forstærkes.
Kunst er sjælen,
der som havet rummer
millioner dråber uden tal,
der en dag i blæst mod stranden skummer.
Liv er evigt,
fylder gamle forme
som naturen med dens nat og dag,
dens forsagte og vrede storme.
Godt nytår til alle ønsker redaktionen
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

Dilettantforestilling i Reerslev Forsamlingshus 2013
I uge 14 2013 præsenterer Forsamlingshuset ”SÅ LÆNGE MIT HJERTE SLÅR en nat med John Mogensen” af Erik Thygesen.
Igen i år instruerer Allan Thønning, og han har sammensat et dygtigt og veloplagt
skuespillerhold.
Kort optakt:
En kabaret, der følger en nat sammen med John Mogensen på stamværtshuset
”Færgegården”.
Stykket var en stor succes, som turnerede i hele landet gennem 12 år i
1980-90’erne.
Vi møder et sandt værtshusmiljø med alle dets forskellige facetter, og mange af de
kendte sange, som vi alle har sunget med på i årenes løb.
Kom og oplev denne kabaret - i år med mange lokale kræfter!!!!
Medvirkende:
Aase Borge
Allan Køster
Allan Thønning
Boye Koch
Grethe Grøn Henriksen
Ingvar Vestergård
Johannes Thulesen
Lars Hansen

Lotte Hansen
Michael Jagd
Mikael Bak Jensen
Nico Ambelas
Susanne Jagd
Søren Hansen
Tanja Borge

Tag familien med og mød op til en
hyggelig og sjov aften i selskab med gode venner og naboer.
Bestyrelsen
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

SÅ LÆNGE MIT HJERTE SLÅR - en nat med John Mogensen
Stykket opføres:
Tirsdag d. 2. april 2013 kl. 18.30 – familieaften
Pris: Voksen 40 kr., barn 25 kr. (Ingen forudbestilling
bare mød op!)

–

Fredag d. 5. april 2013 kl. 19.00 – kaffe m/ lagkage
efter forestillingen.
Pris: Voksen 80 kr., barn 40 kr.
Lørdag d. 6. april 2013 kl. 19.00
Pris: Voksen 120 kr. incl. 2 stk. lækkert smørrebrød.
Barn 40 kr. incl. Pizza-slice efter forestillingen er der dans v/ forestillingens musikere.

Billetter til fredag og lørdag skal bestilles hos Birthe i Forsamlingshuset tlf. 4656 1152 efter kl. 16 (ellers telefonsvarer – oplys navn, tlf.nr., antal billetter)
eller på mail: forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk

SENEST onsdag d. 27. marts 2013
Tilmelding er bindende – Der betales ved indgangen.
Sæt kryds i kalenderen, grib telefonen eller aktiver mailen og bestil billetter til en
hyggelig og sjov aften i selskab med gode venner og naboer.
Vi glæder os til at se jer 
Forsamlingshusets bestyrelse

Se referat fra Paraplymødet
den 08.01.2013 med repræsentanter fra foreningerne på
www.reerslev-sterkende.dk
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

NYT FRA FORSAMLINGSHUSET.
Reerslev Forsamlingshus er et naturligt midtpunkt i byen både geografisk og aktivitetsmæssigt.
Huset har med sine 113 år lagt gulv og loft til en del lokale fester, dilettanter, gymnastikopvisninger, dans, foredrag, teater, fastelavn, generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
Huset er forpligtet til at servicere foreningerne med lokaler og finansieres ved private
udlejninger og tilskud fra kommunen. Så sætter du pris på et aktivt lokalt liv, kan du
støtte det ved at leje huset til din næste familiefest eller anden privat sammenkomst.
Forsamlingshuset holdes i gang af værten Birthe og bestyrelsen i fællesskab. Birthe
bor på stedet og tager sig af den daglige drift. Bestyrelsen tager beslutninger og vedligeholder huset enten med egen knofedt eller tilkøber fremmed hjælp til større opgaver.
Forsamlingshusets venner er et nyt tiltag. Vi kan bruge ekstra hænder til at holde
området omkring huset pænt og ryddeligt og fri for ukrudt. Vi vil jo gerne være et
værdigt og pænt midtpunkt for byen, men vil ikke sprøjte, så det kræver hakning
m.m. Så har du eller I lyst til at give en frivillig hånd og blive ven med forsamlingshuset, så kontakt Johannes og hør nærmere på 2763 1666.
Slyngelstue M/K er et andet nyt tiltag, som kræver ekstern medvirken. Vi vil gerne
give mulighed for en ny form for mødested her i Reerslev/Stærkende. Vi ser for os
den lille stue i huset summe af muntre mennesker nogle torsdag aftner fra kl. 19 – 22.
Her kan man uforpligtende møde naboen eller dem fra den anden ende af byen eller
lønskalaen over en kop vand, øl eller kaffe og ordne verdenssituationen eller få revanche i den dart, 31, armlægning, skak, ludo eller bob, som man tabte i sidste gang.
Man kan måske se et program sammen i TV eller udveksle opskrifter på strikketøj,
mad, dans eller tipskupon.
Mulighederne er uendelige, når mennesker mødes og har et godt sted at gøre det.
Stedet er klar, men vi mangler lige den/dem der skal stå for det. Det er helt op til
dig/jer, hvor ofte slyngelstuen skal være åben (hver, hver anden eller hver 3. torsdag).
Der er mulighed for at sælge drikkevarer og evt. lidt spiseligt. Aktiviteter er der ingen
forventninger til. Er du/I de ildsjæle, som gerne vil have lidt mere gang i byen og
komme til at kende dens borgere, ung som gammel, lidt bedre, så er her en god og
billig mulighed. Ring hellere end gerne for en uforpligtende snak med Johannes på
2763 1666.
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

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

SFO Viben spiller igen
teater i forsamlingshuset.
Som det nu er blevet tradition, afvikler
SFO Viben endnu engang deres store
teaterprojekt på Forsamlingshusets scene.
Årets forestilling hedder "Elementernes
Herre" og er en fantasy-fortælling om
kampen mellem det gode og det onde.
Stykket er igen i år skrevet og instrueret af
Mikael Jensen fra SFO´en og der venter med garanti en oplevelse med både
sange og flotte kostumer.
Årets forestillinger løber af stabelen onsdag den 14/3 og torsdag den 15/3,
begge dage fra 18-19. Der er gratis adgang for alle interesserede og billetter til
forestillingerne kan hentes i SFO´en 14 dage før fra tirsdag den 1. marts.
Mikael Jensen, SFO
-7-

NYT FRA BYRÅDET
tusinde nye borgere. Jeg har tidligere
- ligesom alle jer, jeg begejstret har
fortalt om projektet det seneste år trukket både på skuldrene og smilebåndet over de luftige idéer i det tilsyneladende fantastiske evighedsprojekt, Gammelsø, har udviklet sig
til.

Allerførst et rigtig godt nytår til alle
læsere. Jeg ved at i læsende stund, er
vi kommet et stykke ind i februar,
men ikke desto mindre håber jeg, at
det bliver et godt år, vi nu har taget
hul på. 2013 er jo i kommunalt regi
et valgår, og selvom datoen 19. november ligger mange måneder ud i
fremtiden, kan jeg godt afsløre, at
alle i byrådet har noteret den i både
arbejds- og familiekalender.☺
Kommunen og det meste byrådsarbejde ligger jo temmelig stille henover julen og et par uger ind i det
nye år. Ikke desto mindre er der dog
et par sager, som har udviklet sig lidt
siden min sidste hilsen fra byrådet.

Men

ikke længere! Der er nu sket
en afgørende udvikling, der betyder,
at Gammelsø kommer til at blive det
helt store samtaleemne i Høje Taastrup kommune i 2013, og at vores
naboby mod nord kommer til at have
samme befolkningstal som Taastrup
inden 2025. Betydningen for bla.
butikslivet i og togbetjeningen af
Hedehusene er indlysende og kommer i høj grad også os til gode. Der
kommer et officielt pressemøde i
februar, hvorefter jeg kan fortælle
om alle detaljer.

Skt. Hanskoncerten i Hedeland, som
jeg nåede at fortælle begejstret om i
december, hvor danske kunstnere
med Sanne Salomonsen, Peter Lodahl og Burhan G i spidsen, havde
henvendt sig med ønsket om at indgå et samarbejde med Høje Taastrup
kommune og Reerslev-Stærkende
landsbylaug, er i mellemtiden blevet
sparket til hjørne, og bliver med sikkerhed ikke en realitet i 2013. Jeg
ser det stadig som et spændende projekt, der kan være med til at profilere
vores skønne hjørne af kommunen,
og jeg håber, vi frem mod sommeren
2014 kan forhandle os til en løsning,
der tilgodeser alle interesser.

Michael Blem Clausen

Byrådsmedlem for Radikale

I mange år har der ligget planer om,

Formand for Borger og Erhvervsudvalget

at området syd for Hedehusene station, Gammelsø, skulle udvikles til et
nyt stort beboelseskvarter med flere

Høje Taastrup kommune

Kontakt: Michaelcl@htk.dk
eller tlf. 4084 1329
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L.N. Skov/Have & Park

M as ki n ha nd e l
STÆRKENDEVEJ 226, Vindinge
2640 HEDEHUSENE
4613 8401 lnservice@mail.dk

TILBUD!!
STIGA VILLA HST12 MED KOST
Vejl. KR. 26.990,00 - NU KR. 21.990,00
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.
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JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK

- 11 -






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:

Oprensning Holbæk Havn

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

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

Rigtigt godt nytår til alle i Reerslev - Stærkende og omegn.
Med håbet om, at I alle er kommet rigtigt godt ind i 2013, ser vi frem til et friskt nyt
år med masser af udfordringer.
Som noget af det første skal vi igen i år deltage i Ungdomsringens musikfestival, som
foregår i Aalborg. Det er den 3. weekend i januar. Det er en tur, vi laver i samarbejde
med forældreforeningens musikafdeling. I år skal der for første gang hele tre bands
med. Så det bliver rigtigt sjovt at være så mange af sted. Heldigvis er spilletiderne
sådan, at det er muligt for alle at se hinanden spille. Der vil helt sikkert være billeder
fra turen at se, når du næste gang slår vejen forbi klubben.
Vi skal igen i år på sommerkoloni. Det er en koloni for børnene, som går i fritidsklubben. Det er endnu ikke sikkert, hvor årets koloni skal være. Men der bliver i skrivende stund arbejdet på højtryk med at finde et rigtigt dejligt sted. Kolonien kommer
til at ligge den første uge i skolesommerferien fra mandag formiddag til fredag først
på eftermiddagen. Der kommer selvfølgelig mere information, når vi nærmer os noget, der ligner sommer.
Vi skal igen i år afholde Hedelandsfestival. Igen i år får vi hjælp fra forskellige foreninger i byen. De har givet deres tilsagn på det årlig tilbagevendende planlægningsmøde i starten af januar.
I år kommer festivalen for første gang til at lægge – før skolesommerferien. Så du
kan allerede nu sætte kryds i kalenderen ud for:
Lørdag d. 15. juni 2013. Vi håber at starte kl. 12. Tilmeldinger til klubber, skoler og
sfo’er, bliver sendt ud i lige efter skolernes vinterferie, som er i uge 8.

Vi ser frem til et godt samarbejde i 2013.

På klubbens vegne
Lars Vesterdal
Klubleder
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LANDSBYLAUGET

Igen i år samarbejder Dansk Naturfredningsforening med Miljø- og Energicentret i
Høje Taastrup kommune om ”Projekt ren by”.
Projektet er landsdækkende.
I år bliver datoen for indsamling af affald

Søndag den 21. april, kl. 11.00 – 13.00
Kl. 11.00. Vi samles på P-pladsen foran Reerslev Forsamlingshus.
Fra Landsbylauget vil der være personer tilstede. De vil uddele affaldssække,
handsker, refleksveste og de aktuelle ruter til de fremmødte deltagere.
Efter endt oprydning (Kl. ca. 13.00) afleveres de brugte/fyldte affaldssække atter
på P-pladsen ved Forsamlingshuset. Derefter vil Lauget kvittere med en øl/vand,
lidt børneguf og frisk frugt.
Alle kan deltage. Kom og vær med til en aktiv og hyggelig omgang forårsoprydning
i og omkring vor 2 smukke landsbyer.

På Landsbylaugets vegne
Kirsten Halby
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LANDSBYLAUGET
Hvis du ikke er medlem af Reerslev -Stærkende Landsbylaug,
kan du nemt tilmelde dig på hjemmesiden www.reerslev-sterkende.dk.
Klik i venstre side på:
Betalingsservice online tilmelding.
Dit Kunde-nr. er:
Gade/Vej + nr. (Eks. Algade03)
deb.grp.nr.: 0001.
Udf yld venligst PBS-formularen og tryk på send

Hvis du allerede er medlem og tilmeldt Betalingsservice vil det fremgår af
betalingsoversigten for februar.
Hvis du er medlem og ikke er tilmeldt Betalingsservice , vil du modtage et
indbetalingskort.
På indbetalingskortet er der information for tilmelding til betalingsservice,
som vi vil bede dig om at benytte, så vi fremover sparer udgiften til porto.
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LANDSBYLAUGET

25 års jubilæums
GENERALFORSAMLING 2013
I Reerslev‐Stærkende Landsbylaug
Fredag den 19. april 2013 kl. 18.00
I Reerslev Forsamlingshus
Kl. 18.00 – ca. 19.00 generalforsamlingen
Kl. 19.00 – ca. 23.00 spisning og underholdning.
Cafeudvalget, der plejer at stå for den gode mad,
har fri i anledning af jubilæet, så de kan være med under middagen.

Bindende tilmelding til spisning senest d. 14‐04‐13
til Kirsten Halby tlf. 4656 4661 Sms: 2129 5006 e-mail: khalby@mail.dk
eller Michael M. på tlf. 4656 3909
Pris for 3 retters jubilæumsmenu 100,00 kr. Børn under 12 år 40,00 kr.
Salg af øl/vand/vin til jubilæumspriser.
NYE MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN
Der mangler nye kræfter til bestyrelsesarbejdet, så vi byder interesserede 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
Reerslev/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.
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LANDSBYLAUGET

DAGSORDEN
Fredag den 19. april 2013 kl. 18.00
I Reerslev Forsamlingshus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af revideret regnskab.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af næste års kontingent.
(bestyrelsen foreslår uændret 150,‐ Kr. årligt)
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer:
Kirsten Halby (kan ikke genvælges)
Lars Andersen (på valg)
Michael Michaelsen (ikke på valg)
Nick Ziegler (ikke på valg)
Tanja Borge (på valg)
Sigrid M. Rasmussen (ikke på valg)
Torben R. Nielsen (ikke på valg)
Niels Paulsen (modtager ikke genvalg)
Suppleanter:
1. Åge Christensen (ønsker ikke genvalg)
2. Michael B Clausen (bestyrelsen foreslår genvalg)
Valg af revisorer og suppleant.
Bilagskontrollant:
Niels Willumsen (bestyrelsen foreslår genvalg)
Jesper Petersen (bestyrelsen foreslår genvalg)
Bilagskontrollantsuppleant:
Ny (på valg)
Eventuelt.
www.reerslev-sterkende.dk
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LANDSBYLAUGET

Her et udpluk af arrangementer i 2012
-

En tak til alle personer/foreninger som har gjort det muligt
at gøre Reerslev og Stærkende til glade og levende byer.
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Information fra
Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Husk
Generalforsamling
Tirsdag d. 12. feb. kl.19.30
Forsamlingshuset.
Der bydes på kaffe, vand og øl.
Reerslev Idrætsforening har aktive afdelinger, der udbyder fodbold, line dance, gymnastik, svømning, kampsport, hiphop, zumba og skydning mm. Der er for få, der deltager aktivt i foreningsarbejdet. Dels har de kørende aktiviteter brug for nye kræfter,
så der kan ske fornyelse, og dels for at sikre, at de forskellige aktiviteter fortsat kan
udbydes. Men vi har generelt brug for folk, der vil give en hånd med i bestyrelsesarbejdet, så vi kan opretholde Reerslev Idrætsforeningen som en samlet enhed med underafdelinger.
Vær med i arbejdet og kom med input til nye tiltag, der kan tiltrække unge som gamle. Vær dermed også med til at bakke op om en ny multihal i Reerslev.

Gymnastikopvisning:
D. 20. april vil der være gymnastikopvisning med opvisning af de forskellige hold,
så du måske kan blive fristet til at deltage. Især at se børnene er en oplevelse. Program er under udarbejdelse og vil blive uddelt senere.
På vegne af
Reerslev Skytte- og idrætsforening.
Jens Midtgaard
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Information fra
Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Nyt fra Hal-Gruppen
Siden vi i oktober 2011 holdt borgermøde om det planlagte hal-projektet ved Reerslev skole har hal-gruppen bl.a. arbejdet med at sammenskrive alle de tanker og ideer,
der kom frem på mødet og der har været forskellige kontakter til kommunens politikere og administration omkring lokalplanproces mv.
Byens ideer er nu sammenfattet i et ”Byggeprogram”. Heri er både forslag til funktionelle og fysiske krav beskrevet, så vi dels kan kommunikere til potentielle sponsorer
om projektet og dels kan få arkitektbistand til at udtrykke vore krav i et egentlig projekt.
For at få inspiration fra andre lignende projekter, har vi blandt andet besøgt en nybygget hal/aktivitetshus i Gyrstinge ved Ringsted. Denne er opført på lokalt initiativ
af en gruppe, der har været igennem samme tanker og overvejelser, som vi jo gør os.
Det var en stor oplevelse for hele projektgruppen at høre om, hvordan de var kommet
igennem den sidste del af projektet, til at de i dag har en flot hal og aktivitetshus.
Særligt interessant var det at se og høre om, hvad det har betydet for deres lokalsamfund, at de har fået adgang til mange nye muligheder.
Til foråret overvejer vi at arrangere en tur til Gyrstinge for en større gruppe. Tid og
sted vil blive annonceret i næste nummer af Tingstedet eller ved runddeling i postkasserne.
P.g.v.
Frands Bennetsen
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Information
fra

Reerslev Skytteforening
Skydning i vintersæsonen
på indendørs skydebanen under Reerslev Skole.
Indgang ved Idrætsforeningens klubhus.

Vintersæson – Pistol– og riffelafdeling, start:
Pistolskydning,
Riffelskydning,

15 m,
15 m,

tirsdag den 2. oktober
onsdag den 3. oktober

kl. 18.00 – 21.00
kl. 18.00 – 21.00

Og derefter hver tirsdag og onsdag i sæsonen.
Kom og få en gratis prøveskydning
Rifler og pistoler stilles gratis til rådighed af foreningen, men krudtet køber
du af foreningen .
E - ma i l : i n f o @ r e e r s l e v s k yt t e f o r e n i n g .d k

Information om skydning kan fås hos følgende:
Formand:
Kasserer:

Per Nielsen
Helge Johnson

2214 3067
2347 4582

Riffel.afd.:

Svend Erik Rasmussen
Pia Eriksen
Palle Andersen

4632 6060
3120 2858
2147 7850

Pistol afd.:

Lars Rasmussen
Jesper Helmersen
Bjarne Kristensen

4659 0506
2993 3833
2267 8970

Kontingent for 2012:

Børn kr. 150,00

Voksne kr. 300,00

Børn kan skyde med riffel fra de er ca. 6-8 år.
På pistol har vi dog et modenhedskrav og minimumsalder på 12 år, samt
far eller mors deltagelse/tilstedeværelse hvis man er under 16 år.

HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN
Læs mere på w w w . r e e r s l e v s k y t t e f o r e n i n g . d k
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10. Del
Mosedefortet
Saa var det slut i Kastellet, og vi 9
Mand, der var et Hold for os selv sidste
Halvdel af November 1916, kom paa
Mosedefortet. Vi fik en meget flink
Sergent. Han var fra Tune og hed Hansen, et meget godt Menneske, som vi
holdt meget af. Der var saa megen Forskel i den Maade, vi blev modtaget paa,
saa han kunde faa os til alt. Han tiltalte
os paa en pæn Maade. Han bandede ikke, det var ellers almindeligt, at der
kom nogle slemme Ord, men man hørte
det ikke, det var Dagligdags.
Paa Mosedefortet var der ca. 90 Mand,
saa med os blev vi ca. 100. Vi var underlagt Kystartilleriet, saa vi havde fri
hver 8. Dag, men saa havde vi heller
ikke fri hver Søndag. Skulde vi have
fri, maatte vi bytte; det hed sig bytte,
men vi betalte Vedkommende 2 til 5
Kr. Det var mange Penge, naar Daglønnen var 20 Øre. Da vi kom paa Mosedefortet, fik vi en Hængekøje med
Baand i hver Ende, saa vi kunde binde
den fast, saa de første Nætter, vi laa
derude, blev Baandene skaaret over 2-3
Gange hver Nat, saa vi faldt ned. Vi
hang i 2 Rækker. Jeg var saa heldig, at
jeg havde den øverste, saa naar jeg

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 gården i 1920.
Karl Ingemann Larsen døde i 1996 –
72 dage før han fyldte 100 år.
Mogens Larsen overtog gården i 1963.
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faldt ned, var det i den nederste Køje,
og saa faldt den ogsaa ned, men saa fik
vi lavet nogle Baand af Hegnstraad, saa
kunde de ikke skære Baandene over
mere. Alle dem, som laa derude, da vi
kom, havde faaet skiftet Baandene ud
med Hegnstraad.
Rekruttiden varede 2 Maaneder, i alt 4
Maaneder. Saalænge vi var Rekrut, gik
vi ikke Vagt. Vi havde Øvelser hele
Dagen og saa i Køjen hver Aften. Da
de 4 Maaneder var gaaet, blev vi
spurgt, om nogle vilde melde sig frivilligt til Korporalskolen. Det her med
Skolen blev vi spurgt om lige før Jul.
Vi var to, 93 og mig, og vi kunde
komme på Skole lige efter vores
Rekruttid, men saa skete der det, at min
far døde den 15. Januar 1917, saa vilde
jeg ikke på Korporalskole. Men saa var
vi 4 Mand, der blev taget ind paa Kontoret til en Prøve i skrivning og Regning, og vi skulde forklare, hvordan
man rejste til Jylland. Jeg glemmer ikke den Dag, for jeg blev skældt ud 3-4
Gange. Jeg kunde ikke lade være med
at le eller rettere sagt grine, for lige
over for mig sad 90, og naar vi skrev
eller regnede, var dette store Mandfolk
saa nervøs, at Pennen hoppede op og
ned paa papiret. Jeg kunde ikke lade
være med at grine af, at han kunde tage
det saa nær. Det var nemt at blive fri
for at komme paa Skole, vi kunde bare
skrive og regne samt forklare Rejsen til
Jylland forkert.
Det var Løjtnant Jacobsen, der havde
os 4 Mand til Undervisning, og som jeg
blev skældt ud af, og tænk, saa blev jeg
Oppasser for ham senere. Jeg gik paa
Vagt oppe på Kronen, og Løjtnant Jacobsen sad inde i Kikkerttaarnet. Jeg
skulde holde Løjtnanten opmærksom

paa, hvis der dukkede noget op ude på
Vandet. Der kom en Patruljebaad engang imellem, saa lod han det gaa til
Telegrafen nednunder. Saa kom Telegrafisten op paa Kronen og fik Meddelelse, om alt var vel, eller der var observeret noget. Det blev saa senere
meddelt til Kaptajnen, som var vores
chef. Naa, det var om, hvordan det blev
til, at jeg blev Oppasser. Løjtnant Jacobsen kaldte: ”896 kom lige herind,
gaa lige ned i Tutten og Køb et Stykke
Chokolade til mig”. Det gjorde jeg, og
saa sagde han: ”896, her er et Stykke til
Dem”. Jeg sagde: ”ja tak”, men trak
noget paaet. ”Løjtnanten har ikke nødig
at give mig chokolade, fordi jeg er nede
at købe det”, og saa sagde han, at jeg
vilde vel nok modtage det, og det gjorde jeg. Saa begyndte han at spørge mig
ud om, hvad min Fader var, og om jeg
var Landmand, om jeg havde været paa
Højskole og ellers om alt. Jeg kunde
ikke rigtig komme i Gang, for det var
ikke ret længe siden, han havde bebrejdet mig. Men han blev ved med at
spørge om alt, hvad jeg havde deltaget
i. Da jeg først kom i Gang, saa gik det.
Jeg fortalte om Skydning, Gymnastik,
Fodbold, Højskole og saa ellers om det
derhjemme fra Gaarden.
Den første Morgen jeg skulde begynde,
ja, I kan nok tænke, jeg som aldrig
havde pudset et par Sko hjemme, og nu
skulde til at pudse for Officererne. Det
var Løjtnant Jacobsen og Løjtnant Arling. De laa paa Gaarden Hovgaard i
Mosede By, altsaa udenfor Mosedefortet. Det første jeg saa var, at de ikke
havde indlagt Vand, det skulde bæres
ind i et Par Spande. Jeg tog de to Spande og fik fyldt Vand i dem, og satte
dem på Pladsen, hvor de skulde staa.
Jeg skulde banke på Døren ind til Løjt- 23 -
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nanterne, og saavidt jeg husker, stod
jeg og sundede mig. Det var for mig en
meget stor Forandring. Naa, jeg bankede paa og sagde God Morgen og fik saa
Besked paa, at jeg skulde pudse lange
Støvler og smaa Støvler med Gamacher. Tøj samt Frakke skulde børstes,
men den første Morgen var der kun de
lange Støvler og Frakken. Det tog lidt
Tid, saa da jeg kom ind med det, kiggede Løjtnant Jacobsen noget til det,
men sagde ikke noget. Udenfor paa
Gangen stod Fruen og sagde, at jeg
skulde have Morgenkaffe, fordi jeg
havde hentet Vand ind, saa behøvede
jeg ikke at tage ud paa Mosedefortet.
Saa kunde jeg gøre Værelset i stand,
naar Løjtnanten var taget ud til Fortet.
Men saa sagde Fruen, om jeg ikke kunde vaske de Mælkespande af, som kom
fra Mejeriet, saa ville hun ordne Værelset, og det var jeg ikke sen til at sige ja
til, og saadan blev det. Jeg sørgede altid for, at Vandspandene var fulde, og
Mælkespandene blev vasket og stillet
op, til Gengæld fik jeg ogsaa Morgenkaffe.
Manden hed Niels Andersen, og der
blev sagt De. Det kneb lidt med at De,
Hr. og Fru Andersen, naar man hjemmefra siger Du, men det vænner man
sig hurtigt til, saa det gik godt med alt
dette. De var meget flinke, saa vi kom
ret hurtigt paa Talefod. Jeg var meget
interesseret i Landbruget, saa det blev
næsten dagligt, at Andersen og jeg talte
sammen om forskellige Ting. Inde var
det Fru Andersen, der førte Ordet, og
hun kunde tale, saadan begynde paa
Samtalerne og var meget nem at omgaas. Saa det førte til, at jeg kom der
saa tit jeg kunde faa Tid til det, og
sommetider kunde jeg ogsaa hjælpe
Andersen Lidt.

Han havde et Par dejlige røde jydske
Heste, 6-7 Aar. Andersen var ikke nogen god Kusk, han havde ikke nogen
fast Haand til at holde Tømmen. Saa en
Dag han var ude at køre, kørte en Bil
tæt ind paa den ene Hest, saa de blev
bange og løb et Stykke med ham, inden
han fik Hold paa dem, saa han var blevet noget bange for at køre med dem.
Fru Andersen spurgte, om ikke jeg vilde køre med Manden, naar han skulde
til Taastrup. Det vilde jeg hellere end
gerne, saa hun spurgte Løjtnant Jacobsen, om jeg kunde faa fri. Det kunde
jeg nemt faa Tilladelse til. Vi startede
saa en Dag. Andersen Kørte, og jeg sad
ved Siden af. Jeg kunde nok se, at Andersen var nervøs, det var ikke Hestene, for naar vi mødte nogen, rystede
Hænderne paa ham, saa han gjorde Hestene nervøse.
Da vi kom til Kildebrønde, holdt vi ved
Sadelmageren, og saa fik jeg Tømmen.
Andersen var lige kommet indenfor i
Døren, saa kom der en Bil imod os. Jeg
kunde se paa Hestene, at de vilde reagere paa en Maade, saa jeg tog Pisken,
stak først den yderste og saa den anden
saadan ind under Bugen, saa de sank
helt ned, saa de glemte helt at reagere
for Bilen. Straks, de saa Pisken, vilde
de løbe frem, men jeg havde godt fat i
Tømmen, for jeg vidste ikke, paa hvilken Maade de vilde reagere. Hvis ikke
de havde faaet Pisken, saa var de rykket baglæns, og saa var Vognen væltet,
det vidste jeg næsten 100%, og derfor
brugte jeg Pisken.
Andersen kom farende ud, da han saa
Bilen, for at se hvordan hestene reagerede, og han sagde: ”De tog sig ikke
meget af Bilen”. Jeg fortalte ikke Andersen, hvorfor Hestene ikke reagerede,
- 24 -
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for Andersen brugte aldrig Pisken, han
lagde den bare paa ryggen af Hestene,
saa da den endelig blev brugt, glemte
de alt Andet.
Jeg fik lov til at køre Hestene fra Kildebrønde til Taastrup og Hjem til Mosede. Det var lige noget for mig at køre
i Stedet for at sidde ved Siden af. Andersen nød at sidde og ikke køre. Naa,
vi mødte en enkelt Bil mere. Hestene
reagerede lidt, men jeg havde fat i
Tømmen, og Pisken lod jeg lige røre
uden at slaa, for de havde prøver, hvordan det var. Pisken skulde kun berolige
dem, og saadan blev Hestene mere rolige. Da vi kom Hjem, og Fru Andersen
spurgte, hvordan Turen var gaaet, sagde Andersen, at jeg havde kørt Hestene,
og de tog sig ikke ret meget af Bilerne.
Det var ikke Hestene, der var bange for
Bilerne, det var Andersen, der var ner-

vøs, og det paavirkede Hestene. Naar
han saa en Bil, begyndte han at samle
Tømmen sammen, og saa blev Hestene
ogsaa nervøse, for naar han kørte, laa
Tømmen ret slapt, saa det var hestene,
der kørte sig selv, saa da jeg kørte, blev
Tømmen stram. Det var mig, der kørte
dem. Der var heller ikke ret mange Biler, saa det blev kun en enkelt, vi mødte, saa efterhaanden blev Andersen ogsaa mere rolig.
(fortsættes i næste nummer)

NCC Roads A/S, Råstoffer
Reerslev Grusgrav
Tranemosevej 2, Reerslev, 2640 Hedehusene,
tlf. 46 56 00 21
www.ncc.dk/raastoffer
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Kæledyr
eller have?
Vi har det hele til konkurrencedygtige priser.
Foder til høns, fugle, hunde, kvæg og grise.
Friskproduceret foder direkte fra fabrikken til heste.

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

A/S Tjørnehøj Mølle
Tingstedvej 47
2640 Hedehusene
Tlf. 33 68 37 70
www.tjornehojmolle.dk
Åbningstider:
Man.-tors. 7.30-16.00
Fre. 9.30-15.00
Middagslukket
alle dage 12.00-12.30

BØRNESIDEN

TILLYKKE
Vinderen af nr.
125’s
krydsordsopgave:
Løsning: Plet
Julie Holst Larsen
Brandvænget 42

Kunne du tænke dig at vinde 50
kr., og er du under 15 år og bor i
Tingstedets distrikt, så send løsningen til nissemor@cafeer.dk eller
læg den i postkassen på
Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep,
senest d.15.03.2013
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:
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Familie søger hushjælp
Velfungerende, men travl familie i Stærkende søger en person,
som kan hjælpe os ca. 6 timer om ugen.
Vi har brug for hjælp til rengøring, tøjvask og andet husligt arbejde samt afhentning af vores 2 piger i institutionen i Reerslev en enkelt dag om ugen.
Måske er du en ung skolesøgende pige på minimum 16 år –
måske en dame lidt op i årene? Håber at høre fra dig!
Løn efter kvalifikationer og erfaring.
Ring til Ester Hofman-Bang
Tlf. 40 91 47 01
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gudstjenester

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådets mødedatoer for 1.
halvår af 2013 vedr. menighedsrådsmøder er onsdag den
20.02, 20.03, 17.04, 15.05 og 19.06.

10/2 2013 og 17/2 2013
Søndag, den 10. februar
10
Fastelavn
Preben Hedegaard
Søndag, 17. februar
1. S. i fasten

10
Peter Reumert

Den aktuelle gudstjenesteliste er slået
op på informationstavlen, der står ved
kirkegårdsporten.
Gudstjenesterne annonceres i
Lokalavisen Taastrup.
Desuden kan den aktuelle gudstjenesteliste ses på Landsbylaugets hjemmeside
http://www.reerslev-sterkende.dk/
under kirkens hjemmeside.
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AKTIVITETSKALENDER: februar til juni 2013
Dato

Kl.

Aktivitet

Sted

Arrangør

Tirs

12/2

19.30 Reerslev IF’s generalforsamling, se s. 20

HUSET

RIF

Ons

20/2

18.30 Menighedsrådsmøde

Servicebygn.

MHR

Fre

22/2

19

Café-aften, Tilmelding

Huset

Café

Man 25/2

14

Ruth Kristoffersen viser billeder fra Burma Huset
Pris: 100 kr., incl. håndmadder og kaffe
Tilmelding senest d. 20/2 13, tlf. 4656 0673

Ons

27/2

Lør

9/3

Ons

13/3

19.30 Forsamlingshusets generalforsamling

HHF

Huset

Huset

Hedehuset

HUMLEN

18-19 "Elementernes Herre", se side 7

HUSET

SFO Viben

Tors 14/3

18-19 "Elementernes Herre", se side 7

HUSET

SFO Viben

Man 18/3

13.30 Tøjparty, Anna’s Mode. Pris: 50 kr.
Huset
Tilmelding senest d. 13/3 13, tlf. 4656 0673

ÆK og HHF

Ons

18.30 Menighedsrådsmøde

MHR

20/3

Man 25/3
Ons

27/3

Tirs

2/4

Fre

5/4

Lør
Lør

13

Fernisering, Bente Laursen og Preben Hedegaard

Servicebygn.

19.30 Stærkende Vandværks generalforsamling Huset
19

Huset

Re. Vandværk

18.30 Dilettant, ”John Mogensen”, se side 5

Huset

Huset

19

Dilettant, ”John Mogensen”, se side 5

Huset

Huset

6/4

13

Fernisering, Torben Bohse, Haslev

Hedehuset

HUMLEN

6/4

19

Dilettant, ”John Mogensen”, se side 5

Huset

Huset

Man 15/4

19

Generalforsamling, Pris: 50 kr.
Tilmelding senest d. 7/4 13, tlf. 4656 0673

Huset

HHF

Servicebygn.

MHR

Generalforsamling og 25 års jubilæum

HUSET

LL

Gymnastikopvisning

Skolen

RIF

HUSET

LL

Hedehuset

HUMLEN

Servicebygn.

MHR

Fernisering, Carin Larsen, SDK-udstilling

Hedehuset

HUMLEN

Hedelandsfestival

Amfiteatret

FTK, LL m.fl.

18.30 Menighedsrådsmøde

Servicebygn.

MHR

18-20 Sommerkoncert

Skolen

Skolen

Midsommerkoncert

Kirken

MHR

Skt. Hans

Lergraven

LL

Ons

17/4

Fre

19/4

Lør

20/4

Søn

21/4

Lør

4/5

Ons

15/5

Lør

1/6

Lør

15/6

Ons

19/6

Tors 20/6
Fre

21/6

Søn

23/6

Reerslev Vandværks generalforsamling

Stærk. Vandv.

18.30 Menighedsrådsmøde
18

11-13 Ren By
13

Fernisering, Anita Bredsdorff, Osted

18.30 Menighedsrådsmøde
13

21

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

