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Hvor finder jeg hvad
i Tingstedet?
Reerslev nyt, CityAdvokat.dk, Arne
Frandsen, Lillina’s Systue, side 4 - 5.
Julestue og NCC, side 6.
Nybolig, side 7.
75 års fødselsdagen, Schärfe, side 8 –
9.
Prinfo trykkeri , Fru Jensen, side 10.
Vestegnens Haveservice og JM miljørådgivning, side 11.

Redaktionsmedlemmer:

Fritidsklubben, side 12.

Gurli Kjep

Hedelandsfestival i billeder, side 13.

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

Landsbylauget, LN Service, Julestue
og Juletræstænding, side 14 - 17.

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

Hjort Teknik, side 18.
Skytteforeningen, side 19.

Rie Michaelsen

Reerslev IF, side 20.

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

Tjørnehøj Mølle, side 21.
Karl Ingemann Larsen, Stendyssegård, side 22 – 25.

Grethe Grøn Henriksen
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

Tips og ideer til Maden, side 26 - 27.
Det’ for børn, Børnesiden, side 28.

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

Menighedsrådet, Julekoncert, Udflugt
og gudstjenesteliste, side 29 -31.

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
FØRST I OKTOBER
Det blæser ude,
nu er regnen kold,
alting grimt og sølvaadt,
dagen graa og gold.
Under havens buske
vaade tudser glo,
rosenbedet dukker
sig i vissen ro,
min reseda kryber
som en mager snog,
hvor den nylig svulmed
i sin solskinskrog,
alle lindens blade
vender vrangen ud,
krænger sig og krølles
for den mindste slud.
Eneste en enkelt
stedmoderblomst saa strunk,
blaa og dyb og dunkel
i sin vaade prunk,
som al nattens mørke
i en blomst blæst ind,
med en enlig stjernes
guldgraad på sin kind.
Digtet er af Viggo Stuckenberg, men
dækker fint et andet menneskes oplevelse
en sen eftermiddag i en villahave på Øresundsallé i Dragør på en stille ensom
vandring gennem haven mod lågen ud til
Strandstien og udsigten over vandet og så
tilbage til villaen.
Senere på aftenen nær midnat var vinden
løjet af og himlen stjerneklar - alt var
stille og roligt.

Og stod man uset og i læ af huset for enden af vejen og ved bådebroen, kunne
man kun høre småstenenes raslen i vandkanten, når de små lette dønninger sejlede hen over dem og fik dem til at rulle.
Ellers ikke en lyd bortset fra kirkeuret,
der slog tolv, hvilket fik de svage blå gadelamper i byen til at slukke.
Og dog - en svag lyd af fodtramp der
kom nærmere og så to mænd, soldater,
som sagte samtalende, passerede huset
og gik videre mod havnen ad Strandstien.
Så blev alt roligt igen en stund.
Da lød der ude fra vandet forsigtige åreslag og en kutter lagde stille til i mørket
ved bådebroen og pludselig hørtes en
svag hvisken og ganske lette næsten lydløse fodtrin mod asfalten på vejen ned
mod vandet.
Forsigtigt trippede en flok mennesker
stille, nu uden ord ud ad bådebroen og let
hjulpet af nogle få unge, kom alle ombord på Kutteren.
Forsigtigt blev den skubbet bort fra broen, så nogle åre kunne sættes i vandet.
Uden motorlyd og med stille plask i vandet fra årene gled den bort i mørket mod
friheden på den anden side vandet.
De unge stod længe, lyttende, i læ af huset, hvor de ikke kunne ses i mørket af
vagterne på Strandstien.
Endelig – en svag tøffen fra en båd langt
ude i mørket - endelig på vej.
Det var en nat først i oktober engang i
fyrrerne.
Redaktionen.
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HØRT I BYEN
Reerslev Ældreklub
Reerslev-Stærkende Ældreklub fejrede klubbens 10 års
jubilæum den 22/8 2011. En
dejlig dag.
Årets udflugt d. 15/9 2011 gik i
år til Stevnsfortet. Frokosten
blev nydt på Rødvig Kro.

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

Ældreklubbens julefrokost afholdes mandag d. 12/12 2011 i
Reerslev forsamlingshus.

Mødetid er hver onsdag kl.
9.30-11.30 i Reerslev Fritidsklub.

TESTAMENTE
- Hvem vil du sikre?
Kontakt os for et gratis og
uforpligtende møde.

CityAdvokat.dk
CityAdvokat.dk er privat- og
erhvervsadvokater.
Vi arbejder bl.a. med: arv, testamente,
ægtepagt, dødsboer, bolighandler og
digital tinglysning, retssager, gældssager,
privat- og familiesager og erhverv.

Lars Michael Randskov
Advokat

Tlf. 26 12 53 81
randskov@mail.dk

Karin Øhlenschlæger
Advokat (L)

Vindingevej 7C, 4000 Roskilde, 26 12 53 81
Jernbanegade 14, 4300 Holbæk, 26 12 53 81
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Tlf. 40 48 59 24
Karin@CityAdvokat.dk

HØRT I BYEN

HIP-HIP-HURRA
Arne Frandsen, Stærkende, fyldte d.
23/8 2011 75 år. Arne er kendt som et
meget aktivt og hjælpsomt menneske,
der ud over at have drevet eget firma,
Stærkende Maskinsnedkeri, også i en
årrække har været aktiv i kommunalpolitik. Desuden bestred han i mange
år posten som næstformand i bestyrelsen for Reerslev forsamlingshus,
hvor han lavede et meget stort stykke
arbejde. Selv om Arne efter eget ønske stoppede bestyrelsesarbejdet i
2005, er han altid parat med hjælp og
vejledning, når der er behov for det.
Forsamlingshusets bestyrelse ønsker
Arne et forsinket til lykke med de 75
år d. 23/8 2011, og siger rigtig mange
tak for en hyggelig fødselsdagsfrokost på Stærkendevej d. 23/8.
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Julestue.
Der holdes julestue på
Tingstedvej 16, Reerslev
lørdag den 19. november og
lørdag den 3. december.
Der er alt i julerier fra engle til
julemus, julekort og meget andet.
Der serveres kaffe og småkager.
Åbent kl. 11 – 15.
Alle er velkomne.
Hilsen Gurli og Ulla

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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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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75 ÅRS FØDSELSDAGEN

personer på Fyn, hvis efternavn begyndte med ”S”.
En taxa! De havde set på kortet inden
de tog hjemmefra, og konstateret, at de
skulle til Dalum.
De fandt en taxachauffør, der var med
på at hjælpe. Der var god tid endnu, for
de var først inviteret til kl. 13, så de
havde næsten 45 minutter endnu.

For en tid siden, var et par venner fra
Reerslev (Anders og Benny) inviteret
til 75 års fødselsdag i Odense. De blev
enige om, at lade bilen stå og tage med
toget. Det kørte jo næsten lige til døren.

De kørte mod Dalum, og på vej derud
spurgte chaufføren om det var i nærheden af marmeladefabrikken. M a r m e l a d e , dét var løsningen. Blåbær!!

De kom godt af sted og togturen gik
fint. Der var tid både til en hyggesnak,
kaffetår og en pilsner – eller to!?.

Vejen hed Blåbærvej, kom vore venner
i tanke om, så dét måtte da være nemt
at finde. Taxachaufføren kendte godt
Blåbærvej.

Ved ankomsten til Odense, ja faktisk
på vej ind til perronen, spurgte Anders,
om Benny havde husket indbydelsen,
for på den stod adressen. ”Næ, den tog
du da med, ikke?”, lød svaret fra Benny. Av for Søren, det var ikke så heldigt.

Er der mange husnumre på Blåbærvej?
spurgte vore venner håbefuldt. ”Kun”
229, lød svaret fra chaufføren, med et
stadigt voksende smil.
De kørte derudad. Når der er fest, så
har man flaget hejst og små flag i bl.a
hækken, så det måtte være nemt at finde, blev vore venner enige med chaufføren om.

”Vi må ringe til naboen hjemme i Reerslev. Han har nøgle til huset, så han
kan lige smutte ind og tage indbydelsen på skrivebordet og ringe tilbage
med adressen”, sagde Anders, og ringede op.

Blåbærvej nr. 6 var det første sted med
flag. Anders og Benny stod ud, efter at
have bedt chaufføren om at vente – bare for en sikkerheds skyld. De gik op
og ringede på. De havde ikke besøgt
fødselaren efter at hun var flyttet til
Dalum, så kende huset kunne de naturligvis ikke.

Naboen svarede ikke!
Anders og Benny snakkede lidt frem
og tilbage, og blev enige om at prøve
at kigge i telefonbogen. Fødselaren
havde et lidt specielt efternavn, begyndte det ikke med ”S . . .”?.

De kunne nu heller ikke genkende de
personer, der åbnede døren. De holdt
for øvrigt børnefødselsdag.

Telefonbogen var ikke til megen
hjælp! Det var mange, rigtig mange
-8-

75 ÅRS FØDSELSDAGEN

Videre! Næste stop gav heller ikke noget resultat, så de kørte videre. Klokken nærmede sig nu 13 og de havde
endnu ikke fundet den rigtige adresse,
men så dukkede der igen flag op. Denne gang genkendte de også damen, der
åbnede. Der var fødselaren! De nåede
det, endda næsten 5 minutter før tid.
Chaufføren fik nogle gode drikkepenge
som tak for sin hjælpsomhed samt en
oplevelse, lidt ud over det sædvanlige.
Det blev en rigtig god fest. Snakken
gik en anelse trægt til at begynde med,
men efter at Anders og Benny havde
fortalt om deres genvordigheder med at
finde derud, gik snakken nok så lystigt.
Fødselaren hed for øvrigt Gyldenriis.
Hun havde giftet sig igen. - Men man
kan jo ikke holde styr på alle detaljer.
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Mad, vin eller gaver?
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
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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

Reerslev fritids- og ungdomsklub
Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene.
Tlf. 4335 3560. Email: reerslev_fritidsklub@htk.dk Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk

Så er det blevet efterår, mange har sikkert allerede glemt sommeren.…
Eller hvad man skal kalde det. Der har været megen regn og knapt så meget sol.
Der var dog én dag, hvor solen heldigvis skinnede, lørdag d. 20. august –
det var så lige tilfældigvis også Hedelandsfestival. Så hvor heldige kunne
vi lige være. Igen, igen skal jeg huske at takke alle jer, der var med til at
give børnene, de unge, forældrene, publikum og os i styregruppen, en helt
igennem dejlig dag. MANGE TAK!
(Der ligger en hel masse dejlige billeder fra dagen på landsbylaugets
hjemmeside).
Vi håber selvfølgelig på at kunne lave festival igen til næste år, men det
kommer der til at stå mere om, når beslutningen er truffet og en eventuel
lejeaftale med Hedeland er kommet i hus.
Over sommeren er Tonni stoppet i klubben. Det er sket helt uden dramatik
– Tonni har søgt og fået et job som pædagog i en anden klub uden for
kommunen. Vi har selvfølgelig ønsket Tonni, ”tak for kampen” og held og
lykke i den nye klub.
Vi har en lille bøn til alle dem, der lufter deres hunde rundt om klubben og
skolen:
Vil I ikke godt være søde og samle jeres hundes efterladenskaber op?
Det er lige som alle andre steder, rigtigt klamt at træde i en hundel…,
bedst som man løber og leger, spiller fodbold eller noget helt tredje.
På valgdagen d. 15. september, afholdt vi også valg i klubben. Der har
gennem september måned hængt valgplakater op i klubben, på børn, som
ønsker at blive valgt ind i vores klubråd.
Hvem det er lykkedes for at komme i klubrådet, kan jeg skrive mere om i
næste nummer af Tingstedet.
På klubbens vegne
Lars Vesterdal
Klubleder
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HEDELANDSFESTIVAL
Hedelands Musikfestival 2011
I strålende solskin blev årets Musikfestival afholdt, hvor 10 skole- og klubbands fyrede den af til den store guldmedalje. Alle var meget oplagte og publikum var begejstret.
Som sidste år bød borgmester Michael Ziegler velkommen, og konferencier Tine
Ternstrøm styrede koncerten på bedste vis.
Der var et stort rykind af tilskuere, som kunne nyde fra den store palet: god musik,
unikke smukke omgivelser, flot vejr og mulighed for at varieret traktement.
I løbet af dagen fandt omkring 700 vej til årets store lokale begivenhed.
Vi glæder os til næste år.
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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 forma nden,
Michael B. Clausen eller læses på Landsbylaugets hjemmeside.
På Landsbylaugets hjemmeside www.reerslev-sterkende.dk kan
du også se billederne fra Skt. Hans aften og Hedelandsfestivalen.
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.

L.N. Skov/Have & Park
Maskinhandel
STÆRK ENDEVEJ 2 2 6 ,

Vinding e

2640 HEDEHUSENE

4613 8401 lnservice@mail.dk

STIHL BENZIN LØVBLÆSER/SUGER SH 86
VEJL. KR. 3.395,00 – NU KR. 2.995,00
STIHL EL-LØVSUGER SHE 71 KR. 995,00
MTD/WOLF SNESLYNGE SELECT SF53
VEJL. KR. 4.995,00 – NU KR. 3.995,00
Vi har mange gode tilbud på:
Havetraktorer/Riders/Plæneklippere/Hæk klippere/Motorsave
og meget andet godt – så kom forbi og se vores udvalg!
Service/Reparationer/Reservedele
Små smedeopgaver udføres
Slibning af rotorknive/skær f. hækklipper/hæksaks/
Cylinder-/håndklipper/kæder/alm. Knive
Udlejning af bl.a. benzinhavefræse re-/plæneluftere.
Afhentning/Udbringning.
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JUL I REERSLEV - STÆRKENDE

Reerslev skole, Fritidsklubben, Forældreforeningen,
Idrætsforeningen og Landsbylauget er glade for at invitere til
julestue på skolen samt juletræstænding i forsamlingshuset.

Vi starter med den traditionelle julestue med julemusik,
juleværksteder til små priser, og meget mere på skolen fra
kl. 13 til kl. 16. Øl, vand, glögg, slik og æbleskiver
til rimelige priser.
Mulighed for at opstille kræmmerbod. Pris 40 kr.
Kontakt Rie Michaelsen tlf. 4656 3909
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JUL I REERSLEV - STÆRKENDE

Kl. 17 tændes juletræet ved forsamlingshuset og
Nisseorkestret spiller op til dans om træet for store og små.

Kl. 18 serveres flæskesteg, eller man kan vælge gule ærter,
samt kaffe og kage i forsamlingshuset.
Ca. Kl. 19 Underholdning.
Pris for deltagelse i fællesspisning:

Voksne 85 kr. – Børn under 12 år 40 kr.
Vin, øl og vand sælges som sædvanlig til rimelige priser.
Bindende tilmelding til spisning senest d. 20. november til
Kirsten Halby, tlf. 4656 4661 eller Michael Michaelsen tlf. 4656 3909
- 17 -
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Information fra
Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Bestyrelsen pr. 8. februar 2011
Funktion

Fornavn Efternavn Adresse

Postnr.
& by

Tlf.
Privat

Formand

Jens

Midtgaard

2640
Hedehusene

46136484

Næstformand

Claus

Fallentin

Kasserer

Winnie

Krogstrup
Kjeldsen

Christian

Bruhn

Fodbold
senior

Bjarne

Christiansen

Gymnastik

Gitte
Helene

Gravgaard
Pedersen

Svømning

Frands

Bennetsen

Thorsager 3,
Reerslev

2640
Hedehusene

Skydning

Per

Nielsen

Stationsvej 20

2640
Hedehusene

Skydning,
kasserer
Skydning,
suppleant

Anders

Hansen

Merianhaven 9

4330 Hvalsø

Niels
Jørgen

Petersen

Stærkendevej 153,
Stærkende

Mobil

2640
Hedehusene

46592817 29233387

38112253 50566386

Suppleanter:
Johannes Thulesen, Ole Hauris Sørensen og Jan Jensen
Revisorer:
Kurt Thomassen og Ulla Christensen
Revisorsuppleant:
Anni Kær Pedersen
Fanebærer
Kurt Thomassen
Suppleant: Claus Jensen
R ee rs l ev Sk ytt e - o g I d r æts fo r e ni ng • St æ rk e n de ve j 1 5 3 • S t ær k en d e • 2 6 4 0 H ed e h us e n e
T lf . : 4 6 1 3 6 4 8 4 • Ema i l : b es t yr e ls e n . rif@2 6 4 0 r ee rs l ev . dk • w ww . r e ers l evif . d k
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Information
fra

Reerslev Skytteforening
Vintersæsonen står for døren.
15 m. banen: Tingstedvej 40, kælderen under skolen 4656 1082
Riffelskydning, .
Pistolskydning:

Onsdag
Tirsdag

fra kl. 18.30,
fra kl. 19.00,

1. gang d. 5/10 2011
1. gang d. 4/10 2011

Nye medlemmer er velkomne. Man er også velkommen, hvis man
blot ønsker at prøve. Der vil være en gratis prøveskydning.
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
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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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”

resen havde alle 4 Klasser til syning efter Skoletid. I begyndelsen af Skoletiden fortalte Frk. Børresen nogle Fortællinger og læste op fra Forskellige
Bøger, og saa begyndte vi med A.B.C.
og saa videre, Læsning, Skrivning,
Regning og Tælling op til 100. Frk.
Børresen bad Fadervor, og saa begyndte Undervisningen.
I Skolestuen stod tre Rækker Borde,
med Katederet oppe foran og saa forskellige Landkort paa Væggene over
Danmark og Europa. Frk Børresen var
en høj Dame med kraftig Stemme og
ret alvorlig, saa der var Ro i Skolen.
Hun havde ogsaa Syklub for Byens
Kvinder 1 Aften om ugen om Vinteren.
Det var udelukkende Præstefruen, Lærerfruen samt Gaardenes Koner. De fik
Kaffe og Kager, min Moder var altid
med. De strikkede og syede til Kirkens
Korshær og til Byens Juletræ til Omdeling den Aften. Frk. Børresen havde i
mange Aar en Søster boende, der altid
var syg, som hun plejede og passede.

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.
4. Del
Skolegang fra 1903 - 1910
1. april 1903 begyndte jeg i Reerslev
Forskole, lige neden for Vejen, hos Lærerinde Frk. Børresen og kom til at sidde sammen med Vilhelm Thestrup.
Han sad Nr. 1 og jeg Nr. 2 i de første 3
Klasser og første Aar i 4. Klasse. Senere rykkede vi ned til Nr. 3 og Nr. 4, Harald Dons blev Nr. 1. Jeg kan ikke huske Navnet paa Nr. 2, de to var meget
dygtige.
Forskolen havde 2 Klasser. Vi gik 1
Aar i 1. Klasse og 2 Aar i anden Klasse, altsaa fra 7 til 10 Aar, 6 Timer hver
anden Dag, fra Kl. 8 – 12, Middag fra
Kl. 12 – 1 og fra Kl. 1- 3 plus lidt ekstra Gymnastik en enkel Time om Maaneden. Pigerne havde Syskole 1 Time
hver Uge, vistnok hele Aaret. Frk. Bør-

I April 1906 kom jeg op i Hovedskolen. Det var i den gamle skole. Den nye
blev bygget 1905-06, Øst for den gamle. Jeg kan huske, at i den gamle Skole
løb Musene somme tider hen over Gulvet. Skolelæreren lod dem bare løbe.
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Efter Sommerferien begyndte jeg saa i
den nye Skole. Skolelokalet var i Sydenden af Hovedbygningen. Der var
store Vinduer ud imod Øst og højt til
Loftet. Katederet stod i Gavlen med
Syn over det hele, i den anden ende en
rund Kakkelovn til Koks, det var stort
og nyt.
Indenfor i Gangen, der laa mod Vest,
var der en Skoledør, og lidt længere
mod Nord var saa Beboelsen med en
Gang lige efter Skolelokalerne. For enden af Gangen var der en Dør ind til
Kontoret, og ved siden af Gangen laa
Spisestue, Havestue og Soveværelse.
Ude i Gavlen mod Nord var der Indgang til Køkkenet og Trappe op til
Loftværelset til Børnene, der var god
Plads. Oven over Skolelokalerne var
der lavet Sløjdlokale med 12 eller 16
Høvlbænke. Opgangen til Sløjdlokalet
var fra Gangen, hvor Træskoene stod,
og Overtøjet hang. Saa det var noget
helt andet end den gamle Skolestue.
Lærer Lundberg havde en helt anderledes Maade at undervise os på. Han
havde saadan en blid Stemme og var
ikke ret stor, men kunde godt holde Ro
og Orden i skolen. Klø har jeg næsten

ikke set i de mange Aar, men han kunde godt bruge Spanskrøret en enkel
Gang, naar det har været nødvendigt,
saa havde de sandelig ogsaa fortjent
det.
”Det haver saa nyligen Regnet”, alt var
i en let Atmosfære, saa jeg fik en helt
anden Lyst til at gaa i Skole. Altsaa vi
saa meget op til ham som Lærer, og
samtidig gjorde han ikke Forskel paa os
Børn, tværtimod holdt han Haanden
over de Børn, som flyttede meget rundt
fra Skole til Skole, som han somme tider sagde: ”Vi kan da ikke forlange, at
de skal kunde det samme som vi andre”. Det var gerne Børn fra Kohusene,
hvis Forældre arbejdede paa Barfredshøj, gerne Fodermestre eller Røgtere,
som havde mange Børn. Saa for ikke at
forglemme Fru Lundberg, som kom ud
i Døren til Legepladsen og stod der paa
Trappen, altid smilende og gerne med
Kagekassen i Hænderne, saa delte hun
Smaakager ud til os Børn. Det kan I tro
var en af de største Oplevelser.
Skolegangen begyndte Kl. 8 med Morgensang, og Lærer Lundberg bad Fadervor, og saa begyndte Undervisningen. I hovedskolen havde vi Salmer og
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Bibelhistorie, saa det var gerne Salmevers og Skriftsteder fra Biblen, vi skulde kunde udenad, og saa kom det andet, Læsning, Skrivning, Regning,
Danmarks- og Verdenshistorie, i 3.
Klasse 1 Aar og i 4. Klasse 2 Aar eller
lidt mere og saa i 4. Klasse geografi,
det var om Europa og Amerika.
Om sommeren havde vi enten Gymnastik eller Fodbold, Lærer Lundberg gik
saa meget op i Fodbold. Om Vinteren
havde vi en Times Undervisning efter
Skoletid oppe i Sløjdlokalet, som var
lavet, saa derovre lærte vi meget; Sav,
Høvl, Stemmejern, Hammer og Tommestok, som vi senere havde saa meget
brug for. Lundberg havde taget et
Sløjdkursus paa en Skole der om
Sommeren 1906.

Lundbergs Helbred kneb det lidt med.
Han led en Overgang i min Skoletid af
Tandpine. Han havde en Petroleumsovn inde i Skolen, saa han kunde varme
sine Tørklæder, som han havde op af
Kinderne, og naar saa Lundberg havde
rigtig ondt, kneb det lidt med det gode
Hjerte, saa talte han lidt højt og kunde
ogsaa en enkel Gang bruge Spanskrøret, men saa havde vi igen vores elskede Fru Lundberg, som stod i døren til
Skolelokalet, og saa faldt Lundberg altid til Ro. I den periode stod Fru Lundberg meget i Døren, og saa snart der
blev Uro, kom hun til Syne. Lundberg
fik ogsaa nogen anden sygdom at drages med, saa han maatte have noget
Hjælp til Skolen.

Familien Lundberg
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Saa i 1918 maatte Lundberg forlade
Reerslev Skole. Jeg blev af et Tvillingepar, som var med, da vi begyndte
Skolen, spurgt om jeg vilde gaa op til
ham og spørge om vi maatte lave en lille Afstedsfest for dem. Der var lige
gaaet en Liste i gang, om at skrive under og anke over den daarlige Skolegang med Vikarer. Jeg gik op og talte
med dem og spurgte, om vi maatte
samle ind til en lille Gave til dem fra os
gamle Elever. Det maatte vi gerne paa
den Betingelse, at dem der havde skrevet under paa Listen for at faa en anden
Lærer, ikke var med. Festen blev holdt
i Forsamlingshuset, det ordnede de andre, og Gaven blev købt. Jeg skulde saa
bare byde vores ældre Skolefolk og sige dem Tak for de mange gode Aar.
Lærer Lundberg og Frue havde Børn,
om de to Ældste kan jeg ikke huske andet end hvad de hed; Sønnen Johannes
og Pigen Elisabeth, saa kom Margrethe
som blev Lærerinde i Fløng, saa Peter,
der kom paa Roskilde Andels Svineslagteri paa Kontoret. Han blev senere
Slagteridirektør paa Roskilde Opskæringsfabrik, Kristine blev Lærerinde i
Højelse Skole, Ida, som jeg gik i Klasse med hele Skoletiden, blev Sygeplejerske, og den yngste, Christian, kom
ind i Kødbyen i København. Da de fraflyttede blev det til Roskilde, men de
blev begge begravet her paa Reerslev
Kirkegaard, og jeg havde Kontakt med
flere af Børnene i mange Aar, naar de
kom og satte Blomster paa Gravene.
Om Sommeren, naar Solen skinnede
meget, har jeg mange Gange givet
Blomster Vand, naar jeg var paa Kirkegaarden og vande Blomster paa mine
Grave. Det var saadan lidt om Fortiden,
som er forsvunden.

Udflugter
Skoleudflugterne kan jeg ikke huske ret
meget om; jeg mener, at Forskolen
havde Udflugt til Boserup Skov, hvor
Gaardene kørte med Hestevogn, ogsaa
Konerne var med; de havde Mad eller
Kaffe med. Der var fra 30 – 45, men
hvor mange, der var med, kan jeg ikke
huske, kun at der var 3 – 4 Køretøjer og
saa Frk. Børresten, der samlede os
sammen; vi legede, og saa kørte vi
Hjem.
Saa i Hovedskolen, der mener jeg, at 3.
Klasse var i Roskilde Domkirke det ene
Aar og saa i Herthadalen det andet Aar.
4. Klasse var med Toget til København,
i Zoologisk Have. Hverhen vi var det
andet Aar, det ved jeg ikke, men jeg
ved, at vi havde Udflugt hvert Aar til
Hovedstaden. Gaardmændene fra Byen
kørte os til Roskilde eller Hedehusene
eller hvorhen, og hele Lærer Lundbergs
Familie var med, og jeg kan huske, at
naar vi saadan Kørte paa Udflugt, skreg
vi Børn Hurra i alle Vognene. Min Fader kørte hver Gang i de Aar, jeg gik i
Skole fra 1903 – 1910.
(Fortsættes)

Ved jernbanebommene over Hovedgaden i
Hedehusene, år 1910, set mod Roskilde
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BØRNESIDEN

TILLYKKE
Vinderen af nr. 117’s
krydsordsopgave:
Løsning: Kunde
Cecilie Galster
Thorsager 12 G

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.15.11.2011
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:

GOD EFTERÅRSFERIE TIL ALLE BØRN I TINGSTEDETS DISTRIKT
TAK FOR LØSNINGERNE
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Julekoncert i Reerslev kirke
søndag d. 27. november 2011 kl. 16.00

med Danmarks Radios Pigekor
Det er lykkedes menighedsrådet at få en
aftale i stand med DRs pigekor. Vi er helt
sikre på, at de vil bringe os i julestemning, selv om vi d. 27. november endnu
ikke er kommet ind i julemåneden.
Vi glæder os meget til koncerten men er
på grund af begrænset plads i kirken nødt
til at udlevere billetter.
Disse kan afhentes onsdag d. 9. november fra kl. 18.00 til 20.00 i servicebygningen ved kirken. Der udleveres
max. 4 billetter pr. person.
Venlig hilsen og
på gensyn d. 27. november!!
Menighedsrådet
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Menighedsrådets udflugt d. 27/8 2011
Vi startede busturen kl. 9 i tungt vejr - og i højt humør.
I år gik turen til Sydsjælland, hvor vi først
besøgte Mogenstrup kirke, hvor der i koret
findes kalkmalerier, som stammer fra 1425.
Fra ydersiden af våbenhuset er et hul ind til
en fastmuret kirkebøsse, som stammer fra
Helligkildens tid, hvor man efter et besøg
kunne påtænke kirken uanset tidspunktet. Et
nyere menighedshus husede os gæstfrit, så vi
kunne nyde vores medbragte kaffe og brød.
Derefter fortsatte vi til Grundtvigs mindestuer i Udby, hvor vi ved en guide fik genopfrisket mange af de facts om Grundtvig,
som Jan Kastorp tidligere havde fortalt om.
Grundtvig blev født i præstegården, og mindestuerne er indrettet i den tidligere kapellanbolig, hvor Grundtvig boede 1811-13, da
han vikarierede for sin far. Udby kirke ligger
i umiddelbar nærhed, så vi gik mellem regndråberne over for at se den. En typisk
dansk landsbykirke bygget ca. 1150. Den ligger højt omgivet af store træer.
Omgivelserne er storslåede, og kirken med nyrestaurerede kalkmalerier og ikke
mindst interessant er, at Erik Ring Hansen har restaureret altertavlen engang i
1980’erne.
På hotel Kong Valdemar i Vordingborg ventede os en lækker frokostbuffet – og
efter fri leg i det våde vejr, var der kaffe og kage – inden vi atter vendte næsen
mod Reerslev. Tak for en god og spændende dag – også til chaufføren for behagelig kørsel.

3 håndværkere sidder på en bar og praler:
Det er en murer, en tømrer og en elektriker.
- Ja, murerarbejdet er jo det ældste, sagde mureren, for vi byggede Babelstårnet!
- Nej, siger tømreren, Det er vores erhverv, for vi byggede Noahs Ark!
- Ja, ja..., siger elektrikeren, På skabelsens dag, sagde gud: "Lad det blive lys!" og da
havde vi allerede lagt alle kabler ud!
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2640 HEDEHUSENE

Gudstjenester
2/10 – 26/12
kl. 10
Kanding

Søndag, den 4. december kl. 10
2. S. i Advent
Kanding

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

Søndag, den 11. december kl. 10
3. S. i Advent
Kanding

Søndag, den 16. oktober
kl. 10
17. S. e. Trinitatis
Kanding

Søndag, den 18. december kl. 10
4. S. i Advent
Hedegaard

Søndag, den 23. oktober
kl. 10
18. S. e. Trinitatis
Kanding

Lørdag, den 24. december
kl. 14,30 og kl. 16
Juleaftensdag
Kanding

Søndag, den 2. oktober
15. S. e. Trinitatis

Søndag, den 30. oktober
kl. 10
19. S. e. Trinitatis
Kanding

Søndag, den 25. december kl. 10
Juledag
Kanding

Søndag, den 6. november kl. 10
Alle Helgens dag
Kanding

Søndag, den 26. december kl. 10
2. Juledag
Kanding

Søndag, den 13. november kl. 10
21. S. e. Trinitatis
Kanding
Søndag, den 20. november kl. 10
22. S. e. Trinitatis
Kanding
Søndag, den 27. november kl. 10
Første S. i Advent
Hedegaard
Søndag, den 27. november kl. 16

JULEKONCERT
med DR’s Pigekor
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AKTIVITETSKALENDER: august – december 2011
Dato

Kl.

Man 10/10

13.30

Fre 28/10

Aktivitet

Sted

Arrangør

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

HHF og ÆK

19

Café-aften
Tilmelding

Huset

Café

Man 14/11

14

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

HHF

Lør 26/11

13-16
17
18
19

Julestue
Juletræet tændes
Spisning
Underholdning – se side 16 og 17
Tilmelding senest d. 20/11 på tlf.
4656 4661 eller 4656 3909

Skolen
Huset
Huset
Huset

LL, FTK, Skolen m.fl.

Søn 27/11

16

Julekoncert med DR Pigekor, se side 29
Billetter kan afhentes ons. 9/11 2011 i
Servicebygningen.

Kirken

MHR

Man 28/11

19

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

HHF

Julefrokost

ÆK

Man 12/12

Huset

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

