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KOMMENTAR

SÅ GIK – 2011 Ja, det spørgsmål er sikkert på manges
læber, når TV-avisen er på skærmen. Så
lad os i stedet – nu vi har nået Februar glæde os over, at
”Vi kan mærke nu på nætterne
der flyver os forbi,
mere korte, mindre mørke,
tryggere at sove i,
at et forår på sin vandring
i det stjernekolde hvælv
strejfer klodens vinterhjerte
i en længsel mod sig selv.

og 2012 startede som et nyt år plejer under brask og bram - horisonten var fyldt
af et tusindtal raketter og glimtene fra
drønende kanonslag og skyerne skiftede
ustandselig farve fra gul til rød, blå eller
grøn og vejene i vores lille by var nærmest ufremkommelige ved midnatstid af
kasser fra og med raketbatterier, papirstumper efter afbrændte bomber og kinesere, tomme øldåser og ditto flasker, men
det meste skrald var dog fjernet nytårsdag, så de beboere, der følte trang til at
byde det ny år velkommen ved gudstjenesten i landsbykirken trygt kunne vandre dertil.
Men nu ligger der altså et helt år foran os
og ingen ved, hvad det vil bringe. Givne
løfter er ikke overholdt, men erstattet af
nye og det gælder ikke blot vort lille
land, men hele Europa. Hvad vil der mon
ske?

Og vi vågner i den sene time
mellem søvn og drøm
i en sød, bevæget uro
ved den måneblege strøm,
der som fine fingre leger
i dit nattesorte hår,
og som nattens sarte glorie
er vor spæde drøm om vår.”
Redaktionen ønsker godt nytår.
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HØRT I BYEN
Hvad børn dog si’r
- om forelskelse:
I gamle dage sagde man "Jeg elsker
dig" til folk. Nu behøver man heldigvis ikke at anstrenge sig så forfærdelig meget længere. Jeg tror,
det er nok at sige: "Kom her!"
(Holger, 8 år)

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

Hvordan er det at være forelsket?
Det er ligesom at have fødselsdag i
maven.
Du er nødt til at forelske dig, før du
bliver gift. Så når du er gift, så skal
I bare sidde sammen og læse bøger.

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

Se referat fra Paraplymøde den
12.1.2012 med repræsentanter fra
foreningerne på
www.reerslev-sterkende.dk

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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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

Dilettantforestilling i Reerslev Forsamlingshus 2012
I uge 11 2012 præsenterer Forsamlingshuset ”HENRIK OG PERNILLE” af
Ludvig Holberg.
Igen i år instruerer Allan Thønning, og han har sammensat et dygtigt og veloplagt
skuespillerpanel.
Kort optakt: Når katten er ude danser musene på bordet. To tjenestefolk, Henrik og
Pernille, har hver især fået den idé at give sig ud for deres herskaber. I lykkelig indbildning planlægger de to forklædte et lynbryllup, begge overbeviste om, at de har
skudt papegøjen og fundet en velhavende ægtefælle.
En sprudlende forvekslingskomedie, der viser menneskets uimodståelige trang til at
pynte sig med lånte fjer, og den var ifølge Holberg selv hans mest velkomponerede
komedie.
Rolleliste
Henrik Pernille Magdalone Leander Leonora Jeronimus Nis Notarius Leonard -

Kim
Jette
Birgit
Michael
Susanne
Lars
Mikael
Søren
Mikkel

Suffli Sminke Regi Instruktion -
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Grethe
Åse
Karina
Allan

REERSLEV FORSAMLINGSHUS

Stykket opføres:
Tirsdag d. 13. marts 2012 kl. 18.30 – familieaften
Pris: Voksen 40 kr., barn 25 kr. (Ingen forudbestilling – bare mød op!)
Fredag d. 16. marts 2012 kl. 19.00 – kaffe m/ lagkage efter forestillingen.
Pris: Voksen 80 kr., barn 40 kr.
Lørdag d. 17. marts 2012 kl. 19.00
Pris: Voksen 120 kr. incl. 2 stk. lækkert smørrebrød.
Barn 40 kr. incl. Pizzaslice - efter forestillingen – og så er der dans bagefter
v/ musiker Ejvind Tørnqvist.

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 fredag d. 9. marts 2012.
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.
Vel mødt
Forsamlingshuset
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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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Tjen penge på solen.
Sund fornuft, tænk på miljøet og spar penge.
BEMÆRK: Dette er 300 watt paneler. Den nyeste teknologi, dermed din garanti for kvalitet.
KUN 20 stk. paneler til 6 Kw. - og en 0 - 4% tolerance.

Solteknik har nu
indgået en samarbejdsaftale med
BRF Kredit.
BRF Kredit kan
nu tilbyde alle vores kunder den
bedste finansiering ved køb af
solcelleanlæg.

Monteret:
Byagerparken, Skræppestien i Tune
Thorsbrovej i Reerslev (flere på vej)

6 Kw anlæg inkl. moms uden montering

Kun 95.000,6 Kw anlæg inkl. moms med montering*

Kun 115.000,Du behøver ikke lede mere, for vi ER de billigste.
*Standardmontage

El-produktionen fra eget
solcelleanlæg afregnes i
Danmark efter nettomålingsordningen.
Husstandens elmåler løber
baglæns eller forlæns, afhængigt af solcelleproduktionen og husstandens aktuelle
strømforbrug.
Vores anlæg har en forventet
levetid på 30 til 40 år. Et typisk anlæg har således en
tilbagebetalingstid på ca. 1/3
del af sin levetid.

For større eller mindre anlæg
Kontakt os for pris
www.solteknik.dk
Niels Mortensen
Tlf. 40 76 73 69
Mail: solteknik@yahoo.dk
-9-

Et anlæg på 6 kW giver en
årlig besparelse på elregningen på ca. 11.000 beskattede
kroner.
På solrige dage sendes overskydende el ud på el-nettet
og din elmåler løber således
baglæns. Derimod på dage
hvor solen ikke skinner, producerer vores 300 watt paneler alligevel strøm, bare
knapt så meget, så du bruger
el fra nettet, som du plejer,
og din elmåler står enten
stille eller løber forlæns.

LÆSERNES SIDER
SENIORLIV
En ældreklub - hvad er det for
en størrelse?
For en del år siden blev jeg kontaktet af
den daværende formand for klubben,
som bad mig komme en dag og fortælle
om Rolfs og mine år i Grønland.
Det blev nogle hyggelige timer, men
min kontakt med klubben blev ikke
nærmere på det tidspunkt.
Nu - efter mange år - var der nogle venlige ældre mennesker her i Reerslev, der
foreslog mig, at nu hvor jeg boede alene, kunne det måske være en god idé at
melde mig ind i Ældreklubben! Jeg
kunne da komme en dag og deltage i et
møde for at se, om det var noget for
mig. Det var nok med lidt skepsis, at jeg prøvede at deltage Jeg tænkte, at der sidder så nu en masse
gamle damer og mænd, som nok er meget indspiste og måske har lavet klikedannelser osv., så kan jeg mon overhovedet integreres?!
Men jeg blev klogere - og jeg meldte
mig ind i klubben som nr. 32!
Jeg kendte jo mange af deltagerne, og
de kendte mig fra tidligere tid, og jeg
blev godt modtaget af alle.

mændene skynder sig ned i billardrummet, så snart kaffen er drukket, mens
mange strikkepinde klirrer rundt om
bordet.
Der er næsten ikke den ting, der ikke
bliver vendt. Verdenssituationen, vores
egen kommunale situation og selve Reerslevs situation, men også mad/bageopskrifter, strikkeopskrifter, børnebørn
osv. osv.
Måske var jeg lidt bange for, at det her
var en sladreklub, hvor man bare "bytter
rygter". Men sådan er det ikke.
Jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg
meldte mig ind, og lige nu har jeg fornyet mit medlemsskab for næste år af
den ældreklub, jeg i spøg kalder "min
ungdomsklub".
Else Raahauge, som netop er blevet
genvalgt på generalforsamlingen som
formand, er en positiv og progressiv
formand, som har forestået mange ture,
fester, foredrag osv., og fremtiden ser
også spændende ud med forslag til nye
arrangementer.
Så måske kunne nogen få lyst til at være
med i den kommende tid, så jeg som nr.
32 ikke skal være den sidste!

Det er faktisk rigtig dejligt at være med
til møderne.
De afholdes en gang om ugen i 2 timer,
men det er helt frivilligt, om man vil
deltage eller ej. En af dagene hver måned afholdes der bankospil, hvor stemningen altid er høj.
Før i tiden var det slet ikke mig at gå til
bankospil, men her er det næsten festligt med meget grin og sjov.
Snakken går livligt på alle møderne, og
- 10 -

Jytte Paris
Reerslev

LÆSERNES SIDER
INGEN ÆLDREBOLIGER I
REERSLEV?
Der er ikke nok interesse for ældreboliger i Reerslev
- på nuværende tidspunkt.
Der skete det i sommeren 2011, at et
ejendomsmæglerfirma henvendte sig, og
Ældreklubben syntes, det var en god idé
at invitere firmaet til at komme og orientere om mulighederne på et af klubbens
ugentlige møder.
Det blev et godt møde, hvor man drøftede mulighederne af både oprettelse af en
andelsforening eller evt. et bofællesskab
for ældre borgere i Reerslev, som gerne
ville udskifte deres store bolig med noget
mindre - og som stadigvæk kunne forblive i Reerslev.
Men sagen faldt til jorden.
Der var ret mange men´er. Og initiativ til
oprettelse af en interessegruppe kom slet
ikke på tale.

Så borgmesterens tilsagn til os om, at
kommunen ville være en evt. interessegruppe behjælpelig med det videre arbejde, er dermed også skrinlagt - foreløbig!
Men borgerne i Reerslev må være gjort
af godt stof, for pludselig var der næsten
ingen, der følte sig "gamle" nok til at lave forandringer i deres tilværelse, hvilket
jo i sig selv er positivt nok.
Kun ganske få viste interesse for projektet, men heller ikke helhjertet, så det må
nok konstateres, at der ikke foreløbig tages skridt til oprettelse af ældreboliger
på privat initiativ.
Det er egentlig lidt ærgerligt, for det er jo
et område, der helt naturligt burde høre
med i et landsbysamfund som vores.
Om Høje Taastrup kommune en dag måske får øjnene op for mulighederne må
tiden vise ….
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November 2011
Jytte Paris

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

Selv om nogen måske synes det er lidt sent på året, til den slags, vil jeg
gerne starte med at ønske alle et rigtigt godt nytår.
Dejligt igen at være med til at afholde julestue sammen med resten af
landsbyen. Og efter det hele er rykket i fællesrummet, kan man rigtigt se,
hvor mange mennesker, der er mødt op. Også rigtigt hyggeligt med
levende baggrundsmusik.

Et nyt år, der endnu en gang byder på nye udfordringer og spændende
opgaver.
Vi skal i 2012 i gang med en ny klubstruktur. Det bliver en stor, men også
en spændende opgave.
Vi er allerede gået i gang med at planlægge årets Hedelandsfestival, der i
år kommer til at foregå, lørdag d. 18/8. Så skriv det bare allerede nu i jeres
kalender.
Christian, der startede i klubben d. 2/1, er efterhånden ved at have fundet
sin plads i klubben. Ud over computerrummet, er en af Christians opgaver
at stå for samarbejdet med de andre klubber i kommunen om sport og leg.
Det kan heller ikke vare længe, før Michael og alle de andre rollespillende
medlemmer i klubben kommer ud i haven og spiller rollespil. De glæder
sig til at komme i gang med noget rigtigt rollespil.
Efter nogle regnfulde vintermåneder er vi rigtig mange, der efterhånden
trænger til at komme ud i lyset for at lege og spille spil og bold. Nu må vi
se, det kan også være, vi kan nå en tur på skibakken – hvis der skulle nå at
komme lidt sne. Det har der ikke været for meget af denne vinter.
Men så har det været så meget nemmere for medarbejderne at komme frem
og tilbage på arbejde.
På klubbens vegne
Lars Vesterdal
Klubleder.
- 12 -

Tuni
ngreparati
onbi
lsalg
Di
t lokale autovæ rksted

Gr
a
t
i
sopbev
a
r
i
nga
fv
i
nt
erhj
ul
ogs
ær
del
es
k
onk
ur
r
enc
edy
gt
i
gepr
i
s
erpådæk
.

T
i
ngs
t
edv
ej
41,
Reer
s
l
ev
.
2640Hedehus
ene.
+4546136002/+4525144645
- 13 -

com
l.
k@hotmai
tekni
Rb-

Vi
eretl
i
l
l
ev
ær
k
s
t
edbel
i
ggendet
ætpå
Hedehus
eneogerbl
a
ndtKøbenha
v
nsbi
l
l
i
gs
t
e.
Vor
ess
pec
i
a
l
eerPeugeot
,
Ci
t
r
oen,
Vol
k
s
wa
gen,
S
ea
t
ogS
k
oda
,
mena
l
l
ebi
l
mær
k
erk
a
nl
a
v
es
.
Vi
udf
ør
era
l
l
ef
or
merf
ors
k
a
derogr
epa
r
a
t
i
oner
.
Vedv
ær
k
s
t
eds
bes
øgt
i
l
by
desdergr
a
t
i
sl
å
nebi
l
og
book
i
ngv
i
ama
i
l
el
l
ert
l
f
.

SFO VIBEN
SFO Viben er klar med teater i Forsamlingshuset igen.
Det har udviklet sig til en tradition, at Reerslev Skoles SFO spiller teater
på den traditionsrige scene i Reerslev Forsamlingshus. Også i år er de
dygtige og entusiastiske unger klar med en forestilling, der er en blanding
af optræden, sang og videoklip. Årets stykke hedder
"Så skal vi se, hvad der kommer i fjernsynet i aften"
og er en satirisk kanalrundfart i fjernsynets univers.
Stykket spiller

onsdag den 14. marts og
torsdag den 15. marts,
begge dage klokken 18.
Der er gratis adgang og billetter kan hentes i SFO Viben fra 2. marts
2012.

Fra ”Fanget på Film” 2011

Reerslev skoles sommerkoncert ligger i 2012 onsdag d. 21. juni. mere herom senere.
- 14 -

inviterer til Fastelavnsfest med tøndeslagning

søndag d. 19.februar 2012 kl. 11.oo-13.oo
I Reerslev forsamlingshus
Fastelavnspyntet hesteoptog ,
starter kl. 10.30 ved Reerslevs nordlige bydel
(den mod Hedehusene).

Foto fra 2011

Tilmelding:
senest onsdag d. 15.2. til Kirsten Halby, tlf. 4656 4661
Sms: 2129 5006 eller e-mail: khalby@mail.dk
Enhedspris for børn og voksne: 25 kr. pr. næse
Vi glæder os til at se jer!!
Mange hilsener fra
Bestyrelserne
- 15 -

LANDSBYLAUGET

GENERALFORSAMLING 2012
I Reerslev‐Stærkende Landsbylaug
Fredag den 13. april 2012 kl. 18.00
I Reerslev Forsamlingshus
Kl. 18.00 – ca. 19.00 selve generalforsamlingen
Kl. 19.00 – ca. 23.00 spisning .
Traditionen tro er det Cafeudvalget der står for den sædvanlige gode mad.
Bindende tilmelding til spisning senest d. 08-04-12
til Kirsten Halby tlf. 4656 4661 * Sms: 2129 5006 * e-mail: khalby@mail.dk
eller Michael M. på tlf. 4656 3909
Pris pr. kuvert 85,00 kr. Børn under 12 år 40,00 kr.
Salg af øl/vand/vin til rimelige priser.

NYE MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN
Der mangler nye kræfter til bestyrelsesarbejdet, så vi byder 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 aller ede er.

Vær på den måde med til at præge det sociale‐, kulturelle‐ og sportslige 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.
- 16 -

LANDSBYLAUGET

DAGSORDEN
Fredag den 13. april 2012 kl. 18.00
I Reerslev Forsamlingshus

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

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 (ikke på valg)
Michael B Clausen (kan ikke genvælges)
Lars Andersen (ikke på valg)
Karin Øhlenschlæger (på valg)
Nick Ziegler (på valg)
Tanja Borge (ikke på valg)
Preben Rosenberg (modtager ikke genvalg)
Niels Paulsen (ikke på valg)
Suppleanter:
1. Åge Christensen (Bestyrelsen foreslår genvalg)
2. Michael Michaelsen (Bestyrelsen foreslår genvalg)
Valg af revisorer og suppleant.
Bilagskontrollant:
Niels Willumsen (Bestyrelsen foreslår genvalg)
Jesper Petersen (Bestyrelsen foreslår genvalg)
Bilagskontrollantsuppleant:
Ny (på valg)

8. Eventuelt.
www.reerslev-sterkende.dk
- 17 -

LANDSBYLAUGET
Besøg - THORSBRO VANDVÆRK
Thorsbro Vandværk ligger naturskønt på Allévej 29 i Torslunde og er opført i årene 190609. Arkitekt Andreas Fussing har tegnet vandværket, og Københavns Kommune var bygherre. Selve bygningen er en arkitektonisk perle, og maskinerne er et fornemt eksempel på et
industrielt anlæg. De naturskønne omgivelser inviterer til gåture, hvor man kan se værkets
øvrige fine bygninger.
I takt med Københavns vækst omkring år 1900 steg behovet for vand. De eksisterende
vandværker kunne ikke længere følge med, og Københavns Vandforsyning måtte gå nye
veje. Fra Thorsbro Vandværk blev vandet pumpet op og via trykledninger ført videre til reservoiret under Søndermarken. Herfra blev Københavns befolkning forsynet med vand helt
op til 1985, hvor moderne teknik overtog forsyningen af vand. Der pumpes stadig vand under det gamle værk, så Thorsbro er fortsat en industribygning i brug. De gamle bygninger er
imidlertid i dag fredet og omdannet til museum.
Selve bygningen er et lille kunstværk, og inde i maskinhallen står blandt andet en mindre og
tre store motorer, som blev bygget på B&W skibsværft i 1930'erne. Motorerne er nu ude af
drift, og der er stille i vandværket.

Dog har man i forbindelse med vandværkets 100-års jubilæum fået gang i en af de 80 år
gamle dieselmotorer. Den bliver startet i forbindelse med de annoncerede omvisninger, så
man kan fornemme det liv, der også var i bygningen.
Om sommeren er der på udvalgte tirsdage og søndage mulighed for at besøge museet og få
en guidet omvisning.

Det er lykkedes Landsbylauget at få en aftale om rundvisning på Værket lørdag d.
12. maj 2012 kl. 13, hvor vi kan være max. 50 personer. Entreen er 20 kr./person og
der vil være gratis kaffe, mens øl og vand kan købes. Transporten derud kan forhåbentlig klares på cykel eller ved fælles hjælp. Yderligere oplysning om tilmelding,
transport og betaling vil blive bragt i næste nummer af Tingstedet, men sæt bare et
kryds i kalenderen allerede nu.
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DIN lokale SEXOLOG
v/Karin Øhlenschlæger
cand.jur. og sexolog(stud.)
•
•
•
•

Manglende sexlyst - Stress
Single - find en kæreste
Seksuel inspiration – trends
60 min per session, billig åbningspris og trygge omgivelser

Bestil tid - gerne aften og weekend
telf. 40 48 59 24 - mail: karin@cityadvokat.dk

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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Information fra
Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Indkaldelse til Generalforsamling
Reerslev Skytte- og Idrætsforening
Mandag d. 27. febr. 2012 kl. 19.30 i Klubhuset ved Reerslev Skole

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Aflæggelse af formandsberetning
5. Aflæggelse af regnskab og gennemgang af
budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af næstformand og bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisorer
11. Valg af fanebærer
12. Eventuelt

R ee rs l ev Sk y tt 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 • Em a i l : b es ty re ls e n . rif @2 6 4 0 r ee rs l ev . dk • w w w. r e ers l evif . d k
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Information
fra

Reerslev Skytteforening
Vintersæson.
15 m. banen: Tingstedvej 40, kælderen under skolen
Riffelskydning, .
Pistolskydning:

Onsdag
Tirsdag

4656 1082

fra kl. 18.30
fra kl. 19.00

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
Jesper Helmersen
Bjarne Kristensen
Kontingent for 2012:
Børn kr. 150,00

4659 0506
2267 8970
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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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

STENDYSSEGÅRD

ned, brugte vi dem som Heste, Køer og
Grise efter Størrelsen. Nogle faldt meget tidligt, inden de var modne, de var
helt hvide, naar vi pillede dem ud af
Skallen; nogle bar brune Pletter, de
blev hvidbrogede Køer, og vi byggede
Stalde til dem. Her tumlede vi os længe
og brugte meget af vores Barndom, den
dejlige Barndom at tænke paa.
I 1906, da Vilhelm blev 10 Aar, skulde
han ud. Han kom op til Sognefogden,
Søren Sørensen. Saa hørte det op, men
saa skulde jeg ogsaa til at være med i
Arbejdet med at flytte Heste, Køer og
Kalve. Nu var jeg kommet i Gang, og
jeg syntes selv, at jeg var kommet godt
med, saa det gik godt.
1908 begyndte jeg at spille Fodbold.
Banen var ude ved Skellet til Truelshøj
og op til Skellet ved Thomassen og ned
mod Byvejen. Dengang var der lidt
Fodbold i Hedehusene, Reerslev vandt
næsten altid; de havde et godt Hold.
Der var Mejeribestyrerens Søn fra Hedelykke, han spillede ogsaa i Roskilde i
Sølvstjernen, spillede venstre Yderving, han var meget god og saa en
Tømmersvend ogsaa fra Hedehusene,
resten var fra Reerslev. Maalmanden,
der hed Ernst, var god. Han stod gerne

Vi fortsætter med Mogens Larsens far
Karl Ingemann Larsens ”Erindringer
fra min Barndom med mere”
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.
6. Del
Leg og Fritid
Jeg var meget stillestaaende som Barn,
altid bag efter de andre, og havde ikke
lyst til noget som ganske lille. Først i
1903, da jeg kom i Skole og kom til at
sidde sammen med Vilhelm Thestrup,
som havde Modet til at komme fremad,
kunde jeg altid finde paa noget.
Vilhelm og jeg legede meget sammen i
Skoleaarene. Vi var begge to meget interesseret i Landbruget, saa vi havde
ved Kastanietræerne et stykke Jord,
hvor vi kunde bruge vores Tid paa at
lege. Vi havde inddelt Marken i 7 Skifter, 2 Stykker med Græs, 1 med Havre,
1 med Rug, 1 med Roer og 2 med Byg.
Naar Kastanierne begyndte at falde
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STENDYSSEGÅRD
lige ude foran Maalstregen, naar der
var Straffespark, næsten aldrig Maal.
1910 eller -11 spillede vi Fodbold på
Marken, hvor Hegnet ligger og op mod
den nye Skole, og der laa Banen, indtil
Krigen kom, og det gik i staa i flere
Aar.

boede Hjemme hos Bedsteforældrene
til han blev udlært. Vilhelm kom ogsaa
ud som 10-Aarig paa Gaarden Hegnet
og var der til han blev konfirmeret. Senere kom han til Thorsgaard og blev
der i flere Aar som Karl.
1910 blev jeg konfirmeret, og saa var
Barndommen forbi. Jeg var Hjemme
hos Far og Mor. Oluf blev først konfirmeret, han fik i Konfirmandgave en
ny Cykel, saa blev jeg konfirmeret. Jeg
vilde gerne have et Par Støvler paa til
Konfirmationen, men vilde helst have
et Par Sko, det måtte jeg ikke faa. Da
Vilhelm blev konfirmeret, fik han ogsaa en ny Cykel, saa jeg følte mig lidt
tilsidesat. Jeg havde kun en brugt Cykel. Den fik jeg, da jeg var 12 Aar.

Wilhelm Thestrup

Oluf Thestrup

I Ungdomsaarene fra 1910 eller snarere
1911 var vi tre, som fulgtes ad. Oluf
Thestrup, som var et Aar ældre, og
Vilhelm Thestrup, som var ½ aar yngre
end jeg, men som begyndte Skolegangen sammen med mig. Deres Fader
havde et lille Statshus i Stærkinde. De
to Brødre mistede Moderen ca. 190203, da vi var 6-7 Aar eller lidt mere. De
kom saa op til deres Bedsteforældre i
Reerslev og blev opfødt her i Byen. De
boede der, hvor Gerda Olsen nu bor, og
derfor kom de meget op til mig. Oluf
kom ud paa Gaarden, Rugbjerggaard
som 10-Aarig, og var der til han blev
konfirmeret, maaske lidt længere; kom
saa i Snedkerlære i Hedehusene, men

Højskolen
1913-14 sendte Far mig paa Roskilde
Højskole i fem Maaneder, og jeg har
været meget glad for de Maaneder. Der
var 155 Elever, det var 5 mere, end det
var bygget til. Vi var 4 Mand paa hver
Værelse. Jeg boede sammen med en fra
Jylland og 2 fra Lolland, dejlige Mennesker. Jeg kom ogsaa sammen med
den ene fra Lolland i flere Aar. Jeg var
saa ung, jeg var ikke mere end 17 Aar,
man skulde være fyldt 18 Aar, alle de
andre var 19 – 21 Aar. Højskoleforstanderen sagde ogsaa til min Fader, at
det var for tidligt at komme sammen
- 24 -

STENDYSSEGÅRD
med saa mange Unge, man var ikke
moden nok. Men han tog mig saa, og
det var da ogsaa godt, for ellers var jeg
nok ikke kommet paa Højskole. I August 1914 kom Krigen mellem Tyskland og Østrig.
Vi var delt i 5 Hold efter en Diktat, saa
jeg kom i sidste, der var næsten heller
ikke andet end sorte Streger under.
Naa, det gik saadan nogenlunde; i 5.
Hold var alle vi, som ikke kunde skrive.
Jeg stod op 1.ste Morgen og gik ned i
Kælderen og tog Bad. Der var koldt
vand, og jeg tog koldt Bad hele Vinteren. Vi var ca. 30 Stykker indtil Jul, efter Nytaar var vi ikke mere end 5-6
Stykker, det var ogsaa koldt. Efter Bad
gik jeg en Tur rundt hver Morgen, uanset hvordan Vejret var. Paa Vejen
Hjem til Morgenkaffen mødte jeg Forstanderen, saa gik han ud paa Morgentur, vi mødtes hver Dag og sagde ”God
Morgen”. Der var lidt Kaffe, halv Kaffe og kold Mælk, men alle os, som kom
først fik bar Kaffe, og nogle tykke
Rugbrødstykker. Og saa til Møde i Foredragssalen med Forstander Bredsdorff, Lærer, Vedel, Verdenshistorie og
Lærer Appel, Videnskabshistorie. Der
var ogsaa to Lærere, Hansen samt Lærer Jul, som havde Boghandleren paa
Skolen.
Vi var 31 paa Holdet, og der var to nede fra Hvalsø, store Gaardmandssønner, som kun var kommet paa Højskole
for Tidsfordriv. De havde godt med
Lommepenge hjemmefra, og de brugte
dem ogsaa. 4 Aftener om Ugen gik de
til Roskilde sammen med nogle andre.
De kom mere eller mindre berusede
Hjem, saa der var gerne Uro mellem
9½ - 10. Klokken 10 skulde der være

Ro, saa gik Forstanderen rundt paa
Gangen for at se, om de var der. Vi
kunde ikke gaa i Seng før. Jeg havde
faaet Soveplads lige ved Døren og det
skete, at de kom og lukkede Døren op
og trak Dynen af, saa jeg maatte altid
ligge og holde godt fast i den.
Der var en Stue, hvor de kunde samles
og lave Halløj, det blev der ogsaa. Jeg
var der kun en Gang, det var ikke noget
for mig. Saa en Aften gik jeg op paa
Læsestuen, hvor der var Ro, saa jeg
kunde sidde og skrive en Bog af. Forstanderen sagde til os, som ikke kunde
bogstavere, at det kunde hjælpe meget.
Den sidste Diktat jeg skrev, var der 3
Fejl i, saa det havde hjulpet meget.
En Aften om Ugen var der Avislæsning, 2 Aftener var der Landsbrugsundervisning. Det var en Gaardejer oppe
fra Himmelev, der underviste, det var
Regnskabsføring, saa det var lige noget
for mig. De andre 2 Aftener var der
Gymnastiklærer-undervisning, altsaa
var al min Tid besat. Lørdag Eftermiddag cyklede jeg saa Hjem.
Jeg vil indrømme, at jeg var for ung,
saa jeg havde nogle problemer med de
to Gaardmandssønner. I foredragssalen
sad jeg lige foran dem. De stak mig
bagi med Knappenaale. Jeg maatte altid
sidde foran paa Bænken, saa kunde de
ikke naa at stikke mig. Det var ikke altid lige rart, men det gik da. Hvorfor de
skulde hævne sig var, at i Læsetimen,
naar de skulde læse, vidste de aldrig,
hvor det var. Saa spurgte Lærer Juel,
”Ingemann, hvor er vi?”, for han vidste, at jeg kunde sige det. Der paa Højskolen blev jeg altid kaldt for Ingemann. Jeg var ogsaa den eneste, der
havde det Navn.
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MADSIDEN
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HVAD BØRN SIGER DE KÆRE BØRN

Et par sande historier!!

RENLIGHED

Julie og jeg kørte ud for at handle, og
så i trafikken en rustvogn med en
smukt pyntet kiste i. Det snakkede vi
lidt om, og Julie spurgte: ”Hvem tror
du ligger i kisten?”
Det måtte jeg jo sige, at det vidste jeg
ikke, men så svarede hun helt bestemt:
”Det er damen!”
”Hvorfor tror du det?”, spurgte jeg.
”Jo”, svarede hun, ”Det er jo manden,
der kører”.
Julies mor

Farmor henter William og hans mor til
en indkøbstur. Mor er sur, for William
har tømt hendes yndlingsparfume ud i
hele soveværelset. William forsøger at
bortforklare. Han bare ville hjælpe mor
med at gøre rent, så huset kom til at
dufte dejligt.
Farmor forklarer pædagogisk William,
at parfume bruges på kroppen og først
efter, man har været i bad, så man er
helt ren.
William tænker lidt og svarer: ”Ja, for
så hænger den meget bedre fast!”
Farmor
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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

BØRNESIDEN

TILLYKKE
Vinderen af nr. 119’s
krydsordsopgave:
Løsning: Tunika
Simon
Stenbuen 20

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.15.03.2012
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:

TAK FOR LØSNINGERNE – God Fastelavnsfest i Forsamlingshuset
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gudstjenester
12/2 2011 – 15/4 2012
Søndag, den 12. februar kl. 10
Sexagesima
Hedegaard

Søndag, den 1. april
kl. 10
Palmesøndag
Kanding

Søndag, den 19. februar kl. 10
Fastelavn
Kanding

Torsdag, den 5. april
kl. 10
Skærtorsdag
Kanding

Søndag, den 26. februar kl. 10
1. S. i fasten
Kanding

Fredag, den 6. april
kl. 10
Langfredag
Kanding

Søndag, den 4. marts
kl. 10
2. S. i fasten
Kanding

Søndag, den 8. april
kl. 10
Påskedag
Kanding

Søndag, den 11. marts kl. 10
3. S. i fasten
Kanding

Mandag, den 9. april
kl. 10
2. Påskedag
Kanding

Søndag, den 18. marts kl. 10
Midfaste
Villarsen

Søndag, den 15. april kl. 10
1.S. efter påske
Hedegaard

Søndag, den 25. marts kl. 10
Maries bebudelsesdag
Hedegaard
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AKTIVITETSKALENDER: Februar – august 2012
Dato

Kl.

Aktivitet

Sted

Arrangør

Søn

19/2

10.30 Fastelavn, ” Slå katten af tønden” se s. 15

HUSET

LL & HUSET

Ons

22/2

19.30 Generalforsamling

HUSET

HUSET

Fre

24/2

HUSET

Café

Klubhuset

RIF

Albertslund
MusikTeater

HHF

HUSET

HUSET

Man 27/2

19

Cafe-Aften – Tilmelding

19.30 Generalforsamling
17

Man

5/3

Tirs

13/3

Ons

14/3

18

Teater – ”Så skal vi se, hvad der kommer i
fjernsynet i aften”
Gratis adgang, billetter hentes i SFO Viben

HUSET

SFO Viben

Tors 15/3

18

Teater – ”Så skal vi se, hvad der kommer i
fjernsynet i aften”
Gratis adgang, billetter hentes i SFO Viben

HUSET

SFO Viben

Fre

16/3

19

Dilettant ”Pernille og Henrik”, se side 7.
Tilmelding. 4656 1152

HUSET

HUSET

Lør

17/3

19

Dilettant ”Pernille og Henrik”, se side 7.
Tilmelding. 4656 1152

HUSET

HUSET

Man 19/3

13

Virksomhedsbesøg, Hytholm Keramik
Pris: 75 kr. – Tilmelding, tlf. 4656 0673

Ølstykke

HHF

Ons

21/3

19

Generalforsamling

HUSET

Stærkende
Vandværk

Tors 22/3

19

Ordinær generalforsamling
Indkaldelse iht. gældende vedtægter
Tilmelding til Niels W, tlf 4656 1371

HUSET

Reerslev Vandværk

Fre

13/4

18

Generalforsamling
Tilmelding til spisning
Tlf. 2427 3080, 4656 3909 eller 4656 1152

HUSET

LL

Man 16/4

19

Generalforsamling
Pris: 50 kr. Tilmelding, tlf. 4656 0673

HUSET

HHF

13.30 Tøjparty
Pris: 50 kr. Tilmelding, tlf. 4656 0673

HUSET

ÆK og HHF

Man 30/4

Teateraften i selskab med Den glade Enke
Pris: 300 kr. – Tilmelding, tlf. 4656 0673

18.30 Dilettant ”Pernille og Henrik”, se side 7.
Familieaften, ingen tilmelding.

12/5

13

Rundvisning – Thorsbro Vandværk, se s. 18 Thorsbro

LL

Tors 21/6

21

Midsommerkoncert

Kirken

MHR

Lør

Lør

23/6

Skt. Hans bål

Lergraven

LL

Lør

18/8

Hedelandsfestival

Amfiteatret
Hedeland

FTK + H.Tå
kommune m.fl.

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

