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En smuk dag i september 2011 gik svaneparret med 7 svaneunger fra søen ved Thorsager mod Hedeland.
Ved ”hestesøen” ud for Sognevej pustede herboende svanefar sig aggressivt op. Her residerede han jo
med sin familie med 5 svaneunger.
Torben fra Sognevej var på pletten for at agere trafikregulering på Brandhøjgårdsvej og fik hjælp af Knud
fra Solvang, da svanefamilien fik lyst til at spadsere på asfalten, hvorfra de havde flot udsigt til Hedeland.
Det lykkedes heldigvis at lede flokken ned mod søen for foden af skibakken.
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KOMMENTAR
SAA GIK –
Juli - og i dag skriver vi August på en dag,
hvor solen trods drivende skyer fra sydvest
skinner varmt over hvedemarken og vi kan gå
op ad bakken ad markvejen langs kornet.
Kun en svag vind får bladene på træerne
langs vejens anden side til at dirre svagt til
småfuglenes pippende akkompagnement.
Spor i den efter en regnbyge lerede markvej
viste, at en stor maskine var kørt samme vej
som vi fire – du, hundene og jeg - nu gik,
men intet køretøj kunne ses i den anden ende
af den store bakkede kornmark.
Men en lyd som langsomt overdøvede fuglenes pippen tog til i styrke, for
”Fremmede har erobret
og fyldt mit land med handling.
Kun jeg har ikke fornummet den føjelige
forvandling.
Fremmede høstkarle kommer
Op over bakkekammen.
Stålets hvæssende mæle.
Riverne snakker sammen.

forlod markvejen og støjen passerede et stendige og gik over en græsmark med nogle stirrende får og videre mod naboens frugttræer,
hvor rødgyldne æbler skinnede i solen.
Sandelig om ikke også det var ved at være
æbletid – så på –
”Denne gyldne dag skal jeg skænke
i dine rolige, gifte hænder.
at dens kongelige farve kan genopvække
jomfrueligheden på dine fingre.
Febrilske af glad forventning danser
dine rosennegle i det stive græs.
I søde små morgensole henover
billedyrenes lavthængende himmel.
Vort letsindige dagværk må være
at forvandle kyske æbler til lystig vin.
Allerede beruset leende bærer vi,
jomfru og yngling, kurvene ind.

Fjerne erindringer og tanker kan dukke op
på sådan en augustvandring inspireret af
Frank Jægers digte, som minder om ungdomsoplevelser i den Suhrske frugtplantage
”Vesterled” på Amager sammen med skolekæresten Tove i 1939 – hvad blev der af
hende?

Bittert er det at høre
På høstens støjende tale.
Borte den bølgende stilhed,
Som stod over mine dale.
Alle skygger er henne.
Alle fugle forsvundet.
Fremmede høstkarle, ved I:
Nøgent land har I vundet.

En augusthilsen fra Redaktionen.

Støvet August over agrene.
Stubbede, afsvedne dage.
Musende Katte i travernes
tætte og natlige tage.
Umådelig nat over marken.
Jeg selv umådelig lille.
Dug drypper ned fra månen.
Mit hjerte hoster stille.

Dette er erindringer om en dag i fjor, en dag
da solen stod højt på en skyfri himmel og den
sagte lune vind var varm, da en stor moderne
høstmaskine langsomt og støjende kom til
syne på bakken, joh - høsten var i gang, så vi
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Mindeord
om pastor Viggo Kanding Oehlenschlæger, Reerslev
Det er svært at sige noget, men det er også svært ikke at sige noget, når en god
ven ved livets uforudsigelighed pludselig ikke er mere.
Derfor vil jeg her udtrykke en tak for de år, hvor Viggo var med til at gøre livet i
Reerslev lidt rigere.
Han var en god og lun præst, som godt kunne spøge lidt med, at der ikke kom så
mange i kirken.
Engang ved et selskab i præstegården forsøgte han at råde bod herpå, og
orienterede med et smil i øjet alle om, hvor kirken var beliggende. Det vidste vi
jo godt i forvejen, men vi forstod hensigten og syntes, det var fin måde at
antyde, at et bedre besøgstal ikke ville være ukærkomment.
Jeg vil ikke påstå at komme i kirken jævnligt, men når jeg fra tid til anden har
været der, har jeg glædet mig over Viggos ligefremme og enkle måde at
udtrykke sig på. Det appellerede til et almindeligt sognebarn som mig selv.
Da Viggo kom til Reerslev blev hans mange og især kreative evner hurtigt
mærkbar i det sociale og selskabelige liv i lokalsamfundet, som netop her på
stedet altid har kunnet glæde sig over at have mange gode kunstneriske kræfter i
sin midte, især indenfor musikken. Disse gode kræfter var Viggo med til
yderligere at styrke.
Dette er kommet os alle tilgode ved mange lejligheder i f.eks. forsamlingshuset,
hvor Viggo var en god støtte og bidragsyder, som tit og ofte var villig til at give
en hånd med. Og han var selv en meget generøs, gæstfri og underholdende vært
ved festlige sammenkomster både i hjemmet og i forsamlingshuset, når tiden var
til det. Her kunne vi bl.a. opleve vingesuset fra kendte musiknavne, når f.eks.
Knud Howaldt eller Papa Bues orkester deltog i den farverige underholdning.
Ved samme lejlighed sang vi måske også en af Viggos muntre sange, som
afslørede, at han også havde en sublim poetisk åre.
Det har været en glæde at have Viggo i vores midte i de år, han fik i Reerslev.
Han var en stor gevinst i vores dagligdag og berigede os med oplevelser, som
det ikke er enhver landsby beskåret at få del i. Det har været dejligt at se en
bekræftelse på, at spændende mennesker ikke kun har hjemme i de store
metropoler, men at små samfund undertiden også kan blive et centrum for en
sådan sjælden gave.
Ved den smukke og stemningsfulde begravelse fra Roskilde Domkirke var
kirken helt fyldt – et vidnesbyrd på, at Viggo som menneske og i sit virke
favnede bredt og var afholdt i vide kredse.
Æret være Viggos minde.
Jørn Würtz, Reerslev
-4-
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LÆSERNES SIDE
”Pruttestien” i dag, men for år
tilbage ”Kærlighedsstien” er
den offentlige sti mellem Solvang
og Nordtoften i Reerslev.
Den benyttes tit som en genvej for
beboerne på Solvang, hvis de skal
til forsamlingshuset, kirken eller
skolen eller bare går morgen– eller
aftentur med hunden deraf det første navn.

Mad, vin eller gaver?
Så skulle du ringe til

fru Jensen's Multiservice.

Men i dag er stien svær at passere,
for ikke alle hække ud mod stien er
klippede, ukrudt, brændenælder og
andet vokser vildt og kraftigt langs
haveskellene og afhuggede grene
og andet haveaffald smides på stien for velsagtens senere at blive
fjernet, men ligger i dag til stor gene for forbipasserende og dem er
der en del af.

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

Alle jer, der bor ud til stien, se dog
at gøre den farbar.
Og så lige til hundeejerne,
Hav derfor altid en Pruttepose i
lommen og fjern Fidos efterladenskaber, så de ikke bare ligger og
flyder, så man slipper for at tage
dem med hjem under skosålerne til
stor ærgrelse.
Er det virkelig for meget forlangt,
når man dagligt passerer ”Pruttestien” med Fido i snor?
En hundeejer fra Reerslev.
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NYT FRA BYRÅDET
mangler vi at finde noget, der ligner
det dobbelte, når vi påbegynder
budgetforhandlingerne efter sommerferien.

Sommeren har ramt Danmark.
I skrivende stund ikke i meteorologisk forstand, men ferietiden har
ramt Høje Taastrup kommune, og
byrådsarbejdet ligger stille indtil august. Så meget desto mere aktivitet
var der umiddelbart inden vi gik på
ferie, og i august bliver det også med
fuld fart fra starten.

Man

griber let sig selv i at tænke:
”Kan vi ikke bare lade være med at
spare? Bruge af kassebeholdningen,
der trods alt er på over 100 millioner?” Men realiteten er, at overskridelse af kommunens budget kommer
til at koste det dobbelte i straf, og det
er i min verden ikke rigtig en ansvarlig mulighed.

To ting krævede især ekstra mødeaktivitet op til ferien. Den ene er byudviklings-projektet Gammelsø, som
jeg havde håbet at kunne skrive en
hel masse om denne gang. Desværre
blev den endelige beslutning pga. en
teknikalitet udskudt til august, så jeg
må pænt vente med at fortælle detaljerne om, hvad jeg ser som et vildt
spændende projekt, til næste nummer.

Til

slut vil jeg minde om Hedelandsfestivalen den 18. august, hvor
jeg håber på stor lokal opbakning
(og godt vejr ), samt frivillighedsdagen i Hedehusene den 1. september. Ved begge lejligheder er der
mulighed for at få en snak med mig
og få uddybet ovenstående eller stille mig konkrete spørgsmål til mit
virke i byrådet.

Den

anden ting var knap så spændende. Som det desværre er ved at
blive en vane, begyndte kommunens
økonomiske alarm-lamper at blinke i
løbet af foråret. Der var på vej til at
blive et overforbrug i år, og samtidig
stod det klart, at der i budgettet for
2013 skulle findes flere besparelser.
For at undgå fyringsrunder til efteråret og for hårde opbremsninger i
institutionernes forbrug, satte alle
partierne sig sammen for at finde
besparelser, der både kunne hjælpe
på situationen i 2012 og 2013.

Michael Blem Clausen

Byrådsmedlem for Radikale

Det lykkedes at lave et bredt forlig
om besparelser for 10 millioner kr.,
hvilket er rigtig vigtigt. Men besparelser er aldrig rare, og desværre

Formand for Borger og Erhvervsudvalget
Høje Taastrup kommune

Kontakt: Michaelcl@htk.dk
eller tlf. 4084 1329
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HUMLEN
”Gør kunsten nærværende” – står der i annoncen – så hvorfor ikke
gøre den nærværende ved at besøge de i den kommende udstillingssæson
forskellige spændende udstillinger og arrangementer i Humlens regi?
Sæsonen starter den 26. august kl. 9 fra Hedehusene Station med en
busudflugt til de åbne atelierdøre i det stevnske og sydsjællandske område
med besøg hos flere aktive kunstnere.
Den første kunstudstilling i Fritidscentret Hedehuset bliver med
fernisering den 1. september kl. 13 for kunstnergruppen Kraplak.
Lørdag den 29. september kl. 13 fernisering på udstillingen Naivisterne.
Vi håber, at Jan Monrad og nogle af de andre kunstnere dukker op til
ferniseringen. Jeanne Anthonisen har stillet os det i udsigt.
Den årlige lokaludstilling bliver lørdag/søndag og åbner lørdag den 27.
oktober kl. 14.
Årets sidste udstilling med arbejder af Inge Smith Hansen har fernisering
lørdag den 10. november kl.13.
Kom og kig på!
Kunstforeningen ”HUMLEN”.

Stor Lokaludstilling
Ring: Ruth Trier 46 56 24 46
-8-

-9-






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

LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2012 – 2013
Se også:

LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:

www.reerslev-sterkende.dk
Tlf.: 4656 4661
Mobil: 4040 2687
Mail: khalby@mail.dk
Tlf.: 2092 8008
Mail: tanja@broagergaard.dk

Formand:

Kirsten Halby
Tingstedvej 18, Reerslev

Næstform.:

Tanja Borge
Brostrædet 1, Reerslev

Kasserer

Lars Andersen
Sognevej 10, Reerslev

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

Sekretær

Niels Paulsen
Tingstedvej 9A, Reerslev

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

Pressekoordinator

Michael Michaelsen
Solvang 29, Reerslev

Tlf.: 4656 3909
Mail:
michael.michaelsen@4me2you.dk
Tlf.: 4018 7228
Mail: nick@hyldagergaard.dk

Bestyrelses- Nick Ziegler
medlemmer Tingstedvej 41, Reerslev
Sigrid Mark Rasmussen
Thorsager 2, Reerslev

Tlf.: 4364 6707
Mail: aurk@email.dk

Torben Rosborg Nielsen
Sognevej 20, Reerslev

Tlf.: 4656 1981
Mail: torben.rosborg@mail.dk
Tlf.: 4656 4661
Mobil: 4040 2687
Mail:
aage.kirsten@christensen.mail.dk

Suppleanter Aage Christensen
Tingstedvej 18, Reerslev

Michael Blem Clausen
Dybkærvænget 13, Stærkende
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Tlf.: 4360 0050
Mobil: 4084 1329
Mail: micclausen@gmail.com

LANDSBYLAUGET INFORMERER
Revisor:
Revisorsuppleant:

Niels Willumsen og Jesper Petersen
Ulla Christensen

Hvis du ikke er medlem af Landsbylauget og gerne vil have indflydelse på, hvad der
sker i vores landsbyer, kan du henvende dig til:
Kasserer Lars Andersen
Sognevej 10, Reerslev
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 3706 / Mobil 2499 6009

Årligt kontingent 150,- kr.
Bankkonto: Nordea Hedehusene, konto 2283-5905408277 - Husk afsender.

.

Fransk kok og hushovmester er vi ikke, men
vi skal gøre vort bedste, bare I vil komme
og hygge jer sammen med os til

café-aften
fredag den 26/10 2012 kl. 19
Grydelauget
- 11 -
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ren uden at have de store forpligtigelser. I
den erhvervsaktive del af livet har vi alle
fået flere forpligtigelser, men Sankt Hans
har altid varslet, at der var en ferie forestående, hvor man kunne slappe af fra sit
arbejde. Ser man herefter på folk i min
alder, altså den ældre del af befolkningen,
hvor det mere er det fysiske, der kan være
et problem, så tror jeg, at Sankt Hans’
varme og lys kan dulme de dårligdomme,
vi erhverver os med den stigende alder og
som sidder i det, vi i min fagverden kalder bevægeapparatet.
Aftenen gøres specielt festligt med forskellige sange, og her er Drachmanns
midsommervise helt uforlignelig med sit
budskab ”Vi elsker vort land”. Vi er nok
alle enige om dette budskab, men ser man
lidt nærmere efter, er spørgsmålet: Lever
og agerer vi, som det er beskrevet i dette
budskab?
Vi er i en stor international undersøgelse
blevet udnævnt til ”Verdens lykkeligste
folk”, men jeg synes ikke, det fremgår
helt så klart, når vi ser på danskeren i
hverdagen. Ser man i den skrevne presse,
i TV osv. er det ikke de gode historier,
der dominerer. Fra egen erfaring ved jeg,
at det er meget nemmere at få et budskab
frem i pressen, hvis det er noget helt chokerende, har noget med sex at gøre eller
der er begået en fejl i Systemet. Kommer
man indenfor mit fag med en god historie, hvor en behandling har hjulpet mange
patienter, er den ikke nær så nem at få
trykt i pressen, som hvis det drejer sig
om, at man bruger larver i sårbehandlingen eller, at et ben ved en fejl er blevet
amputeret.
Det samme mønster ser man desværre ikke alene i pressen, men også hos os selv,
når vi som befolkning skal beskrive,
hvordan vi har det til daglig. Her synes
der også at være sket et skred i opfattelsen af at være et lykkeligt folk i et godt
land at leve i. Det er overraskende hvor

Båltale Lergraven 23. juni 2012
Velkommen til Sankt Hans aften her i
Lergraven. Jeg er blevet inviteret til at
holde båltalen i år og jeg vil takke for den
tillid, man her har vist mig.
Da en del nok ikke kender mig, vil jeg
nævne, at min kone Eva og jeg flyttede
fra Århus til Reerslev i 1991, da jeg havde fået arbejde i København. Jeg er læge
og arbejder på Bispebjerg Hospital.
Sankt Hans aften har igennem århundrede
været aftenen, hvor danskerne samledes
for ved bålets flammer for at jage onde
ånder væk, og sende heksen ned til de
andre hekse på Bloksbjerg.
Vi er i Danmark rigtig gode til at fejre de
to solhvervs tidspunkter i året: Vintersolhverv ved Juletid og sommersolhverv ved
Sankt Hans. Begge er vigtige for os danskere, da den ene står for vendepunktet,
hvor lyset begynder at vende tilbage i en
ellers mørk og kold vinter og Sankt Hans,
når lyset er på sit højeste og sommervarmen er vendt tilbage. At vi har store forskelle i vore årstider, holder jeg personligt meget af, hvilket jeg lærte efter et
ophold på et år i det eller fantastiske San
Francisco i USA, hvor der dog ikke er
megen forskel på vinter og sommer. De
årstidsrelaterede forskelle vi ser i naturen
her i Danmark, gør året til en fuldendt
føljeton med et stort og forskelligartet
indhold.
Sankt Hans er derfor også blevet en meget traditionsbundet aften, som betyder
meget for mange danskere inklusiv mig
selv. Når det er Sankt Hans aften, er det
for mig sommer med en saftig, grøn og
frodig flora og en livlig fauna. Gennem et
menneskeliv har denne aften været baggrund for mange ting at fejre. Tænker
man tilbage til ungdommen, husker jeg
specielt Sankt Hans for at være det tidspunkt hvor eksamenerne var overstået, og
man nu kunne se frem til at nyde somme-
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ofte, man i Danmark hører utilfredshed
med, hvordan vi har det. Hvor ofte hører
man ikke udtryk som ”alt for høje skatter”, ”lærer ikke noget i skolen”, ”ringe
socialsystem”, ”sundhedssektoren hører
til blandt de dårligste i verden”, osv.
Desværre fokuserer vi ofte på det negative, der sker i samfundet i forhold til det
positive.
Det er korrekt, at der sker fejl, og ikke alt
er i orden i Systemet, men er det nu så
dårligt, hvis vi ser rundt i verden? I relation til mit arbejde har jeg rejst meget, og
set hvordan det fungerer mange andre
steder. Selvfølgelig er det mest sundhedsvæsenet og de sociale systemer, jeg
har set, men i forhold til disse skal vi være glade for, at vi bor i Danmark:
Tænk på vi er et af de måske to eller tre
steder i Verden, hvor dét at blive behandlet for sygdom er helt gratis. Jeg har visse
steder set, at har man f.eks. brækket benet
og én selv eller familie ikke kan betale,
sendes man hjem uden behandling.
Det er også en fordel af at bo i Danmark i
forhold til uddannelse. Der er ikke ret
mange steder en rettighed, at få en god og
gratis uddannelse. Mange steder primært i
udviklingslandene, er det ikke muligt at
få en ordentlig uddannelse pga. af manglende ressourcer. Men også i de rige lande er der problemer, f.eks. i USA, et land
vi på mange områder regner for ledende i
verden, skal man betale for at få en uddannelse, og drejer det sig om en højere
uddannelse, kan det koste flere hundrede
tusind kr. per barn hvert år. Hvis man har
flere uddannelsessøgende børn, kan det
let betyde, at familiens økonomi ikke
hænger sammen, også selvom deres skat
er lavere end vores.
Mange andre eksempler kunne nævnes,
f.eks. er der ikke mange steder, hvor vi
har så stor en ytringsfrihed (vi kan frit
skælde ud over alting), frit vælge hvem vi

skal giftes med og gå klædt, som vi ønsker uden at blive forfulgt eller fængslet.
Med dette som baggrund vil jeg igen
vende tilbage til Sankt Hans og Midsommervisen, som også siger:
”Vi vil fred her til Lands
Sankte Hans, Sankte Hans
den kan vindes, hvor hjerterne aldrig
bli´r tvivlende kolde”
Disse ord bringer mig frem til min konklusion og budskab i dag:
Lad aldrig vore hjerter blive tvivlende
kolde, men forblive varme og lære os at
se mere klart på alt det smukke og gode,
vi har her i vort land og lære at påskønne
det mere, end vi gør i dag. Vi lever, som
omtalt i et land med orden, ytringsfrihed,
mulighed for uddannelse, behandling ved
sygdom og som ikke er plaget af krig og
dyb fattigdom, som andre steder i verden.
Selvom ikke alt er godt, så har det store
flertal, hvad de har behov for og mere til.
Tænk på den ældre del af befolkningen,
som jeg tilhører. Hvor i verden har de, de
muligheder denne befolkningsgruppe har
i Danmark?
I den sammenhæng vil jeg også fremhæve, hvor privilegerede vi er lokalt her i
Reerslev/Stærkende. Vi lever på landet
med åben himmel og kun lidt forurening
og alligevel så tæt på byen, at der er muligheder for arbejde, handle stort set alt
og kulturelle muligheder.
Jeg synes mit budskab kort kan beskrives
med et citat af Georg Eliot, der i Livskunstens Almanak skriver:
”Den tilfredse er aldrig fattig. Den
utilfredse er aldrig rig”
Derfor lad os stile imod at blive mere tilfredse og glade for, at vi kan fejre denne
dejlige aften i et land som Danmark!
Glædelig Sankt Hans med håbet om en
rigtig god sommer for alle!
Finn Gottrup
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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

NCC Råstoffer A/S
Reerslev Gru sgrav
Hedehusene Mørte lværk
Tranemosevej 2, R eerslev
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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HEDELANDSFESTIVAL 2012

Program
Lørdag den 18/8 2012
i Amfiteatret, Hedeland
Musikfestival for skoler, SFO’er, og fritids- og ungdomsklubber
i Høje-Taastrup Kommune
12:00

Åbning på scenen v. Michael Ziegler og Festivalbandet

12:45

”The Flying Bats” (Reerslev FK)

13:15

”The Unnamed Trio” Reerslev FK)

13:45

Birthday (Rock)

14:15

”SFO Viben band” (SFO Viben) og Beatbox

14:45

”Ghünters Experiment” (Gadehaven)

15:15

Direct Sauce (Jazz)

15:45

“Whatever” (Rosenlundskolen/Skovlunde)

16:15

Festivalbandet underholder

16:45

"Taste of Babes" (5’eren)

17:15

”Taste of Black Apples” (Reerslev fk.)

18:00

Afslutning på scenen

19:00

Pladsen lukker.

Hedelandsfestival 2012 arrangeres igen i
år, af Reerslev Fritids- og Ungdomsklub i
samarbejde med Høje - Taastrup kommune
og lokale foreninger i Reerslev.
Oplysninger om festivalen kan indhentes
hos Lars Vesterdal
på telefon 43353560/26819517
eller via mail på larsve@htk.dk
www.facebook.com/hedelandsfestival2012
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HEDELANDSFESTIVAL 2012
Gear og grej
Der vil på hovedscenen være opsat:
Trommesæt (med dobbelt stortrommepedal)
3 guitarforstærkere
2 basforstærkere
P/A anlæg
Mikrofoner
I skal selv medbringe:
Guitarer
Bas
Key-board (med jack-udgang)
Kabler til jeres instrumenter
Den originale kunstner
Selv de bedste og mest etablerede musikere får sjældent lov til at skrue op for forstærkeren
ved en stadionkoncert eller på Roskildes Orange Scene.
Men her i Høje-Taastrup Kommune får vores unge talenter et helt amfiteat er som affyringsrampe for en karriere i musikbranchen.
Det får de takket være Hedelandsfestivalen og alle de gode kræfter i Reerslev, som står bag.
For nylig udtalte en af landets største rockstjerner Lukas Graham:
“J e g vi l b e vi s e , a t vi i kke b e h ø ve r a t g å i f l o t t øj o g l a ve o ve r st r e ge n -f o t o s h oo t s f o r
a t s æl ge p l a de r .”
Jeg synes, det er fedt sagt, og rigtigt sagt. Men hvordan bliver man så god og så interessant,
at man kan slå igennem på musikken alene?
Det er i hvert fald sværere i dag, end det har været - uanset om man vil sælge sig på
musikken eller på indpakningen. Jeres bedsteforældre eksperimenterede så meget og så
provokerende med den rytmiske musik, at der næsten ikke er flere afkroge at afsøge og flere
mennesker, man kan chokere.
Måske er det derfor, vi i dag ser popstjerner som Justin Bieber falde i den modsatte grøft –
med sukkersøde og forudsigelige kompositioner.
Og vi ser nogle meget indadvendte performances:
Dels fra folk som Nik og Jay, der ser så trætte og sure ud, at man kun kan ønske for dem, at
de snart finder sig et sjovere arbejde.
Dels fra mange af de nye, unge rockbands, der gemmer sig bag store fuldskæg og tykke
morfar-briller.
Mon ikke man i virkeligheden bare skal være sig selv? Vi er alle sammen originale – der
findes kun én af dig og én af mig, og betingelsen for, at vi kan komponere og performe
originalt – dvs. nyskabende og interessant – er, at vi hver især tør lukke helt op for posen:
følelsesmæssigt som kropsligt, lyrisk og teknisk.
Held og lykke med det på Hedelandsfestival 2012!
Hilsen

Michael Ziegler, Borgmester.
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Information
fra

Reerslev Skytteforening
Skydning i sommersæsonen, Hovedgaden 610,

tlf. 4659 0164.

Sommersæson – Pistol- og riffelafdeling.
Riffelskydning, 50 m
Riffelskydning, 200 m
Pistolskydning, 25 m

Onsdag
Mandag
Onsdag

18.30 – 21.00
18.00 – 21 00
18.00 – 21.00

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 - 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 følge nde:
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 FAMIL IEN
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
- 18 -

Information fra
Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Bestyrelsen pr. 27. februar 2012
Funktion

Fornavn Efternavn Adresse

Postnr.
& by

Tlf.
Privat

Formand

Jens

Stærkendevej 153,
Stærkende

2640
Hedehusene

46136484 40154668

Dybkærvænget 13,
Stærkende

2640
Hedehusene

43600050 40841329

Stærkendevej 236,
Stærkende

2640
Hedehusene

29234870

Solvang 70,
Reerslev

2640
Hedehusene

24273080

Thorsager 26 I,
Reerslev

2640
Hedehusene

46594140 20444440

Solvang 48,
Reerslev

2640
Hedehusene

46563709 40171976

Thorsager 3,
Reerslev

2640
Hedehusene

46592817 29233387

Stærkendevej 236,
Stærkende

2640
Hedehusene

39551533 61381168

Midtgaard

Mobil

Mail: jm@miljoe-logistik.dk
Michael
Blem ClauNæstforsen
mand
Mail: micclausen@gmail.com
Kasserer

Rina

Nielsen

Mail: mail2rina@yahoo.dk
Sekretær

Ulla

Christensen

Mail: ullachr@mail.tele.dk
Gymnastik

Gitte

Pedersen

Mail: guk.pedersen@mail.dk
Bjarne
Christiansen
Seniorfodbold
Mail: bm@christiansen.mail.dk
Svømning

Frands

Bennetsen

Mail: frands.bennetsen@mail.dk
Best. med- Christian Bruhn
lem
Mail: christian@c-bruhn.dk
Skydning

Per

Nielsen

Stationsvej 20

2640
Hedehusene

22143067

Skydning,
kasserer

Helge

Johnson

Reerslevvej 71

2640
Hedehusene

23474582

Niels
Petersen
Skydning,
Jørgen
suppleant
Suppleanter:
Rie Michaelsen og Jan Jensen
Bilagskontrollanter: Johannes Thulesen og Kurt Thomassen
Fanebærer:
Kurt Thomassen og Suppleant: Claus Wolff
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@ r e er sl e v i f . dk • www . r e ers l ev if. dk
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Information fra
Reerslev Idrætsforening
Program 2012/2013

Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Øvelserne foregår stående, siddende eller
liggende.
EFFEKT gør, at man får en bedre kropsbevidsthed, en god kropsholdning og ikke
mindst en stærk og smidig krop, som både
er forebyggende og sundhedsfremmende.
Alle kan deltage i EFFEKT.

I dette program præsenterer vi de aktiviteter der starter op i Reerslev Idrætsforening
efter sommerferien.
Her kan du læse om aktiviteten, hvornår
det starter og hvor det foregår.
På foreningens hjemmeside:
Reerslevif.dk kan du læse mere om aktiviteten og hvad det koster at gå til.

Forældre-Barn gymnastik
Mandage 16.00 – 17.00
Kontingent: Se hjemmesiden
Det begynder den 3. september.
Sted: Reerslev Skole

Det vil også fremgå af hjemmesiden, hvis
der er sket ændringer. Så det vil altid være
en god ide at tjekke hjemmesiden.

Kontakt: morbarngym@reerslevif.dk

Ved hver aktivitet er der angivet en kontakt mailadresse. Skriv til denne mailadresse, hvis du vide mere om aktiviteten.

Kom og have det sjovt med dit barn!
Vi skal lave gymnastik, synge, spille bold,
rytmik, krybe og kravle, hoppe og danse!
Kort sagt, lave ting som børnene kan lide,
og som gavner deres udvikling og motorik.
Holdet er for de 1- 3-årige sammen med
deres forældre, og man skal som forælder
være indstillet på at deltage aktivt.

Mød op til aktiviteten første gang for at
tilmelde dig, eller send en mail til kontaktmailadressen med besked om at du ønsker at deltage. Første gang er en gratis
prøve.
I år starter der mange nye ting op. Vi kan
nu også tilbyde løb, bordtennis, HIP-Hop,
familiegymnastik og barsket. Dog er der
ikke Multisport på programmet i år.

Børne gymnastik
Tirsdage 17.00 – 18.00
Kontingent: Se hjemmesiden.
Det begynder den 4. september.
Sted: Reerslev Skole

Effekt:
Mandage 18.00 – 19.00
Kontingent: Se hjemmesiden.
Det begynder den 3. september.
Sted: Reerslev Skole
Kontakt: effekt@reerslevif.dk
Instruktør: Gitte Pedersen

Kontakt: Boernegym@reerslevif.dk
Her deltager barnet selv.
Vi skal lave gymnastik der passer til denne aldersgruppe. Men vi skal også synge,
spille bold, lave rytmik. Holdet er for de
4-6 årige.

EFFEKT er muskeltrænings-øvelser, der
udføres langsomt, kontrolleret og uden ydre belastning ud over kroppens egen vægt.

Reerslev Skytte - og Idrætsforening •St ær kendevej 153 • Stær kende • 2640 Hedehusene
Tlf.: 4613 6484 • Email: bes ty r e lse n @ re e rs l evif . dk • www.reerslevif.dk
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Information fra
Reerslev Idrætsforening
Program 2012/2013

Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Familiegymnastik

Øvede

Søndage 10.00 til 11.00
Kontingent: Se hjemmesiden.
Det begynder den 9. september.
Sted: Reerslev Skole.
Kontakt: familiegym@reerslevif.dk

Kontingent: Se hjemmesiden
Det begynder den 4. september.
Sted: Reerslev Forsamlingshus
Kontakt: linedance@reerslevif.dk

Tirsdage 19.00 – 20.30

Tag familien under armen og kom og vær
med til en masse sjove aktiviteter som
sætter gang i pulsen hos både børn og
voksne. Vi leger lege med masser af gang
i, spiller bold, bygger udfordrende baner
af redskaber og meget mere - alt efter
hvad der er stemning for.

Vi danser i Reerslev Forsamlingshus, hvor
linedanceinstruktørerne Lene Johnsson og
Birthe Jensen vil danse sammen med jer.
“Hold Jer ikke tilbage. Linedans er for alle
både mænd og kvinder
Det går ikke hurtigere, end at alle kan være med.
Det skal være rigtigt hyggeligt at danse og
være sammen om en social interesse.

Det forventes at forældre deltager aktivt
sammen med deres børn.
Aldersgruppe: Børn mellem 5-10 år og deres forældre.

Øvede vil være for de dansere, der har gået til linedance i 2 år eller mere. Det forventes at man kender grundtrin og danseudtryk. Der vil i løbet af sæsonen blive
undervist i de danse der er oppe i tiden.

Hip-Hop
Nybegyndere
Søndage 12.00 – 12.55

ZUMBA

Letøvede og øvede

I år tilbyder vi Zumba og Zumba toning.

Søndage 13.05 – 14.00

Zumba er intervaltræning pakket ind i

Kontingent: Se hjemmesiden
Det begynder den 6. september.
Sted: Reerslev Skole
Kontakt: HipHop@reerslevif.dk

dansetrin til latinamerikanske rytmer – en
effektiv og sjov måde at få trænet sin krop
på.

Zumba toning er en blanding mellem

Vores træner hedder Amalie Peronard.
Hun har været danmarksmester mange
gange og sågar verdensmester.

zumba og bodytoning. Her danser man
med lette håndvægte for på den måde at
tone steder på kroppen som ben, numse,
arme og mave.

Linedance
Let øvede

Zumba

Tirsdage 17.15 – 18.45

Torsdage 17.30 – 18.25

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 • Em a i l : b es ty re ls e n @r e e rs l evif . dk • w ww . re e rs l evif . dk
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Reerslev Idrætsforening
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Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Sted: Fløng Svømmehal
Kontakt: svoemning@reerslevif.dk
Instruktør: Eva Mortensen m. fl.

Zumba toning
Torsdage 18.35 – 19.30
Kontingent: Se hjemmesiden
Det begynder den 6. september.
Sted: Reerslev Forsamlingshus

Børn begyndere
Børnene vil lære at bevæge sig frit i vandet samt blive fortrolige med det våde
element. Undervisningen vil primært foregå gennem leg.
Tidspunkt: Lørdag 8.10 til 8.45
(Hold 1).

Kontakt: ZUMBA@reerslevif.dk

Kampsport
Tirsdage 18.00 – 19.30
Kontingent: Se hjemmesiden
Det begynder den 4. september.
Sted: Reerslev Skole
Kontakt: kampsport@reerslevif.dk
Instruktør: Ove Nielsen

Børn let øvede 1(Dem der godt kan).
Her fortsættes fokus på det våde element
med introduktion til svømmearterne, primært crawl og rygcrawl. På hold 2 samler
vi dem, der stadig har brug for en del støtte.
Tidspunkt: Lørdag 8.45 til 9.20 (Hold 2)

Selvforsvar er et jiu-jitsusystem, der er baseret på parader, frigørelser, faldteknik,
kast og slag og spark.
Kast begynder man selvfølgelig ikke på,
før man har lært at falde uden at slå sig.
Det er sjovt, men hårdt, man lærer præcision og hurtig reaktion.

Børn øvede 2 (6 – 8 år) (Dem der
godt kan).
Her fortsættes fokus på det våde element
med introduktion til svømmearterne, primært crawl og rygcrawl.
Tidspunkt: Lørdag 9.20 til 10.00
(Hold 3)

Træningen tager hensyn til alder og niveau. Du skal bare være iført solidt idrætstøj, så vidt muligt uden knapper og lynlåse.

Børn meget øvede

Svømning

Her kommer alle fire svømmearter på programmet. Her flyttes fokus fra let til
egentlig svømmetræning.
Tidspunkt: Lørdag 10.00 til 10.30
(Hold 4)

Familiesvømning
Lørdage 08.10 – 10.30

Børn begyndere – varmtvandsbassin

Aldersgruppe: Fra elever i 3. klasse og opefter.
Voksne er også meget velkomne.

Samme fokus som hold 1, men for denne
yngre gruppe vil det foregå i varmtvandsbassinet.
Forældre deltager selv i undervisningen.
Undervisningen foregår som delvis støtte
til egen leg med børnene. Vi opretter for-

Motions-svømning
Mandage 20.00 – 21.00
Kontingent: Se hjemmesiden
Det begynder den 8. september.

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
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Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

mentlig 3 hold ligesom i sidste sæson. Tiderne beslutter vi, når vi kender tilslutningen. Bare mød op.
Tidspunkt: Lørdag mellem 8.10 og
10.00
(Hold 5, Hold 6 og Hold 7)

Du skal være minimum 13 år, men vi har
ikke sat nogen max. alder.

Power

Tirsdage 20.00 – 21.00
Kontingent: Se hjemmesiden.
Det begynder den 4. september.
Sted: Reerslev Skole

Mød op og vær med til at starte barsket op
i Reerslev.

Bordtennis

Holdet for de meget øvede. Fortsat fokus
på de fire svømmearter, udspring og dykning. Intensiteten øges endnu engang på
dette hold.
Tidspunkt: Mandag 19.00 til 20.00
(Hold 8)

Kontakt: Bordtennis@reerslevif.dk
Der stilles 4 borde op, og vi har en del bat
(de fleste er dog af ældre dato), net og
bolde til rådighed. Husk at medbringe indendørssko.

Motion
Det handler bare om at motionere i vandet,
svømme baner, og brænde kalorier af. Her
er du din egen træner.
Tidspunkt: Mandag 20.00 til 21.00
(Hold 9)

Løb
Torsdage 20.00
Søndage 10.00
Sluttid afhænger af valgt distance.

Familiesvømning lørdag morgen mellem
8.10 og 10.30, er for hele familien. Konceptet bygger på at mens ens børnene undervises, hygger resten af familien sig
med morgenmad, leg eller motion i poolen. Det giver en god start på weekenden.

Kontingent: Se hjemmesiden.
Det begynder den 6. september.
Sted: Klubhuset
Kontakt: Loeb@reerslevif.dk
Et nyt tiltag er vores løbehold. Vi henvender os både til begynderen og den øvede.

Vil familien deltage i morgenmad, betales
der 250 kr pr. voksen der deltager.
Bemærk at i 2012/2013 betaler Foreningen betaler for indkøb til morgenmad.
Medlemmerne skal stadig selv bidrage
med at tilberede og rydde op.

Fodbold
Tirsdage 18.00
Kontingent: Se hjemmesiden.
Sted: Klubhuset.
Kontakt: Fodbold@reerslevif.dk

Barsket

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

Torsdage 18.30 til 20.30
Kontingent: Se hjemmesiden.
Det begynder den 6. september.
Sted: Reerslev Skole.
Kontakt: barsket@reerslevif.dk
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STENDYSSEGÅRD

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

8. Del
Rekrut på Kastellet
Jeg mødte på Kastellet den 16. September 1926. Vi var ca. 400 Mand, der
blev delt i fem Hold, og vi skulde saa
have vores Tøj, ”Klunset” kaldtes det.
Vi fik et gammelt sæt blaat Drejlstøj og
et nyt graat, til naar vi skulde Hjem på
Orlov. Det blev omtrent smidt i Hovedet paa os, og der blev kommanderet:
”Fremad, bare fremad, I kan faa Tøjet
byttet i Morgen, hvis det ikke passer”,
men det var nu ikke saa nemt at faa
byttet om. Men det kunde lade sig gøre,
naar vores Sergent sagde, at det kunde
vi ikke være bekendt at have paa.
Da vi havde faaet vores Soldatertøj
paa, stillede vi ude paa Kastelpladsen
foran Kirken. Det var nok blevet mellem Kl. 5-6, og saa blev vi ført hen til,
hvor vi spiste, altid under Kommando.
Vi blev inddelt med 10 Mand til hver
Bakke, og en Mand hentede Bakken
med Maden til os. Margarinen var paa
eet Fad og Paalægget paa forskellige
Fade. Hvad det var, kan jeg ikke huske,
men det var nok Leverpostej, Pølse og
Ost. Da vi sad om Maden, kan det nok
være, at der blev raget til sig, særlig
Margarinen, og jeg var ikke vant til

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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STENDYSSEGÅRD
saadan at rage til mig, saa jeg fik næsten ingen Margarine de første Dage.
Det var ogsaa smaat med Margarine og
Paalæg, saa det blev mest til Brød. Men
det varede ikke ret længe, før jeg fik
lært at rage til mig af de forskellige Dele. Jeg havde sagt til mig selv, at jeg
ville nøjes med det, jeg fik, og det
gjorde jeg næsten. Jeg har kun haft
Fedt med 2 Gange.
Dette med Maden om Aftenen blev
gerne et eller to Stykker med Margarine og lidt Paalæg, saa gerne 3-4 tykke
Rundtenommer bart Brød og en 4-5
Kopper The. I kan tro, det smagte godt,
naar vi havde løbet meget paa Kirkepladsen og var skrupsultne. Paa det
Tidspunkt var der Brød nok, saa vi
kunde blive mætte.
Da vi havde spist, maatte vi gaa i Byen
uden Vaaben (Knivbajonet). Vi var tre
her fra Byen, Karl Møgelberg 892, Ingemann Jensen 894 og mit 896, vi fulgtes ad. Jeg var særlig nysgerrig efter at
se København; havde kun været der
sammen med min Moder og Far.
92 var godt kendt derinde, saa han førte
os, men han havde ingen Penge. 94
havde godt med Penge, og jeg havde
lidt, saa det blev til, at 94 og jeg skiftedes til at betale, naar vi var ude sammen. Vi skulde selvfølgelig i Nyhavn.
92 og 94 fik bajer og jeg en Sodavand,
men det varede ikke ret længe, før vi
maatte skynde os ud, for 92 sagde, at
det trak sammen til, at vi skulde have
nogle Klø. Det kunde han se, og vi
havde aftalt, at vi rettede os efter ham.
Han sagde: ”Vi skal ikke i Nyhavn, før
vi maa gaa med Knivbajonet”. Det varede kun 4-5 Dage, før vi maatte gaa i
Byen med den, og saa var vi igen i Nyhavn, men der var ikke noget, det var

bare for at se, hvordan det var; vi havde
ikke saadan Penge til det ret tit.
Første Dag fik vi Besked paa, at vi
skulde være paa Pladsen inden Kl. 9
(nu 21). Vi var stillet op paa Rad; jeg
var næsten sidst, kun en 4-5 Stykker
bagefter mig, og saa kom der en Taxa
kørende, og ud sprang en og stillede sig
op til sidst. Sergenten saa det, gik lige
til ham og sagde: ”De kommer for
sent”, stak ham saadan en paa siden af
Hovedet, saa Kasketten røg hen ad
Pladsen: ”Jeg skal nok lære dig at
komme til Tiden”. Det var første Dag,
saa jeg tænkte: ”Det ser ikke godt ud”.
Sergenten holdt Ord, han kunde sætte
sig i Respekt - der var ikke nogen, der
kom for sent senere.
Vi var 60 Mand, der laa paa den Stue, 3
Rækker Senge, 20 i hver Række, og
naar Sengene var redt, saa skulde Lagnerne være en lige Linje hele Rækken
op igennem, og de røde Baand lige
saadan ens op igennem Tøjet paa Knagerne.
Vi var 9 Mand, som skulde ud paa Mosedefortet, 890-91-92-93-94-95-96-9798, og vi havde der 3 Senge i hver
Række helt oppe ved Gavlen, længst
fra Opgangen. Vi laa paa 1. Sal, saa
naar Korporalen kom om Morgenen og
raabte: ”Saa staar vi op”, saa kunde vi
deroppe dække os en lille Smule; det
gik ellers meget fredeligt. Der var kun
en enkelt Gang nogle, der kom fulde
Hjem. Det var 92-94-95, som havde
faaet for meget. Vi var kommet i Seng,
og Korporalen havde sagt Godnat, men
saa kunde 95 ikke holde tæt, han begyndte at vrøvle, og det hørte Korporalen. Saa maatte de op og staa ret ved
Sengen og blev noteret, saa næste Dag,
efter at vi havde spist om Aftenen,
maatte de tre vaske gulvet i Gymna- 25 -
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stiksalen. Den var stor, saa de blev
først færdige ved 22-Tiden, da vi skulde i Seng, og det maatte de høre for senere.
Den første Morgen stillede vi paa Kirkepladsen, og den Plads beholdt vi hele
Tiden. Vi fik en hel Del forskellige
Ting at vide om, at naar vi havde fri, og
vi havde været hjemme, skulde vi altid
være der til Tiden. Det kunde ikke nytte noget, at vi kom med en Seddel, at
Toget var forsinket. Saa naar vi var
hjemme, maatte vi altid tage med et
Tog før for at være sikre paa at kunde
være der til Tiden. Saa begyndte vi at
lære at hilse og saa marchere paa Pladsen, skiftevis Arme og Ben. Vi havde
to Mand paa vores Hold, der maatte
gaa op og ned ad Pladsen med en Korporal ved siden af, der kommanderede.
De brugte Armen forkert til Benet. Den
ene af dem var fra Jylland; han gik
frem og tilbage. Det varede mange Dage, og han fældede mange Taarer; man
kunde se, hvordan Taarerne løb ned af
Kinderne, men han fik lært det. Den
anden, som ogsaa spadserede op og
ned, var min Sidemand 897. Ham kunde de ikke faa lært at svinge Armen.
Han gik ved Siden af Korporalen op og
ned. Han blev ikke ked af det men fortsatte, og saa til sidst maatte de opgive
det. I kan tro, at Korporalen var ikke
glad for at følges med denne ene Mand
op og ned. Vi andre stod og saa paa
det, saa der blev Glæde baade det ene
og andet Sted, da de opgav det.
Vi trænede i Gymnastiksalen, hvor al
Gang skete i Løb, og alt Løb skete i
Hurtigløb - det var for mig det bedste.
Da vi havde løbet og gaaet Salen rundt
nogle Gange, blev der kommanderet:
”Holdt”, og saa skulde vi springe over

Hesten. Der blev spurgt, om vi havde
gaaet til Gymnastik, og det var ikke
rigtig nogen, der svarede paa. Saa begyndte vi at springe over Hesten alle
sammen. De, som kunde springe over,
kom til én Side, og de, som ikke kunde
komme over, kom til den anden Side.
Vi var cirka 22-23, som kunde komme
over. Resten skulde springe en Gang
til, men saa stod der en Korporal paa
hver sin side af Hesten, og for hver
Mand, der sprang over, førte Korporalerne deres Knivbajonet med Skeden
paa lige bagefter, og saa kunde de alle
springe over. Vi, som kunde springe
over første Gang, stod og og saa paa de
andre, og der var bestemt fast Fart paa.
Det havde ikke været saa rart at faa de
to Knivbajonetter i Ryggen, men det
blev der heller ikke Brug for. Vi, som
kunde springe, blev ved med at være
paa samme Hold hele Tiden. Vi havde
det meget bedre, men til Gengæld
skulde vi vise de andre, hvordan det
skulde gøres. Saa blev der taget fat, saa
det battede noget. Det var særlig Bajonetfægtning med Kyras paa (pladerustning på overkroppen) og et Trægevær
med en rund Kugle paa Spidsen, saa
den ikke kunde støde alt for haardt oppe under Armene, naar den ramte. Kyrassen havde Si over Ansigtet, og saa
blev der kommanderet: ”Stød”. Først
stødte vi ud i Luften, og derefter lærte
vi at parere Trægeværet væk. Det skulde vi nok faa lært, ellers fik vi nogle
slemme Stød, naar vi stod to overfor
hinanden. I Førstningen stødte vi ikke
saa haardt til hinanden, men der gik ikke ret mange Gange, saa blev der sagt:
”Naa, vil I ikke?” og saa kan I tro, at
der blev stødt til.
Fortsættes i næste nr.)
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MADSIDEN
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MADSIDEN
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BØRNESIDEN

TILLYKKE
Vinderen af nr. 122’s
krydsordsopgave:
Løsning: Pirat
Mads Vad Pedersen
Flintevænget 3

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.15.09.2012

Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Velkommen til høstgudstjeneste i Reerslev kirke
søndag d. 7. oktober 2012 kl. 10.00
Menighedsrådet inviterer på frokost
i præstegården efter gudstjenesten.
Tilmelding til frokosten: Else Raahauge tlf. 46 13 96 15
Venlig hilsen
menighedsrådet
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gudstjenester
5/8 - 2/9 + 7/10 2012
kl. 11.30
Rebecca Rudd

Lørdag, den 1/9
kl. 13.00
Vielse
Randi Fabritius Petersen

Søndag, den 12/8
kl. 11.30
Højmesse Randi Fabritius Petersen

Søndag, den 2/9
kl. 10.00
Højmesse
Søren I.N. Sørensen

Søndag, den 5/8
Højmesse

Søndag, den 19/8
kl. 11.30
Højmesse
Preben Hedegaard
Søndag, den 26/8
Højmesse

kl. 11.30
Vibeke Ahle

Søndag, den 7/10
Høstgudstjeneste
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kl. 10.00

AKTIVITETSKALENDER: August – december 2012
Dato

Kl.

Aktivitet

Sted

Arrangør

Lør

18/8

12

Hedelandsfestival, se program side 16-17

Amfiteatret
Hedeland

FTK + H.Tå
kommune m.fl.

Lør

25/8

9

Udflugt, se juni nummeret side 30
Pris: kr. 150
Tilmelding senest d. 15/8, 4613 9615.

Jungshoved
kirke

MHR

Søn

26/8

9

Udflugt

Stevns mm.

HUMLEN

Ons

29/8

Tur til Kjøge Miniby

Køge

ÆK

Lør

1/9

Fernisering, KRAPTAK

Hedehuset

HUMLEN

Tors

6/9

Møn

HHF

Ons

12/9

Servicebygning

MHR

Lør

29/9

13

Fernisering, Naivisterne

Hedehuset

HUMLEN

Søn

7/10

10

Høstgudstjeneste, se side 30

Kirken

MHR

Man 8/10

14

Virksomhedsbesøg, Bønnelykken Spirer
Pris: 50 kr. + kørepenge
Tilmelding: senest d. 29/9, tlf. 4656 0673.

Ringsted

HHF

Servicebygning

MHR

Ons 10/10

13

10 – 18 Udflugt til Lolles Gård, Nyord
Pris: 300 kr.
Tilmelding senest d. 1/9, tlf. 4656 0673.
18.30 Menighedsrådsmøde

18.30 Menighedsrådsmøde

Fre 26/10

19

Café-aften

HUSET

Café

Lør 27/10
til
Søn 28/10

14

Lokaludstilling

Hedehuset

HUMLEN

Man 5/11

13

Abemanden, Dyrepasser fra Zoo
Pris: 100 kr. incl. snitter
Tilmelding: senest d. 1/11, tlf. 4656 0673.

HUSET

ÆK og HHF

Lør 10/11

13

Fernisering, Inge Smith Hansen

Hedehuset

HUMLEN

Servicebygning

MHR

HUSET

HHF

Ons 21/11

18.30 Menighedsrådsmøde

Man 26/11

19

Julehygge med banko (Husk gave)
Pris: 50 kr.
Tilmelding: senest d. 20/11, tlf. 4656 0673.

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

