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SAA GIK- 
November – ”og nu har vi jul igen – og 

nu har vi jul igen - og julen varer lige til 

påske” – ja, sådan en julesang skrev Mads 

Hansen for mange år siden – og den er si-

den blevet sunget af utallige børn og unge 

hvert år op mod jul og den lyder også tit 

gennem stormagasinernes højtalere blan-

det med anden julemusik – og det - alle-

rede her først i december – men hvorfor 

ikke - for mange butikker og flere stor-

magasiner har for længst overstået jule-

pyntningen med farvestrålende guirlan-

der, hvidpudrede og glinsende hængende 

ned fra lofterne – og spændende og fri-

stende tilbudsskilte overalt. 

Ja, må man sige - der gøres sandelig me-

get for at lokke gavekøberne til – trods 

dystre økonomiske udsigter og uenige 

stramme ansigter på tinge bag de mere el-

ler mindre uigennemtænkte politiske løs-

ninger.  

Byernes gader er også mange steder dæk-

kede af guirlander med røde hjerter og 

blinkende lys – og i Reerslevs forstadsby 

står hænderklappende - forfrosne jule-

træssælgere foran SuperBrugsen og lige-

dan på pladsen ved Det Lille Røde Hus 

og denne bys store strålende juletræ.  

Der er sandelig liv og glade dage og 

menneskemylder overalt. 

Ja bestemt – nu har vi jul igen – og julen 

varer lige til påske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Og lige til påske ja - men til den tid - da 

er alt jo glemt igen – julepynt – guirlan-

der og alle de ekstra lys er for længst 

slukkede og forretningerne ser ud, som 

de gør de fleste af årets måneder – og de 

fleste har glemt julen og dens budskab. 

Og så er det jo lige – at man ikke kan la-

de være med at tænke på, hvad grunden 

egentlig er til al dette halløj.   

Joh, den er såmænd blot et fattigt dren-

gebarns sælsomme fødsel en nat i en 

simpel stald i Bethlehem i Jødeland for et 

par tusind år siden – dengang til stor 

glæde for hans mor Maria og tømrer-

svenden Josef – men også til en stor glæ-

de som i vore dage på en juleaften fylder 

millioner af menneskehjerter verden over 

og fra mange kirker lyder klokkeklang og 

kirkerne søges af glade og taknemmelige 

mennesker denne nat, mennesker der vil 

takke for julens glade budskab og det vil 

fortsat lyde julenat verden over – bud-

skabet - om Jesu fødsel og fortsat vil 

budskabet om den korsfæstede frelser Je-

su Kristi opstandelse fra de døde fortsat 

lyde påskemorgen.  

Derfor varer julen lige til påske! 

Hermed ønsker ”TINGSTEDET” alle si-

ne annoncører og læsere en rigtig glæde-

lig jul og et godt 2013. 

Redaktionen 
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Dilettantforestilling i Reerslev Forsamlingshus 2013   
 

I uge 14 2013 præsenterer Forsamlingshuset ”SÅ LÆNGE MIT HJERTE SLÅR -   

en nat med John Mogensen” af Erik Thygesen. 

 

Igen i år instruerer Allan Thønning, og han har sammensat et dygtigt og veloplagt 

skuespillerhold.  

 

Kort optakt:  

En kabaret, der følger en nat sammen med John Mogensen på stamværtshuset  

”Færgegården”.  

Stykket var en stor succes, som turnerede i hele landet gennem 12 år i  

1980-90’erne.  

Vi møder et sandt værtshusmiljø med alle dets forskellige facetter, og mange af de 

kendte sange, som vi alle har sunget med på i årenes løb. 

 

Kom og oplev denne kabaret - i år med mange lokale kræfter!!!!  

 

 

Tirsdag den 2. april 2013 kl. 18.30  

Fredag den   5. april 2013 kl. 19.00 

Lørdag den  6. april 2013 kl. 19.00 

 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.  

Tag familien med og mød op til en 

hyggelig og sjov aften i selskab med gode venner og naboer. 

Bestyrelsen 
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Vi ønsker alle brugere af  

og gæster i forsamlingshuset 

rigtig glædelig jul 

og godt nytår. 

Vi glæder os til at se jer igen 

i det nye år. 
 

Vært og bestyrelse ved 

Reerslev forsamlingshus 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reerslev Forsamlingshus  

i n d k a l d e r  t i l  

 
Ordinær generalforsamling 

Onsdag den 27/2 2013 kl. 19.30. 

Dagsorden ifølge vedtægterne! 
 

Bestyrelsen 



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

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 hestefoderprodu-
cent og leverer til EQUSANA. 
Foderet forhandles landsdækkende gennem DLG, 
Land & Fritid samt private forhandlere.

Kæledyr
eller have?
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Reerslev fritids- og ungdomsklub 
Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene. 
Tlf. 43 35 35 60. Email: reerslev_fritidsklub@htk.dk  

Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk 

  
 

Julen nærmer sig med stormskridt. Lige nu er det ikke til at se det, men inden længe 

har vi fået tændt byens juletræ og afholdt julestue på skolen sammen med foreninger-

ne i byen.  

Og så ved vi, det snart er jul.  

Men inden da har der været flæskestegsaften i klubben. Vi håber på, at vi igen i år 

kan melde alt udsolgt. Det har i mange år været en af de gode traditioner, som vi hol-

der af her i klubben.  

En forholdsvis ny tradition vi har i klubben op til jul, er vores diskotek for fritids-

klubben. Sjovt nok bliver det kaldt juledisko. Her er det 6. klasserne, som står for ar-

rangementet sammen med en vejledende én af de voksne. I år er det Pernille, som 

holder planlægningsmøder osv. sammen med børnene. Diskoteket har de sidste år 

været en stor succes og en god måde at ønske hinanden god ferie på.  

Der har været afholdt forældremøde i klubben med valg til bestyrelsen.  

Bestyrelsen har på sit første møde konstitueret sig således:  

Formand: Steffen Lyngesen 

Næstformand: Ralph Dänhardt.  

Majken Nymand og Charlotte Pedersen er udtrådt af bestyrelsen.  

Karina Lemke og Glenn Muhlack er nye medlemmer af bestyrelsen.  

Christian arbejder for tiden på at få etableret trådløst netværk i klubben. Det er ikke 

bare lige, der er flere, som skal involveres, der er ikke kabel nok osv., osv. TDC har 

lovet de kommer i starten af december og laver deres del af arbejdet, og så må vi se, 

hvornår vi bliver ”trådløse”.  

Det er i styregruppen for Hedelandsfestivalen blevet besluttet, at vi skal holde festival 

igen til næste år. Det ser jeg frem til med glæde. Og for at imødekomme et ønske fra 

flere skoler og klubber, har vi til næste år at rykke festivalen om på den anden side af 

skole sommerferien.  

Så næste Hedelandsfestival bliver: Lørdag d. 15. juni 2013. 

Og hvis ikke vi ses inden, så vil jeg ønske alle en rigtig god jul, samt et forhåbentligt 

lykkebringende nytår! 

Tak for samarbejdet til jer alle, håber det bliver lige så godt i 2013  

På klubbens vegne 

Lars Vesterdal 

klubleder 

 

mailto:reerslev_fritidsklub@htk.dk
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Budgettet for 2013 er faldet på plads 

siden sidste gang, og det blev med to 

markante, Reerslevske fingeraftryk. 

For det første slås det fast i forligstek-

sten, at kommunen bidrager med 2,74 

mill. til den kommende multihal i Re-

erslev, uanset hvornår restfinansierin-

gen kommer på plads. For det andet fik 

jeg yderligere indføjet, at kommunen 

skal arbejde på at udnytte ny teknik, 

hvor solcelledrevne gadelamper med 

LED-pærer kan være løsningen på den 

manglende belysning mellem byerne 

bl.a. på skolestien langs med Brand-

højgårdsvej. Begge punkter vil jeg hol-

de nøje øje med indtil de bliver til vir-

kelighed! 

Den 8. november afholdt Landsbylau-

get borgermøde om Reerslev-

Stærkendes Nærvarmeprojekt. Interes-

sen var imponerende, og i forhold til 

både byråd og rådhus er det heller ikke 

gået ubemærket hen, at vi i den sydlige 

ende af kommunen tænker grønt og 

visionært og tager initiativ til fælles 

handling i stedet for at sidde og vente 

på, at olie- og elpriser gradvist forrin-

ger vores huspriser og levevilkår. Per-

sonligt glæder jeg mig rigtig meget til 

at se rapporten, som vi har fået HTF til 

at betale for os, så vi kan få nogle kon-

krete tal på bordet. Og så vi, beboerne i 

Reerslev og Stærkende, kan tage stil-

ling til, hvordan vi ønsker vores grønne 

og billige varmeforsyning konstrueret. 

I den tiltagende vinterkulde og med 

julen for døren er det lidt rart at kunne 

få lov til at forholde sig til den danske 

midsommer. Og det var nøjagtig dét, vi 

i byrådet gjorde i sidste måned. Kom-

munen modtog en henvendelse fra en 

gruppe danske kunstnere og musikpro-

ducenter med ønsket om at få lov til at 

afholde en Skt. Hans Koncert i Hede-

land. Jeg har lagt stor vægt på, at vi fra 

byrådet kun har givet tilladelsen med 

den betingelse, at Landsbylauget siger 

god for arrangementet, som naturligt 

vil komme til at supplere eller afløse 

Landsbylaugets traditionelle Skt. Hans 

fejring i Lergraven. 

Det bliver enormt spændende at se 

hvilket udspil gruppen præsenterer 

Landsbylauget for, men jeg tør godt 

sige, at de kunstnere og tanker, vi har 

hørt om indtil videre, vil sætte os på det 

storkøbenhavnske musiklandkort. 

Med ønsket om en glædelig jul og et 

rigtig lykkebringende nytår. 
 

 

 

 

 

 

Michael Blem Clausen 

 

 

 

 

 

Byrådsmedlem for Radikale 

Formand for Borger og Erhvervsudvalget 

Høje Taastrup kommune 

Kontakt: Michaelcl@htk.dk  

eller tlf. 4084 1329 

mailto:Michaelcl@htk.dk
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 JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK 
 Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene 

 Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk 
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LANDSBYLAUGETS B ESTYRELSE 2012  –  2013  
Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:  

www.reerslev-sterkende.dk 
 

Formand:  Kirsten Halby 

 Tingstedvej 18, Reerslev 

Tlf.: 4656 4661 

Mobil: 4040 2687 

Mail: khalby@mail.dk 

Næstform.: Tanja Borge 

 Brostrædet 1, Reerslev 

Tlf.: 2092 8008 

Mail: tanja@broagergaard.dk 

Kasserer Lars Andersen 

 Sognevej 10, Reerslev 

Tlf.: 4656 3706 

Mobil: 2499 9006. 

Mail: sognevej10@hotmail.com 

Sekretær Niels Paulsen 

 Tingstedvej 9A, Reerslev   

Tlf.: 4656 1687 

Mail: amorgos@vip.cybercity.dk 

Presse- Michael Michaelsen 

koordinator Solvang 29, Reerslev 

Tlf.: 4656 3909 

Mail: 

michael.michaelsen@4me2you.dk 

Bestyrelses- Nick Ziegler 

medlemmer Tingstedvej 41, Reerslev 

Tlf.: 4018 7228 

Mail: nick@hyldagergaard.dk 

 Sigrid Mark Rasmussen 

 Thorsager 2, Reerslev 

Tlf.:  4364 6707 

Mail: agurk@email.dk 

 Torben Rosborg Nielsen 

 Sognevej 20, Reerslev 

Tlf.:  4656 1981 

Mail: torben.rosborg@mail.dk 

Suppleanter Aage Christensen 

 Tingstedvej 18, Reerslev 

Tlf.: 4656 4661 

Mobil: 4040 2687 

Mail:  

aage.kirsten@christensen.mail.dk 

 Michael Blem Clausen 

 Dybkærvænget 13, Stærkende 

Tlf.: 4360 0050 

Mobil: 4084 1329 

Mail: micclausen@gmail.com 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
mailto:tanja@broagergaard.dk
mailto:sognevej10@hotmail.com
mailto:nick@hyldagergaard.dk
mailto:aage.kirsten.christensen@mail.dk
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Revisor: Niels Willumsen og Jesper Petersen  

Revisorsuppleant: 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 9006 

Årligt kontingent 150,- kr.  

Bankkonto: Nordea Hedehusene, konto 2283-5905408277 - Husk afsender. 

 

 

Café-udvalget trådte endnu en gang i karakter:  

De havde denne gang valgt, at aftnen stod i øllets tegn, så dyrekøllen var øl-

marineret. Den smagte fantastisk - og saucen var tilsvarende god. Til kaffen fik vi 

lækker ølkage, men inden den blev serveret, kom Per Rock med dansepartner for at 

fortælle om og vise dansens udvikling siden Charleston-dans og op til Rock´n ´Roll. 

Efter kaffen fik alle lejlighed til at røre skankerne, så næsten alle var på gulvet. Det 

var rigtig sjovt. 

Tusind tak for endnu en skøn Café-aften. 
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EFTERÅRSKULDE OG NÆRVARME 
Borgermødet i Forsamlingshuset var et tilløbsstykke  

Torsdag d. 8. november havde Lands-

bylauget inviteret hele byen til et orien-

terende møde omkring mulighederne 

for oprettelse af et (nær)varmeværk i 

byen. 

Til at belyse de mange forskellige 

aspekter og konsekvenser ved et sådant 

projekt havde man indkaldt både poli-

tikere, embedsmænd, folk fra Høje 

Taastrup Fjernvarme (HTF) og repræ-

sentanter fra Gl. Havdrup, hvor man 

netop står overfor at skulle igangsætte 

et helt nyt værk.  

Mere end 100 mennesker var mødt 

frem og fik hurtigt fyldt forsamlings-

huset, hvor landsbylauget bød på en 

forfriskning, inden mødet kunne blæ-

ses i gang af formanden Kirsten Halby, 

der bød velkommen. 

Borgmester Michael Ziegler indledte 

med nogle betragtninger over kommu-

nens indsats for at nå de klimamål, der 

var sat og understregede interessen i at 

støtte projekter, der havde til formål at 

nedsætte CO2-udledningen og gavne 

miljøet; men han påpegede også, at fri-

villigheden var en betingelse for at så-

danne projekter kunne godkendes. Der 

måtte ikke være tale om tilslutnings-

pligt. 

Herefter fortalte Michael B. Clausen, 

radikalt byrådsmedlem og medlem af 

Landsbylaugets bestyrelse om det hi-

storiske forløb for projektets frem-

komst. Ideen kom oprindeligt fra Hav-

drup, hvor Nick Ziegler var involveret. 

Da kommunen ikke kunne gå aktivt ind 

i projektet blev man henvist til HTF, 

som viste interesse, men stillede som 

betingelse for at kunne gå med, at der 

var en betydelig lokal interesse for at 

ville deltage. Herefter gik Landsbylau-

get ind i sagen og fik indkaldt til dette 

borgermøde, hvis formål i første række 

var at demonstrere interesse, men sam-

tidig også at orientere om de mulighe-

der og konsekvenser, som ligger i pro-

jektet. Derfor var der uddelt tilmel-

dingsblanketter på hvilke man kunne 

tilkendegive, ganske uforpligtigende, 

at man var interesseret i at høre mere. 

Det vil kræve at mindst 120-130 hus-

stande tilmelder sig for at HTF vil fi-

nansiere udarbejdelsen af det projekt-

forslag, som skal danne baggrund for 

det videre arbejde. Dette arbejde vil 

også indebære, at hver enkelt husstand 

vil få mulighed for at få udarbejdet en 

beregning over, hvilke konsekvenser 

en evt. tilslutning vil have for netop 

dem. Og først efter forundersøgelsen 

og projektforslagets fremlæggelse og 

evt, vedtagelse, skal der tages stilling 

til om man vil tilslutte sig det fælles 

varmeværk. 
 

Herefter gennemgik direktør Rudi 

Bjerregaard, hvordan Høje Taastrup 

varmeværk er organiseret og fungerer i 

kommunen. Han påpegede, at projekt-

forslaget skulle tage stilling til flere 

aspekter: både valg af varmeøkonomi, 

samfundsøkonomien, brugerøkonomi-

en og organisationsøkonomien, lige-

som man skulle undersøge muligheden 

for en evt. tilslutning til det eksisteren-

de fjernvarmenet i Hedehusene. En 

væsentlig forudsætning ville under alle 

omstændigheder være forsyningssik-

kerheden. 

Ud fra en foreløbig beregning på 

grundlag af varmeforbruget i 18 boli-
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ger så det ud til, at der kunne blive tale 

om en gennemsnitlig besparelse, hvis 

man gik ud fra den nuværende pris på 

fjernvarme i Hedehusene; men det blev 

også understreget at man selvfølgelig 

ikke kunne love besparelser for alle. 

Klimakonsulent Steen Olesen fra HTK 

orienterede om de regler og betingel-

ser, som lå i Varmeforsyningsloven og 

som opstiller de krav, der skal opfyldes 

for at et nærvarme-projekt kan god-

kendes – bl.a. at der skal være tale om 

projekter der er både samfunds- og sel-

skabsøkonomiske. På samme måde 

stiller den lokale udbygningsplan krav 

om at der ikke må være tilslutnings-

pligt . 

Herefter gennemgik Steen Olesen for-

løbet ved behandlingen af et projekt-

forslag hvoraf det fremgik, at den ad-

ministrative behandling, som inddrager 

både forvaltning, byråd og borgere, vil 

tage fra 5 til 8 månede,r inden man kan 

påbegynde den fysiske etablering. 

Yderligere oplysning om fjernvarme 

kan findes på linket www.fjern-

varme.info. Den kommunale klimaplan 

kan findes på www.htk.dk/klima  

Til sidst fortalte Birthe Rasmussen fra 

Gl. Havdrup Landsbylaug om det 

fjernvarmeprojekt, som de har gennem-

ført og som nu står overfor den endelig 

opstart o. 1. februar. Projektet har væ-

ret præget af en stærk lokal styring 

med velvillig assistance fra kommune 

og lokalt fjernvarmeværk. Nettet dæk-

ker o. 100 boliger og der har været stor 

opbakning og tilslutning. Prisen for det 

nye anlæg blev opgivet som 6½ mill. 

kr. 

Aftenen sluttede med en række 

spørgsmål, som udover de mange øko-

nomiske aspekter også drejede sig om 

muligheden for anvendelse af andre 

”grønne” alternativer, om udfasningen 

af oliefyr, om forskellen på forsynings-

sikkerheden ved et stort fjernvarmenet 

(Hedehusene) og et lille lokalt. Fra 

Fløng var der også en opfordring til at 

være meget kritisk og nøjeregnende, 

når man skulle vurdere projektforsla-

gets økonomiske opstillinger og de 

tekniske aspekter – og sørge for at få 

tilknyttet sagkyndig assistance til vur-

dering og stillingtagen. 

Mødet sluttede o. kl. 21:30 med en op-

fordring til at udfylde ”interesse-

sedlen” så vi kan skaffe det nødvendi-

ge antal interesserede, som skal til for 

at HTF kan stå for forundersøgelsen og 

projektforslagsarbejdet.  
 

Sagen vil blive behandlet på Lands-

bylaugets bestyrelsesmøde onsdag d. 

14. november – og såfremt  der ikke er 

nok tilmeldinger vil Lauget tage kon-

takt til de enkelte husstande for at høre 

om deres stillingtagen.  

Sedlen kan også findes på Landsbylau-

gets hjemmeside www.reerslev-

sterkende.dk , hvorfra du kan printe 

den og aflevere den til et af bestyrel-

sesmedlemmerne. 

http://www.htk.dk/klima
http://www.reerslev-sterkende.dk/
http://www.reerslev-sterkende.dk/
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Nu ender året snart  
og det gør Kunstforeningen HUMLENS 35. udstillingsår også 

og det er endda med en kunstner, som også var med på 

Kunstgruppen Humlens allerførste udstilling i 1977 på 

Hedehusene skole. 

Men vær rolige kære kunstinteresserede det nye år 2013 vil byde på en 

lang række spændende udstillinger og arrangementer, for hele året er 

planlagt og vil give jer mange gode kunstneriske oplevelser, så glæd jer! 

Hermed ønsker Kunstforeningen Humlen alle en glædelig jul og et godt 

nyt år 2013. 
 

Kunstforeningen ”HUMLEN”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stor Lokaludstilling 

Ring: Ruth Trier 46 56 24 46 
 

  

mmG 
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Kunstforeningen Humlens udstillingsprogram 2013  
 

 Billedskolen har udstilling hele januar måned 

Lørdag den 2. februar kl. 11 Kunstforeningernes dag fejres med 

udflugt til Arken - Carl Henning 

Pedersen 

Lørdag den 9. februar kl. 13  Fernisering, Billy Sjur Olsen 

Lørdag den 9. februar kl. 14  Generalforsamling 

Lørdag den 9. marts kl. 13 Fernisering, Bente Laursen og Preben 

Hedegaard 

Lørdag 6. april kl. 13  Fernisering, Torben Bohse, Haslev 

Lørdag den 4. maj kl. 13  Fernisering, Anita Bredsdorff, Osted 

Lørdag den 1. juni kl. 13 Fernisering, Carin Larsen,  

SDK-udstilling 

Sommerpause i  Hedehuset  

Søndag den 18. august kl. 09:00  Sommerudflugt til Kunstmuseet 

Fuglsang mm 

Lørdag den 24. august kl. 09.00  Deltagelse i Frivillighedsdagen 

Lørdag den 7. september kl. 13 Fernisering, Limhamn udstiller i 

Humlen 

Lørdag den 28. september kl. 13 Fernisering, Helle Schulz 

XX Oktober Udflugt til Arken – Frida Kahlo og 

hendes verden 

Lørdag den 26. oktober kl. 14 Fernisering, Lokaludstilling 

Søndag den 27. oktober kl. 11 Lokaludstilling 

Lørdag den 9. november kl. 13 Fernisering, Lisbeth Rysse 

Medio december udstiller Billedskolen med Reerslevholdet 
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inviterer til Fastelavnsfest med tøndeslagning 

 

Fastelavnssøndag d. 10. februar 2013 
 

Foto fra 2012  

   
 

 

Sæt allerede nu X i kalenderen.  
 

Invitation bliver husstandsomdelt senere –  
(og lægges på hjemmesiden: www.reerslev-sterkende.dk) 

 

Vi glæder os til at se jer!!  

 

 

Mange hilsener fra  

Bestyrelserne 
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L.N. Skov/Have & Park 
Maskinhandel 

STÆRKENDEVEJ 226, Vindinge 
2640 HEDEHUSENE 

4613 8401 lnservice@mail.dk 

 
 

TILBUD!! 

STIGA VILLA HST12 MED KOST 

Vejl. KR. 26.990,00 - NU KR. 21.990,00 

STIHL MS251 MOTORSAV/Benzin  

Vejl. KR. 3.795,00 - NU KR. 2.995,00 

STIHL BG86C LØVBLÆSER/SUGER 

Vejl. KR. 3.495,00 - NU KR. 2.995,00 

STIHL SIKKERHEDSHJELM 

Vejl. KR. 425,00 - NU KR. 300,00 

RESTSALG  SIKKERHEDSOVERALLS 

ASS. ST. HUSQVARNA/WINDSOR 

Vejl KR. 1.350,00 - NU KR. 695,00 

Igen i år har vi mange gode tilbud på Save/Løvblæsere/Benzin/El 

Og meget andet godt – så kom forbi og se vores udvalg! 

Vi har næsten alt i Havebrugsmaskiner/Benzin/El 

Service/Reparationer/Reservedele 

Små smedeopgaver udføres 

Slibning af rotorknive/skær f. Hækklipper/Hæksaks/ 

Cylinder-/håndklipper/kæder/alm. Knive 

Udlejning af bl.a. Benzinhavefræsere/Pladevibratorer/Brændekløvere 

Afhentning/Udbringning. 

 

 

 

 

 



Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 
 

 

 

 

 
 

 

Reers lev Skytte- og Idrætsforening •Stærkendevej 153 • Stærkende • 2640 Hedehusene  
Tlf .: 4613 6484  •   Email:  bestyrelsen@reers levif.dk   •   www.reers levif.dk   
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

Hermed indkaldes til 

Generalforsamling 

Tirsdag d. 12. feb. 2013 Kl. 19.30 

Klubhusets lokaler. 

Dagsorden ifølge vedtægter.: 

 1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetæller 

4. Aflæggelse af beretninger 

5. Aflæggelse af regnskab, samt gennemgang af budget 

6. Behandling af forslag  

(Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dg. før generalforsamlingen) 

7. Valg af formand 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af suppleanter 

10. Valg af revisorer 

11. Valg af fanebærer 

12. Eventuelt 

Der bydes på kaffe, vand og øl. 

Reerslev Idrætsforening har aktive afdelinger, der udbyder fodbold, line dance, 

gymnastik, svømning, kampsport, hiphop, zumba og skydning mm. Der er for 

få, der deltager aktivt i foreningsarbejdet. Dels har de kørende aktiviteter brug 

for nye kræfter, så der kan ske fornyelse, og dels for at sikre, at de forskellige 

aktiviteter fortsat kan udbydes. Men vi har generelt brug for folk, der vil give en 

hånd med i bestyrelsesarbejdet, så vi kan opretholde Reerslev Idrætsforeningen 

som en samlet enhed med underafdelinger. 

Vær med i arbejdet og kom med input til nye tiltag, der kan tiltrække unge som 

gamle. Vær dermed også med til at bakke op om en ny multihal i Reerslev. 

På vegne af  

Reerslev Skytte- og idrætsforening. 

Jens Midtgaard 



Information 

      fra 

Reerslev Skytteforening 
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Skydning i  vintersæsonen 
på indendørs skydebanen under Reerslev Skole.  

Indgang ved Idrætsforeningens klubhus. 

Vintersæson – Pistol– og riffelafdeling, start: 

Pistolskydning, 15 m, tirsdag den 2. oktober kl. 18.00 – 21.00 

Riffelskydning, 15 m, onsdag den 3. oktober kl. 18.00 – 21.00 

Og derefter hver tirsdag og onsdag i sæsonen. 

Kom og få en gratis prøveskydning 

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

du af foreningen. 

E-mail :  info@reers levskyt te forening.dk  

Information om skydning kan fås hos følgende: 

Formand: Per Nielsen 2214 3067 

Kasserer: Helge Johnson 2347 4582 

Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen 4632 6060 

 Pia Eriksen 3120 2858 

 Palle Andersen 2147 7850 

Pistol afd.: Lars Rasmussen 4659 0506 

 Jesper Helmersen 2993 3833 

 Bjarne Kristensen 2267 8970 

Kontingent for 2012: Børn kr. 150,00 Voksne kr. 300,00 

Børn kan skyde med riffel fra de er ca. 6 -8 år. 

På pistol har vi dog et modenhedskrav og minimumsalder på 12  år, samt 

far eller mors deltagelse/tilstedeværelse hvis man er under 16  år. 

HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN 

Læs mere på w w w .r e er s l evs ky t t e fo r e n in g .dk  

mailto:info@reerslevskytteforening.dk
http://www.reerslevskytteforening.dk/
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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 går-

den i 1920.  

Karl Ingemann Larsen døde i 1996 –  

72 dage før han fyldte 100 år.  

Mogens Larsen overtog gården i 1963. 

 

9. Del 

Rekrut på Kastellet 

Lønnen, vi fik, var 20 Øre om Dagen. 

Vi fik Penge en gang om Ugen. En 

Kop Kaffe og 1 halv Stang kostede 20 

Øre, saa var den Dagløn gaaet. Naar vi 

var hjemme til Beredskabsvagt, det var 

vi en Gang om Ugen, skulde vi have en 

Bøf, den kostede 50 Øre. De andre Af-

tener kunde vi gaa i Byen. Jeg var saa 

heldigt stillet, at jeg kunde tage i Byen 

4 Aftener og besøgte Bekendte og faa 

Kaffe og somme Tider Mad, men saa 

skulde jeg tage Sporvognen, og den ko-

stede 10 Øre hver Gang.  

Da jeg blev Soldat, fik jeg 5 Kroner om 

Maaneden af min Farbroder i Hedehu-

sene, men jeg maatte ikke sige det til 

min Far, for saa var han bange for, at 

jeg ikke fik Penge af ham. Det behøve-

de min Farbroder ikke frygte, for min 

Far var ikke saadan. Nu, da Priserne 

var steget meget paa Grund af Krigen, 

havde min Fader det ikke saa smaat, 

saa kunde han godt give mig lidt Penge 

hver Uge. Hvor meget jeg fik, kan jeg 

ikke huske, men jeg brugte heller ikke 

ret meget. Kaffe og halv Stang fik jeg 

hver Dag og saa lidt Røg, en Pakke 

Mofor, som de kaldtes. Saa vidt jeg hu-

sker, kostede de 10 Øre for 10 stykker.  
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Løjtnanten, jeg kan ikke huske, hvad 

han hed, kaldtes Brøleaben, og I kan 

tro, han kunde brøle, saa det kunde hø-

res, men det var ikke ham, der lærte os, 

det var Sergenten sammen med 2 Kor-

poraler. Den ene Korporal, høj og 

modbydelig, havde 1. Deling. Han stod 

paa vore Tæer med begge Fødder og 

saa os lige op i øjnene, saa vi havde 

den største lyst til at stikke ham saadan 

én under Hagen, saa han faldt bagover. 

Det var en grim Herre, men da vi havde 

været der en Uges Tid, blev det saadan, 

at to Mand fulgte efter ham hver Aften, 

naar han gik i byen, for han skulde ha-

ve nogle Klø, men han gik aldrig alene 

i byen, saa vi kunde aldrig faa ramt 

ham.  

Lørdag Eftermiddag stillede vi op ved 

vores Senge, og saa blev der komman-

deret: ”I Seng”. Tøjet skulde hænge 

paa Knagerne og det røde Baand om, 

hele Rækken op igennem. Det saa da 

ogsaa godt ud, saa blev der kommande-

ret: ”Op”, og vi skulde have det gamle 

blaa Tøj paa og smaa Støvler, skulde 

rede Sengen igen og saa stille op ude i 

Gangen på 10 Minutter. Saa blev vi 

kommanderet op ved Sengen igen, og 

vi tænkte, hvad skal det betyde, men 

det fik vi snart at vide. Vi blev kom-

manderet i Seng igen, og da vi havde 

ligget der 2-3 Minutter, lød Komman-

doen: ”Op, Drejlstøj og Gymnastiksko 

paa”, og saa tænkte vi, at vi nok skulde 

ned i Gymnastiksalen og have en 

Stroptur, men saadan skulde det ikke 

være. Da saa vi var samlet, blev der talt 

lidt om, at det godt kunde gøres noget 

Hurtigere, saa lød den næste Komman-

do: ”I Seng igen, op og rede Seng, nyt 

blaat Sæt Tøj paa og smaa Støvler og 

saa stille nede paa Kirkepladsen om 8 

Minutter”. Det kneb altid for os, som 

havde de øverste Senge i Rækken. Vi 

kunde aldrig naa at komme først. Saa-

dan lød det de 4 første Lørdage, og nu 

var vi blevet saa vant til at gaa i Seng 

og staa op, møde paa Kirkepladsen og 

træde af igen, saa vi havde alle sammen 

lagt Selerne, saa det var hurtigere bare 

lige at tage Bukserne paa. Saa den 4. og 

sidste Lørdag skulde vi stille paa Kir-

pladsen i det gamle blaa Tøj og smaa 

Støvler paa 3 Minutter, saa det skulde 

gaa stærkt, men vi fik andet at vide, da 

vi kom derned. Vi fik 3 Gange Løb, og 

vi 80 Mand løb med Hænderne i Buk-

selommerne for at holde bukserne op-

pe. Vi løb den Dag saa stærkt som al-

drig før. Ham lige foran mig løb, saa 

Vandet løb ned ad Haaret i nakken paa 

ham. Vi løb og løb længere og stærke-

re, men I kan nok se 80 Mand løbe og 

saa have Hænderne i Lommen for at 

holde Bukserne oppe. De andre fire 

Hold stod og saa os løbe rundt på Plad-

sen.  

Grunden til, at vi løb saa stærkt den 

Lørdag Eftermiddag kommer nu. Kor-

poralen, som næsten altid stod paa vo-

res Tæer, stod altid paa venstre Side 

indvendig, saa naar vi løb rundt, var 

Omgangen ikke saa lang for ham, men 

den Lørdag Eftermiddag var han kom-

met paa højre Side udvendig, saa han 

havde den længste Omgang, og saa var 

han almindelig paaklædt med Knivba-

jonet og store tunge Støvler, vi andre 

var let klædt paa. Naar ellers vi løb, og 

han var indvendig, lød Ordrerne: 

”Stærkere, stærkere”, men den Lørdag 

lød det anderledes. Det var: ”Ikke saa 

stærkt, ikke saa stærkt”, men vi løb og 

løb, saa da vi traadte af, var Korporalen 

saa træt, saa træt. Der naaede vi at 

hævne os, og vi morede os bagefter. 

Endelig var det os, der bestemte Farten, 
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og vi var ikke trætte. Vi var blevet 

gennemtrænede, saa jeg tror næsten ik-

ke, vi kunde blive trætte, og siden den 

Dag blev Korporalen altid paa venstre 

Side indvendig, og samtidig klagede de 

andre 4 Hold over, at vi løb paa Kirke-

pladsen om Lørdagen. Saa det blev 

forbudt. Efter den Dag var der kun al-

mindelig Renhedsparade. Vi blev efter-

set fra Top til Taa. Sergenten fik plud-

selig Øje paa min Afholdsstjerne, den 

sad i Vesten, og sagde: ”Er De Af-

holdsmand?” og jeg svarede: ”Ja”. Si-

den den Dag saa han næsten aldrig ef-

ter paa mig mere.  

I November 1916 havde vi afsluttet 

Skolen paa Kastellet. Vi 5 Hold var 

samlet til Opvisning paa Kirkepladsen. 

Vi marcherede alle sammen Stræk-

march ved Siden af hinanden, og vi, 5. 

Hold kunde slaa de andre Hold, fordi vi 

havde gennemgaaet en meget strengere 

Rekruttid end de andre. Løjtnanten og 

vores Holdkommandør sagde: ”Tak for 

det”. Der var ellers ikke noget, der hed 

Tak, da jeg var Soldat. Der blev altid 

sagt: ”Der er ikke noget at takke for”, 

saa dette Ord blev aldrig brugt. 

Fortsættes i det nye år!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCC Roads A/S, Råstoffer 

Reerslev Grusgrav 

Tranemosevej 2, Reerslev, 2640 Hedehusene, tlf. 46 56 00 21  

www.ncc.dk/raastoffer    

 

 

 

 

 

http://www.ncc.dk/raastoffer
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TILLYKKE 
Vinderen af nr. 

124’s 

krydsordsopgave:    

Løsning: Melon 

       

Nanna Simonsen 

Thorsager 12 F  

 

 
 

 

Kunne du tænke dig at vinde 50 

kr., og er du under 15 år og bor i 

Tingstedets distrikt, så send løsnin-

gen til nissemor@cafeer.dk eller 

læg den i postkassen på  

Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep, 

senest d.15.01.2013 

 

Navn:   

Adresse:   

Alder:   

Løsning:   

Mit yndlingsdyr:   

 

mailto:nissemor@cafeer.dk
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Til de lokale forenin-

gers bestyrelser 
 

Husk Paraplymøde i 

skolekøkkenet tirsdag 

d. 8. januar 2013 kl. 19.00 
Dagsorden udsendes i december 2012. 

 

JUL – JUL - JUL 
Far til den treårige: 

Nej et rensdyr er ikke en hest med Tv-

antenne. 
  

Mor kan vi få hund til jul? 

Nej, min dreng – vi skal have and og 

ribbensteg som sædvanligt. 
  

Julestresset - mig? - Nej! 

Nu er kagerne vasket, pakkerne i ov-

nen, ungerne ligger under træet, og hu-

set er lagt i seng! - Så nu kan julen bare 

komme!! 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

Mad, vin eller gaver? 

http://www.frujensen.com/
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Høstgudstjeneste i Reerslev Kirke 

med efterfølgende frokost  

i Forsamlingshuset  

Søndag d. 7. oktober 2012 

Høstgudstjenesten i Reerslev var i år 

planlagt til den første søndag i okto-

ber. Menighedsrådet havde været så 

heldig at få provst Steffen Andresen 

til at prædike ved gudstjenesten og 

medvirke til den efterfølgende frokost 

i forsamlingshuset  

Det var ellers planlagt, at frokosten skul-

le indtages i præstegården, men den over-

vældende interesse for deltagelse gjorde, 

at det blev ændret. 65 havde meldt sig - 

bl.a. de nye konfirmander med familier 

og ”deres” præst Peter Reumert.  

Formand for menighedsrådet, Anne W. 

Hansen, bød velkommen til en hyggelig 

eftermiddag med god mad, rigelige drik-

kevarer og behageligt samvær med yngre 

og ældre ”Reerslevere”. 



REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
 2640  HEDEHUSENE 
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Rundvisning i kirke og på kirkegård 

for elever fra Reerslev Skole onsdag 

den 31. oktober 2012. 

”De fleste børn i Danmark mener, at de 

ved hvad Halloween er, men de ved ik-

ke, at den udgave de kender fra Fætter 

BR reklamer og amerikanske film, har 

en dansk udgave, som er langt ældre og 

meget mere stilfærdig end den ameri-

kanske.  

For at forberede børnene til den danske 

Alle Helgens Dag, som er en mindedag 

for de døde, vil Reerslev kirke gerne 

vise, hvordan vi i Danmark gør, for at 

ære og mindes de døde og give børnene 

mulighed for at se kirken, kirkegården 

og kapellet, samt stille spørgsmål til 

begravelse og ritualer.  

Alle Helgens Dag har i Danmark, siden 

1770, været placeret første søndag i 

november og falder i år søndag den 4. 

november. 

Det betyder at vi vil invitere børnene 

og deres familier til en særlig Familie-

gudstjeneste på søndag d. 4. november 

kl. 16 i Reerslev kirke, hvor vi vil læg-

ge vægt på, at børnene og deres famili-

er får mulighed for at mindes afdøde 

familiemedlemmer og venner og andre, 

man savner. Der vil til gudstjenesten 

være passende musik og salmer, samt 

en kort introduktion til Alle Helgens 

Dag og derefter vil der være mulighed 

for at tænde et lys inde i kirken, for én 

man savner og gerne vil mindes. Der-

næst vil vi gå udenfor og tænde lys på 

gravene på kirkegården og sammen 

synge en salme, hvorefter vi går over i 

sognehuset og får kaffe, saftevand og 

kage som afslutning.  

Vi håber, at I vil være med til at infor-

mere familierne om dette Alle Helgens 

Dags arrangement, så flest muligt får 

lejlighed til at være med til at tænde lys 

og på den måde illuminere Reerslev 

kirke og kirkegård og mindes i fælles-

skab. På forhånd tak.”  

Sådan så invitationen til Reerslev Skole 

ud, da vi inviterede til en slags ”åbent 

hus” for skolens elever onsdag den 31. 

oktober. 2. klasse og 5. klasse tog imod 

tilbuddet og blev introduceret til kirke 

og kirkegård onsdag formiddag. Graver 

Grethe Grøn svarede på spørgsmål om 

begravelser og viste beredvilligt rundt 

på kirkegården og i kapellet. Det var 

vores opfattelse at skolens lærere og 

elever var glade for besøget og vi glæ-

der os til at se skolens elever igen.  
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Familiegudstjeneste den 4. oktober. 

Alle Helgens Dag kl. 16. 

Ca. 35 voksne og børn havde fundet vej 

til Familiegudstjenesten i Reerslev kir-

ke på Alle Helgens Dag. Det blev en 

smuk og stemningsfuld gudstjeneste, 

som startede med at vores kirkesanger 

Aage Christensen sang ”Jerusalem”, i 

en meget flot version, hvorefter der 

blev talt, sunget salmer og konfirman-

derne holdt lysoptog, inden vi afslutte-

de ude på kirkegården, hvor der blev 

tændt lys ved gravene og sunget en stil-

færdig salme i fællesskab, inden vi alle 

gik over i sognehuset. Her havde me-

nighedsrådet sørget for kaffe, saftevand 

og pandekager til alle og vi havde nog-

le dejlige timer, inden det hyggelige 

samvær sluttede ved sekstiden. Vi glæ-

der os til at se endnu flere, til de kom-

mende arrangementer i kirke og sogne-

hus, hvor vi selvfølgelig vil annoncere i 

forvejen. 

Vi takker alle for deres støtte og op-

bakning til arrangementerne. 

På vegne af Reerslev kirke 

Peter Reumert 

Fungerende sognepræst

 

 

Gudstjenester 
2/12 - 25/12 2012 

Søndag, den 2. december kl. 10 

1. S. i advent Peter Reumert 

Søndag, den 9. december kl. 10 

2. S. i advent Preben Hedegaard  

JULEKONCERT KL.16 

Søndag, den 16. december kl. 10 

3. S. i advent Peter Reumert 

Søndag, den 23. december kl. 10 

4. S. i advent Peter Reumert 

Mandag, den 24. december 

 Kl. 14.30 og kl. 16 

Juleaftensdag Peter Reumert 

Tirsdag, den 25 december kl. 10 

Juledag Peter Reumert 



AKTIVITETSKALENDER: december 2012 til juni 2013 

Dato Kl. Aktivitet Sted Arrangør 

Søn 9/12 16 Julekoncert, se side 30 i nr. 124 Kirken MHR 

Tirs 8/1 19 Paraplymøde Skolekøkkenet LL m.fl. 

Lør 2/2 11 Udflugt til Arken, Carl Henning Pedersen Arken HUMLEN 

Lør 9/2 13 Fernisering, Billy Sjur Olsen Hedehuset HUMLEN 

Lør 9/2 14 Generalforsamling Hedehuset HUMLEN 

Sø 10/2 11 Fastelavn med tøndeslagning Huset LL + Huset 

Tirs 12/2 19.30 Generalforsamling Klubhuset RIF 

Fre 22/2 19 Café-aften Huset Café 

Man 25/2 14 Ruth Kristoffersen viser billeder fra Burma 

Pris: 100 kr., incl. håndmadder og kaffe 

Tilmelding senest d. 20/2 13, tlf. 4656 0673 

Huset HHF 

Ons 27/2 19.30 Generalforsamling Huset Huset 

Lør 9/3 13 Fernisering, Bente Laursen og Preben He-

degaard 

Hedehuset HUMLEN 

Man 18/3 13.30 Tøjparty, Anna’s Mode 

Pris: 50 kr. 

Tilmelding senest d. 13/3 13, tlf. 4656 0673 

Huset ÆK og HHF 

Tirs 2/4 18.30 Dilettant, ”John Mogensen” Huset Huset 

Fre 5/4 19 Dilettant, ”John Mogensen” Huset Huset 

Lør 6/4 13 Fernisering, Torben Bohse, Haslev Hedehuset HUMLEN 

Lør 6/4 19 Dilettant, ”John Mogensen” Huset Huset 

Man 15/4 19 Generalforsamling 

Pris: 50 kr. 

Tilmelding senest d. 7/4 13, tlf. 4656 0673 

Huset HHF 

Lør 4/5 13 Fernisering, Anita Bredsdorff, Osted Hedehuset HUMLEN 

Lør 1/6 13 Fernisering, Carin Larsen, SDK-udstilling Hedehuset HUMLEN 

Lør 15/6  Hedelandsfestival Amfiteatret FTK, LL 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 

 




