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SAA GIK – 
tiden igen og de kolde vintermørke dage 

blev lysere og langsomt varmere og marker-

ne blev pløjet, harvet og tilsået og efter få 

dage lå de lysegrønne hen i solskinnet. 

Træernes blade foldede sig ud – først hæn-

gebirken – så frugttræerne i hegnet – så ka-

stanjen og rødbøgen hos naboen og endelig 

poplerne i skellet med de duftende brune nye 

blade – for de er nemlig brune, når de sprin-

ger ud – det så digteren Valdemar Rørdam 

også, så han kunne skrive: 

”Det dufter af poplernes brunlige løv, 

der danser med sol, det bølger med lys, 

over grønnende rug. over landevejstøv, 

over bøgenes festlige banner, 

og slåentjørn markerne rander 

med brusende hvidt, med blomstrende skum,  

hvor sommerfuglsnekkerne strander. 

Din stemme mig når som en blød melodi, 

en rigdom af sang, en tonende fryd, 

og den følger mig frem ad en leende sti 

gennem hjemlige, strålende lande.- 

dit smil er som glitrende vande, 

min dansende sol, mit duftende løv, 

med tusindfrydskrans om din pande!” 

Ja alt det kan opleves den dag i dag her i Re-

erslev, hvor dette skrives og solens lune 

varme omgiver én, når man står ved have-

skellet og kigger ud over den nysåede mark, 

poplerne i skellet, andre marker, træer, buske 

og gule blomstrende arealer med Køgebug-

tens blå vand i baggrunden.  
 

 
Ja, selv nætterne, hvis vejret er klart og stille, 

byder på oplevelser for mellem et par af po-

plerne i skellet blinker Drogdens fyr og sender 

en natlig rød hilsen og lidt længere mod syd 

kan Stevns fyrs stærke lys endnu ses blandt 

nattehimlens tusinder af stjerner og er man 

heldig kan man følge et oplyst skib på dets vej 

over Køge bugt til København eller måske 

skal det videre gennem Øresund til Kattegat. 

Joh oplevelserne er mange, hvis man gider 

åbne øjnene og synet ikke er blevet for al-

derssvækket - som hørelsen, - der ikke mere 

kan opfange nattergalesangen, som gennem 

mange år har lydt fra skoven ved Torsbrovej 

med den rugende svane på reden midt i den 

lille sø.  

Den sang kan ikke høres fra terrassen mere, 

men endnu i nat før søvnen meldte sig, var fy-

rene klare og blanke. 

Og nu på denne endnu en ny dag skinner solen 

fra en næsten skyfri blå himmel og småfugle-

ne med deres første flyvefærdige kuld af unger 

kvidrer lystigt omkring foderglassene, der 

hænger spredt i Mirabelletræet på skråningen 

ned til markvejen og over marken tumler et 

par viber vildt omkring til stor ærgrelse for et 

par Musvåger, der kredser stille og lydløst 

rundt på denne forsommerdag, som man vil 

huske med glæde, man ved jo aldrig, om det er 

den sidste og det uanset, om man er ung eller 

gammel. 

Selvfølgelig jo ældre man er, taknemmeligere 

skal man være hver gang man får mulighed 

for at nyde udsigten og for det liv man har fået 

lov at leve med såvel gode som onde dage, at 

man har fået lov til at opleve dagens lys mor-

gen efter morgen, joh – vi mennesker har me-

get at være taknemmelige over og sige med 

Poul la Cour: 

”Min sjæl vågn op, det er en dag 

af overjordisk velbehag 

med sol på brede enge, 

o, lad din sang som træets blad 

opløftes fint i brisens bad, 

stig frit min sang og længe. 

Redaktionen. 
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NYT TAG PÅ 

FORSAMLINGSHUSET. 
 

Måske har du lagt mærke til at forsamlings-

husets tag er meget med-taget. Det kan både 

ses og mærkes – så nu skal der ske noget. 

 

Sådanne nødvendigheder giver jo mulighed 

for at styrke fællesskabet i Reerslev/Stærk-

ende. 

 

Så vi har tænkt os et til-tag, hvor alle gode lokale kræfter og ildsjæle – det er for 

øvrigt meget hot og trendy at være sådan en – skal forenes i den fælles sag, at give 

vores alle sammens hus et nyt tag – vores alle sammens tag! 

 

Derfor vil du blive opfordret til at deltage i forskellige initiativer hen over efteråret. 

 

Lørdag 20.9. vil blive store forsamlingshusdag, hvor temaet bliver fra auktion til 

aktion. Her vil udvalgte områder af taget komme på auktion. Købers navn kommer 

på en skitse over taget, som får permanent plads på en væg i forsamlingshuset. Resten 

af tagpladerne kan købes pr. mail eller telefon til fast pris pr stk. også med navn på 

selvfølgelig.  

 

Hvis du har en ting eller ydelse, som du vil donere forsamlingshuset kommer den 

også på auktion og pengene tilfalder forsamlingshuset. Der vil være mange andre 

initiativer den dag - selvfølgelig garneret af god mad og musik. Sæt kryds allerede nu 

så dagen er op-taget. 

 

Der kommer flere tilbud, så hold øje med Tingstedet. 

 

Bedste hilsner  

Bestyrelsen:  Johannes Thulesen, Jens Midtgaard, Ulla Christensen, 

 Bettina Nielsen, Jørgen Holmsted, Nick Ziegler, 

 Aase Borge 

 

og vært: Birthe Hillersdal. 
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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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Rammen til større og mindre begivenheder  
 

Se brochure og kalender på hjemmesiden 

http://www.reerslev-sterkende.dk/Forsamlingshuset 
 

Andelsbeviser sælges for 200 kr. pr. husstand.   
 

Vært: Birthe Hillersdal tlf. 46 56 11 52 

Træffes bedst mellem 16 - 18.  

E-mail: forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk 

Tingstedvej 27, Reerslev, 2640 Hedehusene  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.reerslev-sterkende.dk/Forsamlingshuset
mailto:forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk
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Corabelle føjer første navne til plakaten   
Den elektroniske begivenhed Corabelle løfter sløret for de første kunstnere, der 

d. 23. august skal spille på scenerne i Hedeland.  

Når Corabelle rykker på græs i sensommeren bliver det blandt andet med Moody-

mann, Nina Kraviz og Alo Wala på scenerne i det unikke naturområde i Reerslevs 

baghave. Moodymann er undergrunds-legende fra Detroit, som de sidste tyve år har 

leget med fusioner af soul, funk, blues, jazz, R&B and hip hop. Sibiriske Nina Kraviz 

er velbevandret på elektroniske natklubber rundt om i verden med Chicago House og 

Detroit Techno som centrale elementer i hendes musikalske udtryk, mens dansk-

amerikanske Alo Wala spiller en hårdtslående og munter blanding af bas, dancehall 

og hip hop.  

Fest i naturen 

Roskilde Festival-gruppen, som står bag Corabelle, er nogle af landets dygtigste og 

mest erfarne til at skabe musikalske oplevelser udendørs, og den elektroniske begi-

venhed i Hedeland bliver ingen undtagelse. Det skønne naturområde tilføjer dog en 

unik dimension til publikumsoplevelsen, og holdet bag Corabelle glæder sig til at 

trække club-folket fra mørke diskoteker ud til fest under åben himmel.  

Early bird billetter til de hurtige 

Billetsalget til Corabelle er allerede startet.  De hurtige kan stadig nå at erhverve sig 

en billet til 495 + gebyr, hvorefter prisen vil stige til 545 + gebyr. Billetter kan er-

hverves via Billetnet.  

Tjek i øvrigt corabelle.dk for mere info om bands, billetsalg og mulighed for at blive 

frivillig.  
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 201 4 -  2015 
Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:  

 www.reerslev-sterkende.dk  

Formand 

 
John Severin 

Tingstedvej 18, 

Næstformand 

 
Torben R. Nielsen 

Sognevej 20, 

Kasserer 

 
Lars Andersen 

Sognevej 10, 

Sekretær 

 
Anne Birgitte Stubkjær 

Stærkendevej 244 

Pressekoordinator 

 
Sigrid M. Rasmussen 

Thorsager 2, 

Bestyrelsesmedlem 

 
Michael Blem Clausen 

Dybkærvænget 13, 
Bestyrelsesmedlem 

 
Kirsten Halby 

Tingstedvej 18, 

Bestyrelsesmedlem 

 
Finn Gottrup 

Flintebjergvej 4 

 

 Suppleant 

 
Nick Ziegler 

Tingstedvej 41, 

Suppleant 

 
Aiah Noack 

Stærkendevej 177 

  

http://www.reerslev-sterkende.dk/
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Generalforsamling, Reerslev d. 11/4 2014 

Årsberetning til generalforsamling for Reerslev‐Stærkende Landsbylaug. Det har væ-

ret et travlt og spændende år for Landsbylauget. Jeg vil gerne først sige tak til alle 

vores samarbejdspartnere. Uden dem ville vi ikke kunne køre så mange arrangemen-

ter med så stor succes. På generalforsamlingen d. 19/4 2013 blev der valgt en ny be-

styrelse og mange arbejdsopgaver blev gjort tydelige for den nye bestyrelse. Der 

skulle arbejdes videre med at få stibelysning på stien fra Hedehusene til Reerslev, 

trafikken på Brandhøjgårdsvej, fjernvarmeprojekt for Reerslev‐Stærkende og plan-

lægning af årets arrangementer. 

Desuden kom det også frem på generalforsamlingen, at mange borgere ønskede at der 

skulle startes en proces, der kunne skaffe ældrevenlige boliger til området. Der blev 

også udtrykt ønske om, at der skulle afholdes et valgmøde, hvor alle byens interesser 

blev fremlagt i en prioriteret orden overfor kommunens politikere. 

I Landsbylauget har vi lavet et årshjul over alle vores aktiviteter, som var/er følgende: 

19/4 2013 Generalforsamlingen valgte ny bestyrelse og på bestyrelsens første møde 

d. 8/5 2013 konstituerede man sig. Formand blev John Severin, næstformand Torben 

Rosborg Nielsen, kasserer Lars Andersen, sekretær Anne Birgitte Stubkjær Christen-

sen, bestyrelsesmedlem Sigrid M. Rasmussen, bestyrelsesmedlem Finn Gottrup, pres-

sekoordinator Michael Michaelsen, bestyrelsesmedlem Nick Ziegler samt supplean-

terne Michael B. Clausen og Kirsten Halby. 

14/6 2013 Hedelandsfestivalen blev afholdt med klubben i Reerslev og Landsbylau-

get ydede praktisk hjælp til klubben med gennemførslen af arrangementet. Lands-

bylauget, forældreforeningen og idrætsforeningen besluttede i januar 2014 at støtte de 

lokale musikgrupper på deres tur til Ålborg økonomisk. 

23/6 2013 Skt. Hans Aften i Lergraven blev en stor succes. Selv om regnen drillede 

os lidt, var der højt humør hos alle deltagere. Borgmester Michael Ziegler holdt bålta-

len, og da vi efter lang tids prøven fik tændt grillen, spredte hyggen sig overalt. 

Landsbylauget glæder sig over at flere og flere borgere ønsker at deltage og har der-

for besluttet, at anskaffe flere borde og bænke til næste Skt. Hans Aften. Vi glæder os 

til at se jer. 

9/10 2013 Afholdte vi møde om ældrevenlige boliger i Reerslev. På mødet deltog 

formanden for plan ‐ og miljøudvalget Laurids Christensen og forvaltningsrepræsen-

tanterne Jens Bo Svendsen og Lars Andersen. De fremmødte borgere gav tydelig be-

sked om, at det var lejeboliger man var interesseret i og ikke ejerboliger. Samtidig 

blev man enige om at sende en ansøgning til kommunen om hjælp til at lave to fo-

kusgrupper med udgangspunkt i mulige løsninger inden for planområdet (hvilke 

grunde kan bruges i lokalplanen) og inden for de sociale vilkår (støttemuligheder og 

hjælpemidler). Vi blev desuden enige om, at det ikke behøvede at være ældreboliger, 

men at ældrevenlige boliger var et godt alternativ. 

Vi sendte vores ansøgning til kommunen d. 13/1 2014 og har fået svar d. 24/3 2014. 

Denne skrivelse vil vi tage op på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalfor-

samlingen. 



LANDSBYLAUGET INFORMERER 

 

- 10 - 

25/10 2013 ”Grydelauget” afholdte Grønlandsaften med dans og sang. Jørgen Würtz 

indledte festen med at gøre os klogere på facts om Grønland. Det var spændende og 

tankevækkende. Derefter præsenterede Johannes menuen, som bestod af røget helle-

fisk og bisonokse samt sirupskage til kaffen, ja ‐ maden kunne ikke have været bedre. 

En helt igennem herlig aften med dygtige musikere, som fik mange op på dansegul-

vet. Stor tak til ”Grydelauget” for endnu en flot aften ‐ det er bare godt gået. 

11/11 2013 Vi havde valgmøde og 70 mennesker mødte op og alle politikere, undta-

get Liberal Alliance, var også mødt op for de forskellige partier. Debatten gik livligt 

og de på forhånd skitserede emner blev vendt ‐ Lys på skolevej, multihal, forsam-

lingshus, skole, ældrevenlige boliger, trafik og Tjørnehøj Mølle. Det kneb dog for 

politikerne at love noget, som belastede økonomien yderligere. Der er dog ingen tvivl 

om, at de blev klogere på vores landsbyer og ikke mindst klar over, at borgernes vilje 

til at vedligeholde og opkvalificere området er meget stor. Politikerne fik gode ideer 

og ønsker med hjem, som de fleste udtrykte sig positivt om. Bl.a. var de imødekom-

mende overfor vores forslag om at være pilotprojekt i forhold til at implementere lys 

på cykelstien fra Hedehusene til Reerslev. Landsbylauget trakterede med kaffe, øl og 

vand samt lækker kringle sponsoreret fra Bageren i Hedehusene. Mødet foregik i en 

rolig og afslappet stemning og sluttede med ønsket om et godt valg til alle. 

29/11 2013 Til de flestes overraskelse red et flot pyntet hesteoptog gennem byen til 

forsamlingshuset, som optakt til JULETRÆSTÆNDING 2013. I bogstaveligste for-

stand strålende vådt vejr, ditto juletræ og sangglade børn og voksne, dansede alle 

omkring træet til ”Nisseorkesterets” glade musik. De knap 100 tilmeldte, hvoraf de 

25 var børn, fandt bagefter hurtigt plads inde ved de flot pyntede borde. ”Grydelau-

get” havde kokkereret og forberedt menuen i flere dage: Gule æter og flæskesteg med 

det hele. Det smagte himmelsk.. Børnene hyggede sig gevaldigt og højlydt, som det 

nu skal være. Da en elektriker i røde overalls (Jens Tryl) dukkede uventet op, var det 

lidt svært at få ørenlyd, men en fingeret kortslutning fangede alles opmærksomhed, 

og så kunne showet begynde med trylleri og ballonsjov. Både børn og voksne blev 

godt underholdt. Aftenen sluttede med en gang æbleskiver og kaffe. Landsbylauget 

takker både Birthe fra forsamlingshuset og ”Grydelauget” for deres store indsats. 

30/11 2013 blev der afholdt JULESTUE PÅ SKOLEN FRA KL.13.00‐16.00. 

Efterhånden er besøgstallet blevet så stort, at vi kan fylde hele aulaen på skolen. Det 

er bare skønt. ”Taste of Black Appels” underholdt med egne og kendte julesange til 

alles fornøjelse. Der var rigtig gang i mange værksteder og som noget nyt kunne der 

arbejdes med fedtsten. Det var mange interesseret i, men også det at lave småkager, 

dekorationer, og adventskranse tiltrak stor interesse. Landsbylauget glæder sig til for-

håbentlig at gentage succesen til næste år. 

7/1 2014 Paraplymøde. Her mødtes repræsentanter for alle vores foreninger til fæl-

lesmøde, hvor man fortalte, hvad man arbejdede med for tiden og hvilke arrangemen-

ter der ville komme i fremtiden. Det var en rigtig god aften, hvor alle var positive 

over for det koordinerede arbejde mellem foreninger og der blev aftalt nyt møde tirs-

dag d.6/1‐ 2015. 
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25/2 2014 Landsbylauget havde inviteret arrangøren af den elektroniske festival 

Corabelle til møde på Reerslev skole med deltagelse af repræsentanter for bestyrel-

serne fra byens foreninger mv. Arrangementet afholdes d.23/8. Der var mange 

spørgsmål til arrangøren, herunder om, hvordan arrangementet skulle forløbe. Folke-

ne fra Corabelle svarede grundigt og sagligt på alle spørgsmålene og tilsluttede sig, at 

det ville være godt, at man holdt en evaluering efter arrangementet. Samtidig lovede 

de at sende nogle oplysninger til Landsbylauget, så vi kunne sende nogle forhåndsop-

lysninger ud til borgere i Reerslev inden arrangementet. 

28/2 2014 ”Grydelauget” afholdte ”fredagshygge” og 73 borgere deltog. Forretten 

bestod af karrysuppe med rejer. Hovedretten bestod af helstegt barderet mørbrad med 

ratatouille og bulgur salat med abrikoser. Desserten var lagkage og kaffe. Underhold-

ningen var banko‐spil og der var meget fine gevinster. Det var en rigtig fredags hygge 

aften og igen giver vi en stor tak til ”Grydelauget. 

2/3 2014 Fastelavn. Igen i år startede fastelavnsfesten med et fastelavnshesteoptog 

gennem Reerslev ‐ det er bare så festligt ‐ tak for det til udøverne. Det var en meget 

festlig dag, selv om der herskede travlhed ved de forskellige tøndeslagningssteder. 

Bestyrelsen har besluttet at det berømte slik, der ligger i tønderne, til næste år forde-

les til hvert enkelt barn i fremtiden. 

27/3 2014 Blev der afholdt møde om fjernvarme i forsamlingshuset og 40 mennesker 

var mødt op. Mødet forløb i en god og positiv stemning. Høje –Tåstrup Fjernvarme 

forventes om 3‐4 måneder at fremkomme med et konkret forslag til fjernvarme i Re-

erslev. Høje – Tåstrup Fjernvarme vil indkalde til mødet. 

10/4 2014 Vil der blive afholdt møde mellem skolebestyrelsen for Reerslev skole og 

Landsbylauget om at koordinere indsatsen om trafikken i Reerslev – Stærkende. 

15/5 2014 Kommunalt vejsyn: Det er besluttet i Landsbylauget, at man vil møde tal-

stærkt op til vejsynet d.15/5 2014. Vi ønsker specielt at tale med dem om krydset ved 

Brandhøjgårdsvej og Stærkendevej. (Vi ønsker en rundkørsel). Samtidig ønsker vi 

også at tale med dem om trafikmålingerne på Brandhøjgårdsvej. 

Tak til Nick Ziegler for et flot stykke arbejde i Landsbylaugets bestyrelse. Han kan jo 

ikke genvælges og træder derfor desværre ud af bestyrelsen. Michael Michaelsen har 

valgt ikke at genopstille til Landsbylaugets bestyrelse efter mange års trofast arbejde i 

bestyrelsen, men han har lovet os, han gerne vil hjælpe os med at få informationerne 

fra Landsbylauget i ”Hjemmesiden”. Vi siger også tak til Michael M. for et kæmpe 

mangeårigt stort arbejde for Reerslev Landsbylaug. 

Jeg vil slutte årsberetningen med endnu engang at bringe en tak til alle de frivillige, 

der bidrager til at Reerslev–Stærkende Landsbylaug er med til at binde tråde ud i lo-

kalområdet til gavn for alle borgerne. Tak for jeres indsats. 

Med venlig hilsen 

John Severin 

Formand for Reerslev–Stærkende Landsbylaug 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 

Bestyrelsen pr. februar 2014 
 

Funktion Fornavn Efternavn Adresse Postnr.  

& by 

Tlf. 

Privat 

Mobil 

Formand Christina  Brandt Tingstenen 4,  

Reerslev 

2640  

Hedehusene 

 22860925 

Mail:  christina@tingstenen.dk 

Næstfor-

mand 

Michael Blem  

Clausen 

Dybkærvænget 13, 

Stærkende 

2640  

Hedehusene  

43600050 40841329 

Mail:  micclausen@gmail.com 

Kasserer Rina Nielsen Stærkendevej 236, 

Stærkende 

2640  

Hedehusene 

 29234870 

Mail:  mail2rina@yahoo.dk 

Gymnastik Christina  Brandt Tingstenen 4,  

Reerslev 

2640  

Hedehusene 

 22860925 

Mail:  christina@tingstenen.dk 

Senior-

fodbold 

Bjarne Christiansen Solvang 48, 

Reerslev 

2640  

Hedehusene 

46563709 40171976 

Mail:  bm@christiansen.mail.dk 

Svømning Frands Bennetsen Thorsager 3,  

Reerslev 

2640   

Hedehusene 

46592817 29233387 

Mail:  frands.bennetsen@mail.dk 

Best. med-

lem 

Michael Brandt Tingstenen 4,  

Reerslev 

2640  

Hedehusene 

 24696072 

Mail: michael@tingstenen.dk 

Best. med-

lem 

Kenneth Omkvist Stendyssevej 5 2640  

Hedehusene 

 26796506 

Mail:  Kenneth_omkvist@hotmail.com 

Skydning Henrik Pangel    50921300 

Skydning, 

kasserer 

Helge Johnson Reerslevvej 71 2640  

Hedehusene  

 23474582 

Suppleanter:  

Bilagskontrollanter: Johannes Thulesen og Kurt Thomassen 

Fanebærer: Kurt Thomassen og  Suppleant: Claus Wolff 

mailto:christina@tingstenen.dk
mailto:micclausen@gmail.com
mailto:mail2rina@yahoo.dk
mailto:christina@tingstenen.dk
mailto:bm@christiansen.mail.dk
mailto:frands.bennetsen@mail.dk
mailto:michael@tingstenen.dk
mailto:Kenneth_omkvist@hotmail.com
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

RIF sæsonafslutning 
d. 12. april 2014. Festlig indmarch v/ fanebærer Kurt Thomassen og velkomst v/ for-

mand Christina Brandt. 

Der var flot opvisning af Børnegymnastik, Linedance, Effekt og kampsport.  

Desværre var fremmødet ikke stort; nok pga. påskeferien. Det var ærgerligt, men der 

var en herlig stemning og stor opbakning fra publikum. 
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Skydning i sommersæsonen udendørs  

Skydebane Vest, Hovedgaden 610, tlf. 46 59 01 64. Indkørsel ved produkthandleren. 

Sommersæson – Pistol- og riffelafdeling 

Vi skyder hver onsdag i sæsonen på Skydebane Vest.  

Riffelskydning, 50 m Onsdag 18.00 – 21.00 

Pistolskydning, 25 m Onsdag 18.00 – 21.00 

200 meter skydning hver mandag fra første mandag i april (7/4 2014) fra kl. 18. 

Nye medlemmer er velkomne. Man er også velkommen, hvis man blot ønsker at prø-

ve. Der vil være en gratis prøveskydning. 

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

du af foreningen. 

 

E-mai l :  info@reers levskyt te forening.dk  

Information om skydning kan fås hos følgende:  

Formand: Henrik Pangel 5092 1300 

Kasserer: Helge Johnson 2347 4582 

Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen 4632 6060 

 Pia Eriksen 3120 2858 

 Palle Andersen 2147 7850 

Pistol afd.: Rune Storm Korsvig 2324 0079 
 Jesper Helmersen 2993 3833 

 Bjarne Kristensen 2267 8970 

Kontingent for 2014: 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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Fugleskydning 
Reerslev Skytteforenings årlige 

fugleskydning afholdes lørdag den 

9. august fra kl. 12.00 

på Skydebane Vest, Hovedgaden 610,  

Hedehusene (indkørsel ved produkthandleren). 

Inden fugleskydningen starter er der indskrivning fra kl. 11 

for dem, der ønsker at deltage i skydningen. 

Der vil være mulighed for at købe mad,  

øl og vand, vin, kaffe m.m. 

Fugleskydningslodder kan købes hos foreningens medlem-

mer, Svend Erik Rasmussen, tlf. 46 32 60 60 samt til Skt. 

Hans arrangementet i Lergraven, hvor vi vil være til sted 

for at sælge lodder. 

Vi ser frem til en hyggelig dag - vel mødt! 

Reerslev Skytteforening 

HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN 

Vi ses den 9. august på Skydebane Vest. 

Læs mere på www.reerslevskytteforening.dk  

http://www.reerslevskytteforening.dk/
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REERSLEV-STÆRKENDE 

LANDSBYLAUG 

INDBYDER TRADITIONEN TRO TIL 

SCT. HANS AFTEN I LERGRAVEN 

Mandag d. 23. juni 2014 

 

årets båltaler 2014 er 
 

sognepræst 

Lizette Harritsø 

båltale kl. 20:00 

bålet tændes efter talen. 

www.reerslev-sterkende.dk 
 

  

http://www.reerslev-sterkende.dk/
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Tag madkurven med. 
Medbring gerne tæppe eller klapstol. Landsbylauget sætter borde og stole op til ca. 

50 personer. Vi regner dog med at der kommer flere, så vi opfordrer til at medbringe 

en stol eller to, hvis I har mulighed for det. 

Til de voksne vil der være mulighed for at grille. 

Grillen er klar ca. kl. 18.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Til børnene - 

Kl. ca.18:00 er bålet klart til gratis snobrød 
 

Landsbylauget sælger øl/vand/vin og slik fra kl. 18.00 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Billeder fra Skt. Hans Aften 2013. 

Vel mødt til en festlig og hyggelig aften 

www.reerslev-sterkende.dk 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
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NCC Roads A/S, Råstoffer 

Reerslev Grusgrav 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 LANDSBYLAUGET 

- 19 - 

Vejsyn 2014 

Hele kommunalbestyrelsen incl. borgmester, viceborgmester og embeds-

mænd deltog i vejsynet d.15-05-2014. Deltagere fra Reerslev var John Se-

verin, Kirsten Halby og Michael Michaelsen. 

Vejsynet foregik ved vejkrydset Stærkendevej/Brandhøjgårdsvej. 

Flere medlemmer medgav, at der er problemer med hastigheden og over-

sigtsforholdene. 

John Severin foreslog, at der bliver etableret en rundkørsel og opsættes 

skilte med 80 km i timen på Brandhøjgårdsvej. 
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Vi fortsætter med Mogens Larsens far 

Karl Ingemann Larsens ”Erindringer 

fra min Barndom med mere” - Uddrag 

fra håndskrevne manuskripter 1979-95. 
 

Stendyssegård har været i Mogens’ 

slægts eje i over 200 år, og mange kan 

endnu huske hans far, der overtog går-

den i 1920.  

Karl Ingemann Larsen døde i 1996 –  

72 dage før han fyldte 100 år.  

Mogens Larsen overtog gården i 1963. 
 

 

19. Del 

Varsler  

Der er ogsaa andre Ting, jeg vil skrive 

om. Det er Varsler, jeg har oplevet 

sammen med Olivia. Jeg havde ikke 

troet paa dem, hvis jeg havde været 

alene, for saa var det nok kun en Drøm. 

Men dette her er sandt, for vi har begge 

to været til stede de Gange, vi har hørt 

det. Nu skal du høre:  

Det første var i 1927, Moder havde væ-

ret meget syg. Vi sad ude i Køkkenet 

og talte om, at nu var det ovre denne 

Gang, saa ca. ½ Time efter hørte vi 

begge to inde i Køkkenet, ligesom en 

Sæk Korn blev slæbt ned ad Lofttrap-

pen, Trin for Trin. Vi for op fra Bæn-

ken og lukkede Døren op ud til Bryg-

gerset, hvor Trappen stod. Der var ikke 

noget at se. Saa vi talte om dette, vi li-

ge havde oplevet. Det var da mærkeligt 

- vi kunde ikke rigtig forstaa det. Efter 

ca. ½ Times tid kaldte Moder inde fra 

Sovekammeret, og vi gik derind. Mo-

der sagde: "Nu rejser jeg", og hun tak-

kede for alt det, hun havde modtaget 

fra os og bad os om at passe godt paa 

Morten, den store Dreng. Hun var ban-

ge for, at hun skulde tage ham med i 

Graven, saa der var Forklaringen om 

den Sag. Der gik vel ca. 8 - 12 Dage. 
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Vi vaagede over Moder, den sidste Tid 

laa vi paa vores Madrasser i Stuen. Der 

var Kakkelovn, men den kunne ikke 

brænde over, saa ud på Natten blev der 

halvkoldt, saa vi fandt paa at bruge en 

Fodpose, som vi havde i vognen, som 

Olivia kunne komme i, saa hun altid 

var varm, for de sidste Dage skulde 

Moder næsten op for hver Time. Om 

Natten laa jeg vaagen, saa jeg kunde 

kalde på Olivia, for der var ingen an-

den, som kunde hjælpe Moder som 

Olivia. Det var Olivia her og der. Om 

Dagen kom Signe oppe fra Hedehusene 

og en anden Kone fra byen og den unge 

Pige, men der var ogsaa Tvillingerne 

fra 1926, saa der var meget at gøre.  

Moder sov ind om Formiddagen, hun 

blev lagt i Kiste og sat op i Havestuen. 

Saa skulde der gøres rent og Moders 

Seng skulde flyttes ud, for at vores 

Senge kunde komme derind, saa vi 

kunde sove der om Natten sammen 

med vores 3 Børn. Alt det blev ordnet. 

Saa tog Signe, Farbrors Husbestyrinde, 

til Hedehusene. Den anden Kone fra 

Byen, det var Birthe, tog Hjem, og den 

unge Pige sov hjemme hos sine Foræl-

dre. Men saa blev Sengene flyttet ind, 

først vores, saa Børnenes, og saa blev 

de lagt i Seng. Da vi havde drukket 

The, sad jeg inde i Stuen og læste Avis, 

Olivia gik inde i Sovekammeret og 

ordnede Sengene. Børnene laa og sov, 

da Bornholmeren pludselig begyndte at 

slaa. Jeg raabte saa ind til Olivia, at hun 

vækkede Børnene, og hun sagde, at hun 

ikke rørte Uret. Jeg saa paa Uret Kl. 

20.15 og talte Klokkeslagene, 12 Slag. 

Olivia kom saa ind, og vi talte om dette 

- det var da mærkeligt, at Uret saadan 

slog 12 Slag et Kvarter over 20. Saa da 

Klokken var 9, slog Uret 9 Slag, og det 

slog almindeligt fremdeles. Dette kun-

de vi ikke rigtig fatte, vi havde lige hørt 

det begge 2, men vi faldt da i Søvn.  

Næste Dag, da de andre kom, fortalte 

Olivia dem, hvad vi havde oplevet af-

tenen før. De kiggede lidt og sagde ik-

ke rigtig noget til det, men en af dem 

sagde, at hun havde godt hørt om saa-

dan noget efter Dødsfald, men allige-

vel, nej, men naar vi begge to kunde si-

ge det samme, saa maatte de tro det. 

Men saa blev Moder begravet, og vi fik 

Kaffe i Forsamlingshuset.  

En Aften blev den store Dreng, Morten, 

syg, og vi havde Læge. Han blev ind-

lagt paa Sygehuset med Influenza og 

Kighoste og døde 3 Dage efter. De rin-

gede deroppe fra, om vi vilde komme 

op og hente ham Hjem. Jeg ringede saa 

til min Broder Hans i Taastrup, som 

havde Lillebil, om han vilde komme 

Hjem, saa vi kunde have Mortens Kiste 

bag i Bilen. Han kom saa hjem Kl. 10, 

vi skulde have ham ud Kl. 11. Det var 

for tidligt at køre derop, og da vi stod 

foran Uret, begyndte det at slaa. Vi 

kiggede op på det og talte saa Slagene, 

12 Slag igen, et Kvarter over hel! Er 

det ikke mærkeligt, at der to gange er 

12 Slag efter et Dødsfald? Er det saa 

underligt, at man bliver noget mistænk-

som? Samtidig blev Tvillingerne, Inger 

og Kristian, syge, ogsaa Influenza og 

Kighoste. Der blev dampet hele Tiden, 

en Kedel fuld af kogende Vand stod og 

dampede en Dags Tid. Kristian kunde 

sove og kom vel derfor over det. Inger 

kunde ikke sove, saa hun rejste fra os. 

Nu havde vi 2 Børn at begrave, ca. 10 

Dage efter min Moder.  

Olivia var næsten ikke til at kende igen. 

Hun havde forandret sig saa meget, 

men det var da heller ikke saa under-

ligt. Hun havde været med hele Tiden, 
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det var altid Olivia her og der, saa kan 

man da ikke blive ved. Hun havde nær 

maatte give op, men jeg trøstede hende 

saa godt jeg kunde og sagde saa: "Vi 

har da Kristian tilbage, lad os nu sam-

les om ham og leve for hans Skyld." 

Lidt efter lidt kom hun over dette og fik 

sit gode Humør tilbage igen, men som 

sagt varede det længe, inden det gik. 

Mogens kom i 1929, saa blev der Glæ-

de igen, alt saa saa lyst ud for os, men 

saadan skulde det bare ikke gaa. I 1935 

blev Olivia syg og kom paa Roskilde 

Sygehus, blev opereret, hvorefter hun 

tilsyneladende var rask. Men der gik 

godt ½ aar, saa brød det ud igen; kræft 

i venstre Bryst, og hun var syg hele 

Sommeren til Høst 1936, hvor hun dø-

de. Dette var ikke sjovt, men jeg sagde 

ved hendes Kiste: "Hjemme paa Gaar-

den skal jeg gøre, hvad jeg kan for de 2 

Drenge," men jeg sagde ogsaa: "Jeg 

ved, det bliver ikke nogen let Opgave, 

men jeg lover dig, jeg skal gøre, hvad 

jeg kan."  

1935, engang i Juli Maaned var Olivia 

og jeg oppe at besøge Olivias Veninde 

fra unge Dage. Til Kaffebordet talte jeg 

13, og jeg tænkte: "Hvem af os skal dø 

inden et Aar er omme?" Da saa Olivia 

blev syg, tænkte jeg: "Olivia dør inden 

1. August". Det slog ogsaa til, det skete 

i Juli Maaned, altsaa igen en Oplevelse, 

som vel ingen kan tænke uden selv at 

have oplevet det. Det slog mig næsten 

helt ud. Alt blev saa forandret. Først 

kunde jeg ikke faa Ro over mine Ner-

ver, kunde ikke sove, maatte staa op 

ved 3-4 Tiden og gaa en Tur paa Kir-

kegaarden, saa faldt der lidt Ro over 

Nerverne. 

Olivia 

Olivia blev født 1894. De var 10 Sø-

skende, 6 brødre og 4 Søstre - alle født 

på Paradisgaarden. Forældrene solgte 

vistnok i 1917 og købte en Villa i Jon-

strup, som de boede i, indtil de gik 

bort. 

Morbror Peder, den ældste af de 9 Sø-

skende, havde købt en lille Gaard paa 

Hvedstrup Mark og boede der, da Oli-

via og jeg blev gift i Maj 1920, men 

solgte den lille Gaard og købte Para-

disgaarden i ca. 1921.  

Olivias Fader døde pludseligt ca. 1921, 

saa Morbror Peder maatte varetage for 

deres Moder og administrere Regnska-

bet, det gjorde han ogsaa godt.  

Jeg kan huske paa Begravelsesdagen, at 

han sagde: "Nu haaber jeg, at I Sø-

skende ikke er alt for haarde ved mig". 

De Ord husker jeg lige saa tydeligt. Jeg 

tænkte paa, hvad dette skulde betyde.  

Det kom, da Olivias Moder ikke var 

mere, og Boet skulde gøres op. Alle 

Søskende skulde have deres Andel, det 

var Kr. 4.000 - naa, der maa gaa ½ Aar, 

saa skal det gøres op. Der gik et stykke 

Tid over de 6 Maaneder, saa jeg sagde 

til Olivia:" Hvis jeg ikke hører noget 

fra din Broder Peder i løbet af Ugen, 

maa jeg saa ikke ringe ind til ham og 

spørge, hvorfor ikke vi har hørt fra 

ham?" Det skulde jeg ikke have gjort, 

for hun blev saa vred paa mig. Hun 

sagde: "Du er altid i Tvivl, naar noget 

ikke kommer til Tiden." Jeg svarede: 

"Har det da ikke altid passet, at naar det 

gik over Tiden, var der gerne noget 

galt?" Det havde det, men dette her var 

hendes Faders Sagfører! Der gik nogle 

faa Dage, saa kom der Meddelelse om, 

at vi skulde møde derinde. Det var ikke 

mig, som skulde arve, men Olivia, saa
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det var Olivia, der skulde sige noget, 

og vi havde ogsaa aftalt, at hvis jeg 

rakte en Finger i Vejret, saa maatte hun 

bede om at gaa ud, saa vi kunde afgøre,

hvad hun skulde sige. Naa, det blev ik-

ke nødvendigt, for alle Brødrene havde 

faaet deres Kr. 4.000 - saa var der de 4 

Piger. Der kom saa Kr. 16.000 i Kre-

ditpapirer, Kurs 87½. Dette modtog vi. 

Men da der var gaaet ca. 3 Uger efter 

Skiftet gik Sagføreren Konkurs, og 

Olivia sagde: "Du havde Ret igen, det 

var omtrent ved at gaa Galt."  

Jeg var eneste Barn i min Faders Fami-

lie, saa der blev vel set meget efter mig 

og maaske ogsaa forventet meget, for-

moder jeg. Jeg syntes selv, at jeg har 

naaet et godt Stykke, og jeg har ikke 

formindsket, det blev til mere, men jeg 

har ogsaa haft gode Hjælpere - først 

Olivia og siden Ebba.  

De sagde begge to, at det var mit, de 

havde ikke haft noget med. Vi trætte-

des aldrig om det, vi talte om de for-

skellige Ting. De var selv født under 

smaa Kaar, saa de var vant til at spare, 

saa det var vel næsten en Selvfølge. 

Olivia saa lidt tungt paa forskellige 

Ting, men var Godheden selv. Jeg saa 

lyst paa næsten alt, saa paa den Maade 

kom Olivia efterhaanden til at se lidt 

lysere på det, altsaa se fremad og ikke 

give op. Jeg tænkte altid paa min Fars 

Ord: "Dreng - giv aldrig op fordi du ta-

ber en Bukseknap", - Det tænkte Olivia 

også tit på, saa I kan se, at jeg har haft 

gode Hjælpere i alle de mange Aar.  

 Slut  
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L.N. Skov/Have & Park 
Maskinhandel 

STÆRKENDEVEJ 226, Vindinge 

2640 HEDEHUSENE 

4613 8401 lnservice@mail.dk 
 

 

 

TILBUD!! 
STIGA PARK COMPACT 14  

Vejl. KR. 28.995,00 - NU KR. 23.995,00 

STIHL MS251 MOTORSAV/Benzin  

Vejl. KR. 3.695,00  - NU KR. 2.995,00 

STIHL MS170 MOTORSAV/Benzin  

Vejl. KR. 1.870,00 - -NU KR. 1.450,00 

STIHL BASIS HJELM 

Vejl. KR. 395,00 - -NU KR. 360,00 

RESTSALG  SIKKERHEDSOVERALLS 

ASS. ST. HUSQVARNA/WINDSOR 

Vejl KR. 1.350,00 - -NU KR. 500,00 

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

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

Vi har næsten alt i Havebrugsmaskiner/Benzin/El 

Service/Reparationer/Reservedele 

Små smedeopgaver udføres 

Slibning af rotorknive/skær f. Hækklipper/Hæksaks/ 

Cylinder-/håndklipper/kæder/alm. Knive 

Udlejning af bl.a. Benzinhavefræsere/Pladevibratorer/Brændekløvere 

Afhentning/Udbringning. 

 

 

mailto:lnservice@mail.dk


   Mosens Uldtot

Lille gårdbutik i Stærkende

Strikkegarn, Uld og Urter

Strikkegarn fra bl.a;

Filcolana, Canard og 

Du Store Alpakka 

       Uld fra egne Angorakaniner

       Økologiske urter, the og

       krydderier.

   - og på www.mosensuldtot.dk

Lillemosevej 7, Stærkende, 2640 Hedehusene

      e-mail: mosensuldtot@gmail.com

Tlf: 61663444

     Åben:

  Torsdag, Fredag, Lørdag og Søndag 12:00 - 15:00

- 25 -



MADSIDEN 

- 26 - 

 



  MADSIDEN 
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TILLYKKE 
Vinderen af 

nr. 133’s 

krydsordsopgave:  

Løsning: Frier 

 

Valdemar Pedersen 

Flintebjergvej 9 

 

 
 

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.15.07.014 

 

Navn:   

Adresse:   

Alder:   

Løsning:   

Mit yndlingsdyr:   

 

mailto:nissemor@cafeer.dk


 REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
 2640  HEDEHUSENE 
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Er du kaffetørstig? 
Så er der godt nyt. Fremover vil der være kirkekaffe i våbenhu-

set efter alle højmesser i Reerslev Kirke. Kom som du er, hvad 

enten du er glad, stresset, ung, tosset eller gammel og få en 

kop kaffe. Det er så hyggeligt! 

Venlig hilsen menighedsrådet 

 

 

 

 

 

Konfirmation 2015 
Store Bededag, d. 1. maj 2015, holder vi konfirmationsgudstjeneste i Reerslev 

Kirke. Hvis du, eller én du kender, har glippet indskrivningen til konfirmations-

forberedelsen, eller måske har spørgsmål til forløbet, så kontakt sognepræst Li-

zette Harritsø på tlf. 25 67 63 59. 

Konfirmation i Reerslev Kirke vil fremover altid være beliggende på Store Be-

dedag. 

Lizette Harritsø. 
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Pilgrimsvandring  

søndag den 24. august 

I samarbejde mellem Ishøj Kirke, Reerslev 

kirke og Torslunde kirke. 

Deltag i pilgrimsvandringen fra Ishøj Kirke til 

Reerslev kirke, som er en del af den store nor-

diske pilgrimsrute fra Norge/Sverige til Spani-

en. 

Vi starter i Ishøj kirke i Ishøj Landsby kl. 10.00 med en kort gudstjeneste og 

går derefter af pilgrimsruten (naturstier) til Torslunde kirke, hvor vi spiser med-

bragte madpakker og holder en lille andagt med inspiration til den fortsatte van-

dring til Reerslev kirke. Her vil være en afsluttende kort gudstjeneste. I alt van-

drer vi ca. 10-11 km. Vi forventer at slutte senest kl. 16.00. 

Det er muligt at springe til og fra i løbet af ruten, hvis man synes den samlede 

distance bliver for lang. Husk madpakke og drikkevarer til dig selv. Vi sørger 

for en kop kaffe efter frokosten. 

Kirkebilen kan benyttes fra Reerslev til Ishøj Landsby. Kontakt sognepræst Li-

zette Harritsø, tlf. 25 67 63 59 

Hilsen Jytte og Leila - ”pilgrimme” fra Torslunde kirke. 
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Gudstjenester 

15/6 2014 – 31/8 2014 

 

Søndag den 15. juni  kl. 10 

Trinitatis  Lizette Harritsø 
 

Søndag den 22. juni  kl. 10 

1. S. e. Trinitatis Rebecca Rudd 
 

Søndag den 29. juni  kl. 10 

2. S. e. Trinitatis  Lizette Harritsø 

 

 

Søndag den 6. juli  kl. 10  

3. S. e. Trinitatis  Lizette Harritsø 
 

Søndag den 13. juli:  

Der henvises til gudstjenesten i 

Ansgarkirken kl. 10 
 

Søndag den 20. juli  kl.10  

5. S. e. Trinitatis Preben Hedegaard 
 

Søndag den 27. juli:  

Der henvises til gudstjenesten i 

Ansgarkirken kl. 10 
 

 

 

 

 

 

 

Søndag den 3. aug.  kl. 10  

7. S. e. Trinitatis Lizette Harritsø 
 

Søndag den 10. aug.  kl. 10  

8. s. e. Trinitatis  Lizette Harritsø 
 

Søndag den 17. aug.  kl. 10  

9. S. e. Trinitatis  Finn Risum 
 

Søndag den 24. aug.  kl. 10:  

Pilgrimsvandring ml. Ishøj, 

Torslunde og Reerslev Kirker 
 

Søndag den 31. aug.  kl. 10  

11. S. e. Trinitatis  Rebecca Rudd 
 

Den aktuelle gudstjenesteliste er slået 

op på informationstavlen, der står ved 

kirkegårdsporten. 

Gudstjenesterne annonceres i Lokal-

avisen Taastrup. 

Desuden kan den aktuelle gudstjeneste-

liste ses på www.reerslevsogn.dk 

 

http://www.reerslevsogn.dk/


AKTIVITETSKALENDER: juni - december 2014 

Dato Kl. Aktivitet Sted Arrangør 

Søn 21/6 21 Midsommerkoncert, Beatsalmer Kirken MHR 

Man 23/6  Sankt Hans Lergraven LL 

Ons 25/6 13 Sæsonafslutning i Ældreklubben HUSET ÆK 

30/6 - 4/7  Koloni i uge 27  FTK 

Lør 9/8 12 Fugleskydning Skydebane 

Vest 

RSF 

Søn 10/8 9 Sommerudflugt Odsherred HUMLEN 

Lør 23/8  Corabelle, elektronisk begivenhed Amfiteatret Roskilde Festi-

val 

Søn 24/8 10 Pilgrimsvandring, start Ishøj Landsbykirke Ishøj-Reerslev MHR m.fl. 

Lør 6/9  Sogneudflugt  MHR 

Lør 6/9 13 Fernisering, Birte Bak Hedehuset HUMLEN 

Søn 28/9 10 Høstgudstjeneste Kirken MHR 

Lør 4/10  Fernisering, Per Flemming Hedehuset HUMLEN 

Lør 25/10 14 Fernisering, LOKALUDSTILLING Hedehuset HUMLEN 

Søn 26/10 11 Lokaludstilling Hedehuset HUMLEN 

Tors 30/10  Halloween FTK FTK & SFO 

Fre 31/10 19 Café aften HUSET Café 

Lør 8/11 13 Fernisering, Malermadammerne Hedehuset HUMLEN 

Fre 28/11 17 Juletræstænding HUSET LL 

Lør 29/11  Julestue Skolen LL, Skolen 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 

 

 




