
LOKAL OG NÆRHedeposten TIL VM.
Oliver Have fra 
Hedehusene er 
udtaget til VM i 

Floorball.
Læs side 6

HISTORISK GRAVHØJ:  
Tæt ved Hedehusene 
Station ligger gravhøjen 
Gammelsøhøj. I 1930’erne 
boede en person, der 
blev kaldt eneboeren fra 
Hedehusene, i en jordhule 
ved siden af gravhøjen, og 
som blev kanøflet af byens 
unge mennesker, fordi han 
skilte sig ud. 

Læs side 7

ARKIV OM FLØNG:  
En lokal borger vil gøre 
Fløng Sogn til det første 
i landet, der har sin egen 
komplette samling af 
lokalhistoriske fotos og 
informationer. Historiker 
Anders Vind Ebbesen har 
derfor valgt at lave www.
floengarkivet.dk, hvor må-
let er at vise Fløng gennem 
tiden.

Læs side 3
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Til skydning i Reerslev
FRITID. Sikkerhed og hygge på samme tid / 2

Enkelt og lokaltFløng AutoCenterFløng AutoCenter
Akacievej 4, Fløng, 2640 Hedehusene

4655 1075

Ulrik Petersen, indehaver

info@oengautocenter.dk - www.oengautocenter.dk

Åbningstider:
Man.-tors. 7.45-16.00, fre. 7.45-14.00

Akacievej 4, Fløng, 2640 Hedehusene - 4655 1075
info@fl oengautocenter.dk - www.fl oengautocenter.dk

Rustbehandling
til gode priser
Ring og få et tilbud

4655 1075

Fløng AutoCenterFløng AutoCenter
Akacievej 4, Fløng, 2640 Hedehusene

4655 1075

Ulrik Petersen, indehaver

info@oengautocenter.dk - www.oengautocenter.dk

Åbningstider:
Man.-tors. 7.45-16.00, fre. 7.45-14.00

NYE BILER RUSTER
IKKE UNDTAGET...

HER

HERHER

HER

HER

Baldersbuen 38 - Baldersbrønde - 2640 Hedehusene
8820 3040 - callcenter@helbo.dk

DIN LOKALE 
ELEKTRIKER

- El-installationer
- Udskiftning af gruppetavler
- Ny og ombygninger
- Fejl� nding og reparation

- El-eftersyn
- Netværkinstallationer
- Tavler
- Tyveri- og brandalarmer

Vi udfører
blandt andet:

- El-eftersyn

Kontakt
os på

88 20 30 40
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AF LISBETH JANSEN
lisbeth.jansen@sn.dk

REERSLEV: Side om side på 
hver deres bane og iført hø-
reværn står en håndfuld pi-
stolskytter på Reerslev Skytte-
forenings indendørs faciliteter 
under skolen i byen og sigter 
med deres kaliber 22-pistoler 
og luftpistoler mod de sorte 
skiver 15 meter væk. 

Skytterne taler ikke med 
hinanden, for deres fokus er 
fremadrettet. De har 30 skud 
hver til at komme så tæt på 
300 points som muligt. En 
banekommandør står bag 
skytterne og observerer, at 
alt foregår korrekt.

På gulvet ligger messingfar-
vede hylstre fra den affyrede 
ammunition, og en blå linie i 
gulvet angiver, hvor tæt man 
må stå på skytterne. Der er 
ingen røg, men duften af affy-
ret krudt blander sig med de 
smæld, det giver, når hånd-
våbnene fyres af. 

Den første halve time af 
træningstiden er det kaliber 
.22, der skydes med. Senere er 
den lidt mere støjende kaliber 
.9 også velkommen på banen. 
Hver tirsdag i vinterhalvåret 
er det pistolskytterne, der har 
banerne, mens riffelskytterne 
træner hver onsdag. Nu er 
udendørs-sæsonen i gang, 
og den foregår på Skydebane 
Vest i Hedehusene.

Sikkerhed er alfa og omega
Banekommandøren sørger for, 
at alle er under opsyn, mens 
de skyder. »Ingen skyder ale-
ne«, som foreningens formand 
udtrykker det.

Denne aften er der to ba-
nekommandører til stede, som 
skiftes til at holde øje med 
skytterne. Den ene er Bjar-
ne Kristensen, der har været 
medlem siden 2005. Han for-
klarer med rolig stemmeføring, 
hvad han lægger vægt på, når 
han har kommandoen over 

skydebanen.
- Sikkerhed. Sikkerhed er 

alfa og omega. Vi skal hånd-
tere våbnene, som om de altid 
er ladt. Så jeg ser efter, om 
de peger i sikker retning. Det 
handler også om teknik. Så 
uden at jeg decideret retter på 
folk, så vejleder jeg undervejs. 
Blandt andet om sigte, lyder 
det fra Bjarne Kristensen.

Han bor selv et helt andet 
sted på Sjælland og kører lang 
vej for at komme til træning 
i Reerslev. Men det gør han 
gerne.

- Det er en god klub. Sim-
pelthen, som han siger.

Aftenens anden banekom-
mandør er Lars Rasmussen.

- Jeg plejer at sige, at det 
er nemt at skyde, men svært 
at ramme. Skydning er en in-
dividuel sport, hvor man skal 
koncentrere sig og have styr 
på øje, hånd og vejrtrækning. 
Mange bruger det som medi-
tation, siger Lars Rasmussen.

- Der er også et socialt 
aspekt. Efter man har skudt 
på banen, går man ud og 

sidder og snakker i fred og 
ro. Vi har også divisionshold 
og kan også tage ud til ter-
rænskydning. Så graden af 
det sociale kommer an på, 
hvad den enkelte selv ligger i 
det. Mulighederne er der, siger 
Lars Rasmussen.

I klublokalet
I klublokalet viser lamperne 
i et lyspanel over døren ind 
til banerne, hvor mange af de 
otte baner, der er i brug. 

Efter endt træning sætter 
flere skytter sig ned og renser 
deres våben, mens de snakker 
med hinanden. Nogle udfylder 
også et personligt kort med 
aftenens points, så der kan 
føres regnskab over hvordan 
de skyder.

En af skytterne ved borde-
ne er Tonny Nielsen, der har 
været aktivt skydende medlem 
i to og et halvt år.

- Jeg kan godt lide at skyde 
med pistol. Kraften i våbnet er 
imponerende. De små kalibre 
kræver præcision og koncen-
tration. Det tiltaler mig, fordi 

jeg godt kan lide at forfine ting. 
Jeg havde prøvet at skyde før 
hernede, og så meldte jeg mig 
ind for to et halvt år siden, 
siger han.

Tonny Nielsen har netop 
rundet grænsen for, hvornår 
man som aktivt medlem i en 
skytteforening må købe sin 
egen pistol. Han har sat sin 
kærlighed på en Colt Peace-

maker, der dog er en kaliber 
.40, hvor Tonny Nielsen er 
vant til at skyde med kaliber 
.22 og .9 i skytteforeningen.

Registrering og unge
Bag en smal disk i lokalet 
finder man klubbens kasse-
rer Helge Johnson og formand 
Henrik Pangel, der denne af-
ten også fungerer som sky-

deleder med det overordnede 
ansvar.

Formanden står blandt an-
det for at opdatere medlem-
mernes status og tilladelser 
i Skytteforeningens Våbenre-
gistrering (SKV). Alle voksne 
skytter over 15 år skal des-
uden godkendes af politiet, før 
de må få overladt et våben i 
en skytteforening.

- I Reerslev Skytteforening 
har vi sat en aldersgrænse på 
12 år for pistolskytter, mens 
der på riffeldelen er medlem-
mer ned til otte år. Alle børn 
og unge skal følges af en for-
ælder, fortæller Henrik Pangel 
blandt andet.

Hvad angår de unge med-
lemmer, så har foreningen i 
øjeblikket fire talenter, der 
gør det godt. De er alle piger. 
Foreningen kan også bryste 
sig af, at man i slutningen 
af 2018 deltog i DGI’s lands-
delsmesterskab i skoleskyd-
ning og her gjorde en god figur 
med relativ høj deltagelse på 
tre hold skytter set i forhold 
til den lokale skoles størrel-
se, fortæller Helge Johnson, 
som er en af dem, der står for 
skoleskydningen i foreningen. 

Han er også ved at under-
søge, hvad der skal til, for 
at man i foreningen i Reer-
slev også kan tilbyde Airsoft 
Challenge med henblik på at 
tiltrække lidt flere unge. Her 
skyder man med softguns en-
ten på en handlebane eller fra 
en fast plads efter flere mål 
og konkurrerer på hurtighed 
og præcision. Det er håbet, at 
man vil kunne tilbyde Airsoft 
Challange, når næste inden-
dørs sæson går i gang i ef-
teråret. 

Ingen skyder alene i Reerslev
FRITID I HEDEHUSENE. Hos Reerslev Skytteforening er der en god og afslappet stemning på træningsaf-
tener. Det er en individuel sport med mange sikkerhedsregler, men samtidig hygger skytterne sig sammen, 
og banekommandøren er altid klar med et godt råd.

- Sikkerhed. Sikkerhed er alfa og omega. Vi skal håndtere våbnene som om de altid er ladt. Så jeg ser efter, om de peger 
i sikker retning. Det handler også om teknik. Så uden at jeg decideret retter på folk, så vejleder jeg undervejs. Blandt 
andet om sigte, lyder det fra Bjarne Kristensen, banekommandør. Foto: Anders Ole Olsen

Camilla 
Clara Dahl
Bladchef
Tlf. 2340 3568

Piet 
Paske
Chefkonsulent
Tlf. 50 76 41 36

Kristina 
Degner
Mediekonsulent
Tlf. 28 45 26 00

Klaus Phillip 
Sillesen
Mediekonsulent
Tlf. 28 45 26 02

Helle R. 
Chapman
Salgsassistent
Tlf. 24 81 37 72

Peter 
Erlitz
Redaktør
Tlf. 20 15 51 11

Pernille 
Rohde
Journalist DJ

Kasper
Ellesøe
Journalist DJ
Tlf. 2619 9975

Kenn 
Thomsen
Pressefotograf PF
Tlf. 50 76 45 30

Lisbeth
Jansen
Journalist DJ
Tlf. 3140 9953

Heidi Holm
Andersen
Grafi ker
Tlf. 27 63 00 76

Morten 
Larsson
Grafi ker
Tlf. 61 77 31 72

Stina Felby 
Egerup
Journalist DJ
Tlf. 2960 2526em

ai
l:

st
in

a.
fe

lb
y.

m
ad

se
n@

sn
.d

k 

Marievej 1D . 2630 Taastrup . Tlf. 4377 2630 . Fax 4377 2640 . sn.dk/taastrup

Redaktion & annoncesalg mail: lta.red@sn.dk . lta.salg@sn.dk

UDGIVER: Sjællandske Medier A/S / ANSVARSH.: Bente Johannessen / DISTRIBUTION: FK Distribution / HEDEPOSTEN udkommer hver måned i Hedehusene, som en avis inde i Lokalavisen Taastrup. TRYK: Sjællandske Medier A/S. Bladet påtager sig 
ingen erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer og tekst. Erhvervsmæssig affotografering af Hedepostens tekst og annoncer er ikke tilladt.

R E D A K T I O N G R A F I S K  Z O N EA N N O N C E R

LOKAL OG NÆRHedeposten

lis
be

th
.ja

n
se

n
@

sn
.d

k

h
el

le
.c

h
ap

m
an

@
sn

.d
k

h
ei

di
.h

ol
m

@
sn

.d
k

m
o

rt
en

.la
rs

so
n

@
sn

.d
k

kl
au

s.
si

lle
se

n
@

sn
.d

k

pi
et

.p
as

ke
@

sn
.d

k

kr
is

ti
n

a.
de

g
n

er
@

sn
.d

k

ca
m

ill
a.

da
h

l@
sn

.d
k

ka
sp

er
.e

lle
so

e
@

sn
.d

k

ke
n

n
.t

h
o

m
se

n
@

sn
.d

k

p
et

er
.e

rl
it

z@
sn

.d
k

p
er

n
ill

e.
ro

h
de

@
sn

.d
k

- en del af- en del af

F y l d t  m e d  l o k a l e  i m p u l s e r

Pletskud fra skytten her. Foto: Anders Ole Olsen
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Trænger du til NYE 
HØREAPPARATER?

Så lad os hjælpe dig!

Oticon, Signia (tidligere Siemens), 
Rexton og Phonak

MÆRKER LIGE NU

O
tic

on

cer
tificeret høreklinik

Ældre Sagen

e, 

OpnTM

ebrydende 
apparat 

Ny teknologi 
Åbner for hele lydbilledet 

og ubehagelig støj fjernes.

på Oticon Opn i hele februar 
Gælder for medlemmer af Ældre Sagen.

RING OG BESTIL TID

ROSKILDE HØRECENTER
Stationscentret 4, 1. tv. 
4000 Roskilde
Tlf.: 4632 4654

www.rhc.dk
Certifi ceret af Oticon som 

samarbejdspartner med ældresagen

VI TILBYDER:
• Høreapparat behandling fra 0,- *
• GRATIS høretest
•  ALTID mulighed for at afprøve og 

evt. låne høreapparater med hjem
•  Vi er uafhængige og har derfor ALTID mindst 

3 forskellige fabrikater at vælge imellem
•  Vi har begge mere end 29 års erfaring,  

masser af ekspertice,  
og god tid til den enkelte.

• Mulighed for hjemmebesøg.

* Egenbetaling efter tilskud fra det offentlige

AF LISBETH JANSEN
lisbeth.jansen@sn.dk

FLØNG:»Historien siger aldrig 
farvel – den siger på gensyn.« 
Med dette citat bydes læseren 
velkommen på hjemmeside  
www.Floengarkivet.dk, der nu 
er tilgængelig.

Fløngarkivet er en ambition 
om at gøre Fløng til det første 
sogn med sin egen komplette 
samling af lokalhistoriske fo-
tos og informationer.

Siden samler således artik-
ler fra Statsbibliotekets portal 
Mediestream, luftfotos fra Det 
Kongelige Bibliotek samt fotos 
fra Lokalhistorisk Samling og 
Arkiv på Blaakildegaard - alle 
fotos og tekster har ét emne 
til fælles: Fløng gennem tiden.

Manden bag er Anders Vind 
Ebbesen, medlem af bestyrel-
sen i Landsbylauget - Fløng 
Sogn og samtidig historiker 
af uddannelse, mens han til 
dagligt arbejder med digital 
arkivering.

- En af bevæggrundene 
for at lave Fløngarkivet er, at 
Fløngs historie er spændende, 
og at det er der også andre, 
der synes og har viden om, 
siger Anders Vind Ebbesen.

- Man kunne godt tro, at 
det er historiske tilfældighe-
der, der har givet Fløng sit nu-
værende udseende. Men der er 
intet tilfældigt over det. Man 
kan sige, at vi skylder forti-
dens mennesker at fortælle 

om historien bag, så vi ikke 
formøbler det, vi  har fået af 
dem, fortsætter han.

- En af mine ambitioner 
med siden er: Tænk, hvis 
Fløng kan blive det første 
sogn i Danmark, hvor al lo-
kalhistorisk information er di-
gitaliseret og søgbart. Det ville 
være fantastisk, siger han og 
drager en parallel til Rigsar-
kivets breddeprojekt med at 
transskribere samtlige danske 
kirkebøger, mens Fløngarki-
vet er geografisk indkredset, 
og dermed dybt.

Manden bag Fløngarkivet 
har en hel del gode kort på 
hånden, når det drejer sig om 
at lave en hjemmeside med 
lokalhistorisk indhold. Men 
der er noget, han ikke har, 
men som han har brug for 
hjælp til, og det er den viden 
om lokale steder og personer, 
som man kun opbygger ved at 
være vokset op i Fløng eller 
have boet der i mange år. 

Anders Vind Ebbesen flyt-
tede nemlig med sin familie 
til Fløng for et par år siden, 
og han har således ikke den 
ballast, der skal til, for at 
kunne identificere steder og 
mennesker i Fløng fra gamle 
billeder længere tilbage i tiden.

- Jeg ser på Fløng som en 
faghistoriker ville gøre, men 
det vil være svært for en så-
dan historiker at pege ud på 
et fotografi, hvem der konkret 
står foran en given bygning, 

eller hvem, der er klædt ud i 
fastelavnskostume. Men det 
kan man genkende som lokal 
Fløng-borger med en god hu-
kommelse, siger han.

Dette kaldes crowd-sour-
cing, og det er indtil videre lyk-
kedes Anders Vind Ebbesen at 
få informationer om bestemte 
billeder ud fra opslag på face-

book. Men nu kan lokale bor-
gere med god historisk indsigt 
og hukommelse også hjælpe 
via hjemmesiden.

Anders Vind Ebbesen vil 

fortælle om Fløngarkivet un-
der et oplæg i forbindelse med 
Landsbylauget - Fløng Sogns 
generalforsamling den 9. maj.

Anders åbner for Fløngarkivet på nettet
ARKIV PÅ NETTET. Et digitalt sognarkiv har set dagens lys i Fløng. Det hedder Fløngarkivet og er oprettet 
af et medlem af landsbylauget.

Her vil der blive etableret nyttehaver. Foto: Felix Becker

AF FELIX BECKER
Den boligsociale helhedsplan  
Charlottekvarteret, Cirkuspavillonen

HEDEHUSENE: Drømmer man 
om at dyrke en have i fælles-
skab med andre? 

Efter nedlæggelsen af sko-
lehaven i Nærheden arbejdes 
der for en genetablering af 
skolehaven og – fordi interes-
sen er så stor – også for fælles 
by- og nyttehaver for borgere 
i Hedehusene.

Med kyndig vejledning af 
Aiah Noack fra Naturplan-
teskolen vil vi i år omdanne 
en flænge græsmark til fro-
dig nyttehavejord til næste 
års sæson. 

Haverne kommer til at lig-
ge langs jernbanen bag ved 

fodboldbanen.
Da haveåret sådan set alle-

rede er i gang, vil vi i den kom-
mende tid køre efter metoden 
»gravfrie kartofler«. Det er en 
metode, som skånsomt om-
danner græsplanen til have-
jord til næste sæson, samtidig 

med at vi forhåbentlig allerede 
i år kan høste kartofler.

Vil man høre mere, og er 
man interesseret i at deltage 
i havedage, kan man henven-
de sig til Cirkuspavillonen i 
Charlottekvarteret på telefon 
91167280.

By- & nyttehaver på vej
CHARLOTTEKVARTERET HAR ORDET. Samarbejde 
mellem parkforvaltningen, Klub 5’eren og den bo-
ligsociale helhedsplan i Charlottekvarteret åbner for 
en række nyttehaver bag BMX-banen.

Denne artikel er skrevet af medarbejderne fra Den Bo-
ligsociale Helhedsplan i Charlottekvarteret i Hedehusene 
og er derfor udtryk for skribentens egne holdninger. Ar-
tiklen kan omhandle nyheder og projekter, som helheds-
planen er involveret i, eller personer, som bor i kvarteret.

Charlottekvarteret 
har ordet

Ifølge Det Kongelige Bibliotek er dette luftfoto over Fløng taget mellem 1946 og 1969. Da Anders Vind Ebbesen postede 
det på facebook, tog det blot en time for en Fløngborger at konstatere, at luftfotoet var fra før 1957, fordi der blev den 
nye skole opført. Mens en anden hurtigt kunne konstatere, at det også måtte være før 1952, for da blev Flønghjemmet 
bygget. Eksemplet viser, hvordan folk med lokalkendskab meget hurtigt kan bidrage med viden, som det ville være me-
get omstændigt for andre at grave frem. Foto: Det Kongelige Bibliotek
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Poul Erik Bech

Hovedgaden 502
2640 Hedehusene
46575757

En del af byens liv

Poul Erik BechPoul Erik Bech
Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

Vi gør en forskel for dig og dit salg
EDC Poul Erik Bech er Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed, og 
vores salgsstyrke gør en forskel for dig. Vi er primært ejet af Poul Erik Bech 
Fonden, og med overskuddet fra mæglervirksomheden støtter fonden 
dem, der gør en forskel for andre.

Rønnevej 7 - 2640 Hedehusene
Villa med muligheder og god beliggenhed
Familiehus med både førstesal og kælder, så man får masser af
udfoldelsesmuligheder. Huset indbyder til, at man indretter sig forskelligt,
efterhånden som børnene vokser op. Det er også muligt at etablere et
køkkenalrum.
Stuen er anlagt i forskudte plan med fine muligheder for at indrette flere
sektioner. Den sydvestvendte udestue er skøn i årets lune måneder.
I stueetagen desuden badeværelse og værelse. To værelser ovenpå og
kælder. Ca. en kilometer til skolen.

D

Pris 2.395.000
Udb. 120.000
Ejerudgifter/md. 2.521
Brt/nt u/ejerudg. 10.013/8.668
Grund 742 m2
Bolig/kld. 110/37 m2
Rum/vær. 4/4
Opført 1957
Sag 26402502
Kontakt 46575757

NYHED
ÅBENT HUS

Med tilmelding
søndag d. 05/05
kl. 15.00 til 15.30

Nyvej 12 - 2640 Hedehusene
Ejendom med fremragende beliggenhed
Her får man et boligareal på hele 160 m2, beliggende på en 814 m2 stor
grund medgamle træer og masser af sjæl og stemning.
Boligen indeholder:Stueplan, 2 stuer samt spisestue med en charmerende
karnap ud tilNyvej. Et lyst og enkelt køkken, bryggers ved bagindgangen,
med plads til vaskemaskine ogtørretumler, et "ekstra værelse" samt et
klassisk badeværelse med god plads.1. sal består af 3 gode værelser, alle
med udsigt udover villakvarter oget badeværelse, med brusekabine.

D

Pris 2.695.000
Udb. 135.000
Ejerudgifter/md. 3.318
Brt/nt u/ejerudg. 11.258/9.746
Grund 814 m2
Bolig 160 m2
Rum/vær. 5/5
Opført/omb. 1916/1985
Sag 26402504
Kontakt 46575757

NYHED
ÅBENT HUS

Med tilmelding
søndag d. 05/05
kl. 13.00 til 13.25

Ole Rømers Vej 45 - 2630 Taastrup
Liebhavervilla i smukke og fredelige omgivelser
Rummer 3 værelser i stueplan og 4 værelser på 1. sal,
Hall, opholdsstue med udgang til haven, badeværelse med gulvvarme,
dejligt spisestue i åben forbindelse med køkkenet.

 C

Pris 5.495.000
Udb. 275.000
Ejerudgifter/md. 6.283
Brt/nt u/ejerudg. 22.998/19.918
Sag 26402455

Grund 2.277 m2
Bolig 279 m2
Rum/vær. 8/7
Opført/omb. 1881/2018
Kontakt 46575757

ÅBENT HUS
Med tilmelding
søndag d. 05/05
kl. 14.00 til 14.30

Hørager 28 - 2640 Hedehusene
Indflytningsklart
Velindrettet indflytningsklart rækkehus i 1 plan midt i Hedehusene cen-
trum. Med mulighed for at bygge ud til fordelagtig pris, kan man des-
uden vælge at forøge ejendommens størrelse med x antal kvadratmeter,
til enten soveværelser eller arbejdsværelser.

 C

Pris 1.995.000
Udb. 100.000
Ejerudgifter/md. 2.507
Brt/nt u/ejerudg. 8.364/7.240
Sag 26402491

Grund 462 m2
Bolig 77 m2
Rum/vær. 4/2
Opført 1957
Kontakt 46575757

ÅBENT HUS
Med tilmelding
søndag d. 05/05
kl. 11.00 til 11.25

Solager 14 - 2630 Taastrup
Hyggeligt fritidshus med skøn have
Huset byder på mange smukke detaljer, særligt kan nævnes den store
hyggelige stue hvor man kan sidde og nyde synet udover haven. Et godt
udnyttet soveværelse med plads til klædeskab, samt endnu et værelse
med masser af muligheder. Rummelig entré med rigtig god plads.

Pris 1.095.000
Udb. 55.000
Ejerudgifter/md. 1.156
Brt/nt u/ejerudg. 4.667/4.015
Sag 26402483

Grund 1.000 m2
Bolig 74 m2
Rum/vær. 3/2
Opført/omb. 1986/2012
Kontakt 46575757

ÅBENT HUS
Med tilmelding
søndag d. 05/05
kl. 14.30 til 14.55

EDC Poul Erik Bech • Landsdækkende

Vi får hver dag mange nye 
spændende boliger til salg
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Poul Erik Bech

Hovedgaden 502
2640 Hedehusene
46575757

En del af byens liv

Poul Erik BechPoul Erik Bech
Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

Vi gør en forskel for dig og dit salg
EDC Poul Erik Bech er Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed, og 
vores salgsstyrke gør en forskel for dig. Vi er primært ejet af Poul Erik Bech 
Fonden, og med overskuddet fra mæglervirksomheden støtter fonden 
dem, der gør en forskel for andre.

EDC Poul Erik Bech • Landsdækkende

Ring til os, så tjekker vi med det samme, om vi allerede har køberen 
til din bolig i vores landsdækkende køberkartotek

Ring og MATCH din bolig

Har du
boligen?
Andelsbolig - Hedehusene
Par fra Søborg som søger bolig
på min. 50 m2. gerne andel, da
prisen helst skal være under 1
mil. kr. placeringen skal helst væ-
re i Hedehusene. Tæt på offent-
lig transport.

Kunde ID 9477301
Kontakt EDC
Telefon 46575757

Har du
boligen?
Par med 2 børn søger en bolig til
omkring 1.500.000 kr. Det er vig-
tigt for dem at der er noget have.
De vil som minimum have 3 so-
veværelser + en stue. Standen på
boligen er ikke så vigtig.

Kunde ID 9494118
Kontakt Mathias Bech
Telefon 21196757

Har du
boligen?
Villa - Fløng
Par fra Nørrebro søger en bolig i
det nordlige Fløng, helst i Van-
gerne. De vil gerne have 3-4 væ-
relser. Hvis det hele er tip-top
istandsat, og pladsen er der, så
kan de købe for omkring 3.7 mil.

Kunde ID 9474661
Kontakt EDC
Telefon 46575757

Har du
boligen?
Lejlighed - Hedehusene
Pensionister søger stor 3 værel-
ses lejlighed i Hedekæret i stuen.
Gerne i en fornuftig stand. Pris
omkring 2. mio.

Kunde ID 9473049
Kontakt EDC
Telefon 46575757

Har du
boligen?
Villa - Hedehusene
Familie fra Greve som i dag bor
til leje, søger et rækkehus eller
villa med min. 3 værelser og ge-
rne en lille have til. Max 3 millio-
ner.

Kunde ID 9461510
Kontakt Andreas Elkjær
Telefon 46575757

Har du
boligen?
Fritidshus - Hedehusene
Ungt par søger fritidshus i
Hedehusene. Gerne i flot og ind-
flytningsklar stand. max
1.300.000 kr.

Kunde ID 9469781
Kontakt EDC
Telefon 46575757

Har du
boligen?
Så har vi
køberen.
Stor familie fra Taastrup søger vil-
la på min. 140 m² og min. 4 be-
boelsesrum. Der skal være 4 so-
veværelser eller mulighed herfor.
De er godkendt til køb op til kr.
3.500.000.

Kunde ID 9399156
Kontakt Mathias Bech
Telefon 46575757

Har du
boligen?
Familie fra Greve som i dag bor
til leje, søger et rækkehus eller
villa med min. 3 værelser og ge-
rne en lille have til. Gerne i 2630
eller 2640. Max pris 4.000.000 kr.

Kunde ID 9461511
Kontakt Andreas Elkjær
Telefon 58587368

Har du
boligen?
Så har vi
køberen.
Køber fra Hedehusene søger villa
på min. 120 m² og min. 4 bebo-
elsesrum, beliggende i 2640 He-
dehusene. Prisniveau: kr.
2.500.000.

Kunde ID 9416778
Kontakt Mathias Bech
Telefon 21196757

Har du
boligen?
Så har vi
køberen.
Lejlighed - Hedehusene
Ung kvinde søger stor 1 værelset
i Hedehusene, hun er godkendt i
banken og er klar til en hurtig
overtagelse. Mindre lejligheder
kan komme på tale.

Kunde ID 9257171
Kontakt EDC
Telefon 46575757

Har du
boligen?
Villa - Hedenusene
Køber fra København S søger bo-
lig på minimum 65 m² og mini-
mum to beboelsesrum. Beliggen-
de i og omkring København. Pris-
niveau: kr. 2.000.000.

Kunde ID 9249779
Kontakt EDC
Telefon 46575757

Har du
boligen?
Ung fyr fra Amager søger bolig i
rolige omgivelser (gerne havefor-
ening) hvor han max. ønsker om-
kring 20 minutters kørsel til Hare-
skov hvor han arbejder. Han har
et budget på omkring en million.
Standen på boligen er ikke så
vigtig, da han selv kan lave ting.
Lejlighed kunne også være inte-
ressant.Kunde ID 9508154
Kontakt Mathias Bech
Telefon 21196757

Har du
boligen?
Kunde søger fritidshus i rolig for-
ening, ikke langt fra København.
Standen må gerne være nogen-
lunde indflytningsklar. Max pris
ikke vigtigt hvis det er den rigti-
ge bolig.

Kunde ID 8318374
Kontakt Mathias Bech
Telefon 21196757

Har du
boligen?
Familie fra Hedehusene beståen-
de af 2 voksne og 1 barn søger
rækkehus med min. 4 beboelses-
rum, beliggende i Høje-Taastrup
kommune. Familien bor på nu-
værende tidspunkt til leje.
1.800.000

Kunde ID 8556036
Kontakt Mathias Bech
Telefon 21196757

Har du
boligen?
Par fra Amager søger bolig tæt
på offentlig transport, så de kan
pendle til deres arbejde i Køben-
havn. Boligen skal minimun have
4 værelser og ligge i børnevenli-
ge omgivelser. Pris: op til 3 mil.

Kunde ID 9422806
Kontakt Mathias Bech
Telefon 21196757

Har du
boligen?
Kunde fra Tune søger enten lej-
lighed eller fritidshus i området
omkring Roskilde. Han søger i
prisklassen op til omkring de 1.4
millioner. De enste krav er at der
som minimum er 2 værelser, og
at standen er nogenlunde.

Kunde ID 9499048
Kontakt Mathias Bech
Telefon 21196757

Har du
boligen?
Så har vi
køberen.
Køber søger ejerlejlighed på min.
60 m² og min. 3 beboelsesrum,
beliggende i 2640 Hedehusene.
Prisniveau: kr. 1.600.000.

Kunde ID 9320793
Kontakt Andreas Elkjær
Telefon 58587750

Har du
boligen?
Køber fra Hedehusene søger villa
på min. 130 m² og min. 4 sove-
værelser og 2 toiletter beliggen-
de i 2640 Hedehusene. Prisni-
veau: kr. 3.000.000.

Kunde ID 9003103
Kontakt Andreas Elkjær
Telefon 46575757
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AF LISBETH JANSEN
lisbeth.jansen@sn.dk

HEDEHUSENE: I otte år har 
17-årige Oliver Have fra Hede-
husene dyrket floorball. Først 
som markspiller og siden som 
målmand. Han træner og spil-
ler kamp flere gange om 
ugen i Rødovre Flo-
orball Club og er 
så god, at han i 

et  par år har været med på 
U19-landsholdet. I starten af 
maj måned er han én af de 
unge danske floorball-spillere, 
der skal repræsentere Dan-
mark ved U19 VM i Canada. 
Det er første gang, at VM 
afholdes uden for Europa, 

og det er en spændt 
Oliver Have, der 

ser frem til at 
deltage.

- Det bli-
ver en stor 
oplevelse. 
De t  e r 
stort selv 
at skulle 
være med 

og følge i nogle af mine for-
billeders fodspor, siger Oliver 
Have.

Et af hans forbilleder er 
målmanden Mike Trolle, der 
flere gange er kåret som Dan-
marks bedste på sin post. Han 
har tidligere stået på mål i 
Olivers egen klub, men er nu 
rykket til Hvidovre.

Fik interessen fra brødre
Oprindeligt spillede Oliver fod-
bold, og han blev præsenteret 
for floorball af sin bonusfar 
og -brødre.

- Jeg blev træt af fodbold, 
men ville gerne holde mig i 
gang. Min papfars sønner spil-
lede floorball, og de tog mig 
med til træning, fortæller Oli-

ver Have, der straks faldt 
for den hurtige sports-

gren, hvor det gæl-
der om at score 
flere mål end 
modstanderen 

med en lille 
hvid pla-

stik-

bold. Alle spillerne løber rundt 
i kondisko og med en floor-
ballstav hver på en bane på 
20 gange 40 meter, svarende 
til en håndboldbane.

- Jeg kan godt lide det 
høje tempo. Der er meget 
boldbesiddelse end i fodbold 
på grund af banens størrelse, 
siger Oliver Have.

Da han bliver bedt om at 
beskrive sine egne forcer som 
målmand, siger han:

- Jeg er dygtig til at placere 
mig i målet. Jeg ser også mig 
selv som en god holdkamme-
rat, for jeg synes, at folk skal 
have det godt på holdet. Jeg er 
også god til at være mig selv, 
og god til at være på i nuet 
på banen, siger Oliver Have.

Hans klubhold i Rødovre 
blev Sjællandske U17 me-
stre og fik en andenplads 
ved seneste DM, hvor Frede-
rikshavn tog guldet. Nogle af 
modstanderne fra DM-finalen 
er nu hans holdkammerater 
på U19-landsholdet.

Faktisk er Oliver den ene-
ste på U19-landshaoldet fra 

Vestegnen.
På hans 

egen post er 
der udtaget 
tre målmænd, 

som skal komple-
mentere hinanden.

- Vi er tre keepere. De to 
andre er  Casper Eiersted og 
Mathias Saaby Hjelm. Vi har 
et rigtig godt forhold uden for 

banen, og det vil hjælpe os, 
når vi spiller kamp. De to, der 
ikke er på banen, hepper på 
den tredje og giver gode råd, 
siger Oliver Have.

Danmark skal som mini-
mum spille tre gruppekampe 
samt en efterfølgende kamp.

Ifølge Oliver Have er det 
mest sandsynlige, at Danmark 
og Slovenien skal kæmpe om 
den sidste billet videre i turne-
ringen fra gruppespillet.

Sådan kan man følge med
Danmark er til VM placeret 
i gruppe B med Sverige, der 
inden VM er verdens næst-
bedste hold, Tjekkiet, der er 
verdens tredjebedste samt Slo-

vakiet, der er syvende bedst. 
Danmark er selv det sjette 
bedste hold i verden inden 
turnerings start.

Der er en tidsforskel på fem 
timer mellem Halifax i Cana-
da og Danmark. Interesserede 
kan dog følge med i kampene 
på YouTube-kanalen: IFF Flo-
orball - Channel 1. 

De danske gruppekampe 
foregår den 8. maj mod Slo-
vakiet med kampstart dansk 
tid midnat natten til den 9. 
maj. Næste kamp er 9. maj 
mod Tjekkiet med kampstart 
kl. 18 dansk tid, og 10. maj kl. 
15 dansk tid mod favoritterne 
fra Sverige.

Oliver vogter målet til VM i floorball
FLOORBALL. 17-årige Oliver Have fra Hedehusene er i maj måned med som en af tre målmænd ved U19 
VM i floorball 2019 i Canada.

17-årige Oliver 
Have fra 
Hedehusene 
vogter stænger-
ne for Danmark 
til U19 VM i 
floorball, der finder 
sted i maj måned 
i Canada. Foto: 
Kenn Thomsen

Som keeper i floorball har man lidt mere beskyttelse 
på end markspillerne. Heriblandt en hjelm. Foto: Kenn 
Thomsen

Du skal måske sælge –nu eller senere...
– det er altid rart at vide hvilken
”pengetank” man bor i.

”Ring og få en uforpligtende
vurdering af din ejendom hos
en mægler som kender området”  

BOLIGmægleren
- RENÉ QVISTGAARD

DIN lokale ejendomsmægler 
når du skal have solgt!

Vi søger lignende boliger…

Smedevænget 35 - Hedehusene eller mail: hedehusene@boligmaegleren.dkReerslevvej 43 - Hedehusene 

HVAD ER DIN BOLIG VÆRD?
Du skal måske sælge –nu eller senere...

”

HVAD ER DIN BOLIG VÆRD?HVAD ER DIN BOLIG VÆRD?
Du skal måske sælge –nu eller senere...

”  

HVAD ER DIN BOLIG VÆRD?

mægleren

boligmaegleren.dk/hedehusene
Hovedgaden 405 - Gavlen - 2640 Hedehusene

Åbningstider: Mandag-Fredag: 10-16
Lørdag-Søndag: Efter aftale

Telefonisk: Mandag-Søndag: 08-21

hedehusene@boligmaegleren.dk

21 48 06 18Vi søger lignende boliger…Vi søger lignende boliger…Vi søger lignende boliger… 21 48 06 1821 48 06 1821 48 06 18

Din bolig?
ring for aftale 21 48 06 18
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AF IB SANDAL
Byhistorisk Samling og Arkiv,  
Blaakildegaard

LOKALHISTORIE: Ved Hotelvej i 
Hedehusene ligger der stadig 
en gammel gravhøj, kaldet 
Gammelsøhøj, opkaldt efter 
den tidligere Gammelsø, der 
lå i en lavning, hvor det senere 
A/S Hedehus-Teglværket blev 
oprettet i 1896, på grund af de 
gode lerforekomster i området 
omkring søen.

Søen var så stor, at dens 
bred gik helt op til Gammel-
søhøj.

Højen er i dag den eneste 
bevarede gravhøj, der er til-
bage i Kallerup.

Den blev oprindeligt opført i 
ældre bronzealder, det vil sige 
for over 3000 år siden, men 
højen blev brugt til begravelser 
helt op til yngre bronzealder, 
ca. 500 år før vor tidsregning.

I 1934 blev højen udgravet 
af Nationalmuseet, og her 
fandt man flere grave med 
brændte knogler samt grav-
gods, der bestod af en ragekniv 
til barbering, et spænde, nåle 
og nogle dobbeltknapper.

Efter udgravningen blev hø-
jen frigivet til sløjfning, men 
heldigvis lykkedes det for lo-
kale kræfter at få den fredlyst, 
så den i dag kan minde os om, 
at der har boet mennesker i 
Hedehusene i mange tusinde 
år, længe før stationen blev 
anlagt i 1847.

Slæve-Hans
Eneboeren fra Hedehusene, 
eller Hans Peder Nielsen som 
hans borgerlige navn var, for-
tæller Martin Hansen om i sin 
bog »Hedehusene, Kallerup og 
Baldersbrønde gennem tider-
ne« fra 1974:

»Han boede i 1930’erne i en 
jordhule, som han havde gra-
vet ved siden af byens eneste 

gravhøj, Gammelsøhøj. Hulen 
var 3 m lang, 2 m bred og 2 m 
høj. En kasse blev brugt som 
stol og et par brædder som 
bord. Sengen var en kasse 
med gamle sække og pjalter. 
Dagslyset kom ind gennem 
en enkelt rude, og han lavede 
mad på et petroleumsappa-
rat. En gang blev han anmeldt 
til Sundhedsmyndighederne, 
der kom for at kigge til hans 

residens. De fandt dog ikke 
boligen sundhedsfarlig, så han 
fik lov til at blive boende. Hans 
største plage var byens unge 
mennesker, som kom og bul-
drede på hans dør og knuste 
hans eneste rude. Han skilte 
sig jo ud fra andre mennesker, 
og så skulle han kanøfles. Han 
endte sine dage som kreatur-
passer på en gård.« 

Eneboerens skæbne
I 1934 fortæller den da 61-åri-
ge Hans Peder Nielsen lidt om 
sig selv til Roskilde Dagblad: 

»Mit fødehjem var på Sla-
gelseegnen. Tidligt kom jeg 
ud at tjene og havde man-
ge pladser på herregårdene. 
Senere blev jeg gift, men det 
gik ikke. I 1922 flyttede jeg til 
Tune og derfra til Argentina for 
mine spareskillinger. Da jeg 
kom derover, havde jeg kun 
et par kroner i lommen, men 
jeg fik arbejde, dog ikke bolig. 
Der måtte jeg nøjes med et 
jordhul, der var langt større 
end dette skur. Det gik ikke 
i Amerika, jeg fik heldigvis til 

billetten hjem, ellers var jeg 
kreperet derovre. Nu håber 
jeg bare ikke, at jorden her 
bliver solgt, for jeg vil gerne 
blive boende i dette skur, som 
jeg selv har lavet.«

Som det fremgår ovenfor fik 
Hans Peder ikke lov til at bli-
ve boende i højen, men endte 
sine dage som kreaturpasser 
på en gård i nærheden.

Gammelsø forsvandt i for-
bindelse med lergravningen, 
men navnet Gl. Søvej er be-
varet som vejnavn i området, 
og sammen med den bevarede 
gravhøj er det med til at for-
tælle Hedehusenes historie.

Eneboeren fra Gammelsøhøj
HEDEHUSENE FØR OG NU. Her er historien om gravhøjen tæt på Hedehusene Station og manden, der 
boede ved højen.

Gammelsøhøj ligger ved Hotelvej ved Hedehusene Station og er i dag den eneste bevare-
de gravhøj, der er tilbage i Kallerup. Foto: Thomas Olsen

Gammelsøhøj er en del af Kløverstien, der går rundt i 
Hedehusene. Foto: Thomas Olsen

Du skal måske sælge –nu eller senere...
– det er altid rart at vide hvilken
”pengetank” man bor i.

”Ring og få en uforpligtende
vurdering af din ejendom hos
en mægler som kender området”  

BOLIGmægleren
- RENÉ QVISTGAARD

DIN lokale ejendomsmægler 
når du skal have solgt!

Vi søger lignende boliger…

Smedevænget 35 - Hedehusene eller mail: hedehusene@boligmaegleren.dkReerslevvej 43 - Hedehusene 

HVAD ER DIN BOLIG VÆRD?
Du skal måske sælge –nu eller senere...

”

HVAD ER DIN BOLIG VÆRD?HVAD ER DIN BOLIG VÆRD?
Du skal måske sælge –nu eller senere...

”  

HVAD ER DIN BOLIG VÆRD?

mægleren

boligmaegleren.dk/hedehusene
Hovedgaden 405 - Gavlen - 2640 Hedehusene

Åbningstider: Mandag-Fredag: 10-16
Lørdag-Søndag: Efter aftale

Telefonisk: Mandag-Søndag: 08-21

hedehusene@boligmaegleren.dk

21 48 06 18Vi søger lignende boliger…Vi søger lignende boliger…Vi søger lignende boliger… 21 48 06 1821 48 06 1821 48 06 18

Din bolig?
ring for aftale 21 48 06 18
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