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Hvor finder jeg hvad 
i Tingstedet? 
 

Reerslev nyt, CityAdvokat.dk, ”Tak 
for sidst”, ”Havemand søges”, LN Ser-
vice, side 4 - 5. 
 

Landsbylauget, ny bestyrelse, Skt. 
Hans aften, ”Ren by”, side 6 - 9. 
 

Forsamlingshuset, ferielukning, Prin-
fo Trykkeri,  side 10. 
 

Nybolig, side 11. 
 

Skytteforeningen, fugleskydning, side 
12 - 13.  
 

Reerslev Fritidsklub, side 14. 
 

Solstrejf og NCC, side 15. 
 

Reerslev Vandværk, side 16. 
 

Hedelandsfestival, Lillina, side 17. 
 

Tjørnehøj Mølle, side 18. 
 

Reerslev IF, ”RIF gi’r den gas”, Line-
dance, side 19 - 21. 
 

Reerslev konfirmander, Fru Jensen, 
side 22. 
 

Karl Ingemann Larsen, Stendysse-
gård, side 23 – 25. 
 

Vestegnens Haveservice og JM miljø-
rådgivning , side 26. 
 

Tips og ideer til Maden, side 27. 
 

Hjort Teknik , side 28. 
 

Det’ for børn, Børnesiden, side 29. 
 

Menighedsrådet, Udflugt, side 30 -31. 
 

Schärfe's Begravelsesforretning, s.32 

TingstTingstTingstTingsteeeedetdetdetdet 
Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. 
Bladet optager indlæg fra private, foreninger 
samt annoncer. 
Bladet er planlagt til at udkomme medio fe-
bruar, april, juni, august, oktober og decem-
ber. 
Indlæg til næste nummer, skal være redaktio-
nen i hænde senest d. 15 i måneden før. 
Indlæg kan afleveres i redaktionens grønne 
postkasse, som er opsat hos Gurli Kjep, 
Tingstedvej 16, eller til redaktionsmedlem-
merne. 

Sats/Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge  
 www.prinfohh.dk 

Oplag: 800 stk. 

Giro: 0 10 64 02 
 

 

Redaktionsmedlemmer: 
 

Gurli Kjep  
Tingstedvej 16, Reerslev, Tlf. 4656 0673 
E-mail: n i s s e m o r @ c a f e e r . d k  
 

Preben Hedegaard 
Solvang 33, Reerslev, Tlf. 4656 3880 
E-mail: p r e b e n w h @ v i p . c yb e r c i t y . d k  
 

Rie Michaelsen 
Solvang 29, Reerslev, Tlf. 4656 3909 
E-mail: 
r i e . m i c h a e l s e n @ 4 m e 2 yo u . d k  
 

Grethe Grøn Henriksen 
M.W. Gjøesvej 22, Reerslev, Tlf. 4656 2894 
E-mail: g r e t h e _ t o n n y@ m a i l . d k  
 

Karin Gregersen 
Blommegrenen 11, 5592 Ejby,  Tlf. 7538 1984 
E-mail:  k a r i n g r @ p r i v a t . d k  
eller  karin.gregersen@hotmail.com 
 
 

Nye annoncører kan henvende 
sig til en af de ovennævnte 

redaktionsmedlemmer. 
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HVEM TÆNKER MON OVER - 
at vores lille landsby - Reerslev - er et 
dejligt og smukt sted at bo? 
Det spørgsmål blev også stillet på samme 
tid i ”Tingstedet” sidste år – hvorfor mon? 
Ved Landsbylaugets generalforsamling 
den 29. april kom det samme tydeligt til 
udtryk fra en af de tilstedeværende, og 
hvad der kunne ske, hvis man ikke var 
opmærksom og fulgte udviklingen i om-
råderne, der omkredser landsbyen med 
eventuelle nye vejføringer eller nye ud-
stykninger for bebyggelser med industri 
og beboelse osv. 
Og at man derfor fra Landsbylaugets side, 
ser det som en af dets vigtigste opgaver, 
at have øje for det, der måske kan ske og 
da gøre indsigelser rette sted, så netop 
landsbypræget bevares. Det må nemlig 
ikke gå til grunde. 
Mange af Tingstedvejs gamle stråtækte 
huse har fået nye ejere, men er af dem 
blevet smukt og nænsomt bevaret af hen-
syn til landsbypræget; ligesom også Sten-
dyssegård, med byens gadekær, og Ru-
bjerggård er med til at gøre en vandretur 
ad landsbygaden til en hyggelig - god op-
levelse.  
Og yderligere er Reerslev jo omgivet af 
smukke landskaber som Hedeland og bøl-
gende marker med Maglehøj Mølle på 
toppen og herregårdene Barfredshøj og 
Gjeddesdal.  

 
Reerslev er et godt sted at bo – og Hede-
land er et godt sted at vandre og der kan 
man opleve at den: 
 

”Vilde kørvel, grøftens brudeslør, 
som, når fandens mælkebøtter sende 
deres skrædderfrø til verdens ende, 
hvor de uset fæstnes eller dør, 
 

dækker hvidt i hvidt hver blomst, der 
før 
lod af vårens solglimmer sig blende 
uden frugtbarhedens lov at kende, 
kysset af et solstrejf hed og ør, 
 

grøftens uskylddække, somrens sne, 
som en kølig hvidhed skærmer over, 
hvad en vårdag avlede af ve, 
 

brudeslør, som intet vindpust vover 
helt at lette, så det står at se, 
hvad der omkring roden støvgemt sover! 

 

Ja sådan kan digteren jo udtrykke det - 
hvis man altså har øje for det - når man 
går langs kirkegården med den gamle kir-
ke og over landevejen videre ud i Hede-
land for at ende ved Lergraven med alt det 
grønne og enkelte blomstrende hyldetræer 
og søens få vuggende gule åkander. 
Er alt dette mon ikke også bevaringsvær-
digt? 

Redaktionen. 
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TESTAMENTE 
- Hvem vil du sikre? 

Kontakt os for et gratis og 
uforpligtende møde. 

CityAdvokat.dk 
CityAdvokat.dk er privat- og 

erhvervsadvokater. 
Vi arbejder bl.a. med: arv, testamente, 
ægtepagt, dødsboer, bolighandler og 

digital tinglysning, retssager, gældssager, 
privat- og familiesager og erhverv. 

 

Vindingevej 7C, 4000 Roskilde, 26 12 53 81 
Jernbanegade 14, 4300 Holbæk, 26 12 53 81  

 

 

 

Karin Øhlenschlæger 
Advokat (L) 

Tlf. 40 48 59 24 
Karin@CityAdvokat.dk 

Lars Michael Randskov 
Advokat 

Tlf. 26 12 53 81 
randskov@mail.dk 

HUSK 
at Biblioteket på Reerslev skole 

har åbent hver mandag fra 
kl. 15.30 - 19.00. 
Tlf. 4335 2094 

Vi har altid bogsalg både af bøger 
og tegneserier for 5 kr. stykket. 

På gensyn 
Personalet 

Reerslev Ældreklub 
Reerslev-Stærkende Ældre-
klub har 10 års jubilæum den 
22/8 2011.  
Mødetid er hver onsdag kl. 
9.30-11.30 i Reerslev Fri-
tidsklub.  
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Kære Ninna og Claus 

Tusind tak for en pragtfuld 
middag, eftermiddag og aften til 
jeres kobberbryllup. Dejlig mad 
og drikke hele dagen. Godt hu-
mør, trods lidt torden og regn 
ind imellem. 

De kærligste hilsner fra 
Nr. 11, 14 og 16 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L.N. Skov/Have & Park 
Maskinhandel 

STÆRKENDEVEJ 226, Vinding e 
2640 HEDEHUSENE 

4613 8401 lnservice@mail.dk 

                           

STIGA TRAKTOR: 
Estate Grand Tornado HST 19 

Pris: Kr. 14.995,00 
Igen i år har vi mange gode tilbud på Havetraktorer/Riders/Plæneklippere/Hækklippere 

Og meget andet godt – så kom forbi og se vores udvalg! 
Vi har næsten alt i Havebrugsmaskiner/benzin/el 
Div. Haveredskaber Wolf/Zink-Lysbro/Fiskars 

Service/Reparationer/Reservedele 
Små smedeopgaver udføres 

Slibning af rotorknive/skær f. hækklipper/hæksaks/ 
Cylinder-/håndklipper/kæder/alm. Knive 

Udlejning af bl.a. benzinhavefræsere-/plæneluftere. 
Afhentning/Udbringning. 

HAVEMAND SØGES 

Havemand søges, til pas-
ning af større have. 

Kat eller killinger søges.  
Skal bo ude og kunne tage 
rotter og mus.  

Jan  

Tlf. 60 87 83 40. 
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2011 -  2012 
Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:  
 www.reerslev-sterkende.dk 
 

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

  

Næstformand
 Kirsten Halby 
 Tingstedvej 18, Reerslev 
 Tlf.: 4656 4661 
 Mobil: 4040 2687 
 Mail: 

  aage.kirsten@christensen.mail.dk 

 

Kasserer Lars Andersen 
 Sognevej 10, Reerslev 
 Tlf.: 4656 3706 
 Mobil: 2499 6009 

  Mail: sognevej10@hotmail.com 

 

Sekretær Niels Paulsen 
 Tingstedvej 9A, Reerslev 
 Tlf.: 4656 1687 

  Mail: amorgos@vip.cybercity.dk 

 

Presseko- Karin Øhlenschlæger  
ordinator  M. W. Gjøesvej 20, Reerslev 

  Tlf.: 4048 5924 
 Mail: karin@cityadvokat.dk 
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Bestyrelses- Nick Ziegler 
medlemmer Tingstedvej 41, Reerslev 
 Tlf.: 4018 7228 
 Mail: nick@hyldagergaard.dk 

 

 Tanja Borge 
 Brostræde 1, Reerslev 
 Tlf.: 2092 8008 
 Mail: tanja@broagergaard.dk 
 

 

 Preben Rosenberg 
 Tingstedvej 20D, Reerslev 
 Tlf.: 3811 6663 
 Mail: prebenrosenberg@yahoo.dk 

 

Suppleanter Aage Christensen 
Tingstedvej 18, Reerslev 
Tlf.: 4656 4661 
Mail: 
aage.kirsten@christensen.mail.dk 

 

 Michael Michaelsen 
 Solvang 29, Reerslev 
 Tlf.: 4656 3909 
 Mail: 
 michael.michaelsen@4me2you.dk 

 

 

Revisor: Niels Willumsen og Jesper Petersen  
Revisorsuppleant: Ulla Christensen 
 

Referatet fra generalforsamlingen kan rekvireres hos formanden, 
Michael B. Clausen eller læses på Landsbylaugets hjemmeside:        
www.reerslev-sterkende.dk 
 
Hvis du ikke er medlem af Landsbylauget og gerne vil have indflydelse på hvad der sker i 
vores landsbyer, eller du gerne vil deltage i byernes arrangementer, kan du henvende dig til:  

Kasserer Lars Andersen  
Sognevej 10, Reerslev  
2640 Hedehusene  
Tlf. 4656 3706 / Mobil 2499 6009 
Årligt kontingent 150,- kr.  

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

LANDSBYLAUG 
INDBYDER TRADITIONEN TRO TIL 

 

SCT. HANS AFTEN I 

LERGRAVEN 
Torsdag d. 23. Juni 2011 

 

årets båltaler 

se omdelt program 
 

talen begynder ca. kl. 21.15 

bålet tændes ca. kl. 21.30. 
 

Medbring gerne tæppe eller klapstol. Landsbylauget sætter 
borde og stole op til ca. 50 personer. Vi regner dog med at bli-
ve flere end det, så vi opfordrer til at I medbringer en stol eller 
to, hvis I har mulighed for det. 
 
Tag madkurven med.  
(Der er mulighed for at grille.) 
 

Landsbylauget sælger øl/vand/vin og slik  
fra kl. 19.00. 
Grillen er klar ca. 19.30 
 
Til børnene. 
Kl. ca. 19.30 gratis snobrød. 
 

Mød op til en hyggelig aften 
www.reerslev-sterkende.dk 
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”BRAVE BORGERE I 
REERSLEV” 

Igen i år samarbejdede Dansk Na-
turfredningsforening med Miljø- 
og Energicentret om  

”Projekt Ren By” 

Projektet er landsdækkende. Søn-
dag den 3. april 2011 samlede fri-
villige mennesker i hele Danmark 
affald, både ude i naturen og i by-
områder. 

Også brave borgere i Reerslev del-
tog aktivt. Der mødte 22 personer 
op, for at deltage i en tiltrængt om-
gang forårsrengøring i og omkring 
vor smukke landsby. Aldersgrup-
pen strakte sig fra 2 år til 80 år! 
Godt gået Reerslev. 

Vi havde en rigtig god og social 
dag sammen. Mange meninger blev 
udvekslet om, hvorfor det er nød-
vendigt, ”at de få rydder op efter de 
mange”??? 

Det var ikke småting, der blev ind-
samlet. I alt blev det til 16 sække, 
fyldt med skidt og møg. 

I den kuriøse afdeling blev der bl.a. 
opsamlet et stort glas syltede agur-
ker, en nummerplade, en bagsmæk 
til en trailer osv. osv. 

På Landsbylaugets opfordring og 
med hjælp fra Miljø- og Energi-
centret fik vi Høje Taastrup kom-
mune ud for at rydde op og fjerne 
en masse affald på og omkring den 
store parkeringsplads ved Brand-
højgårdsvej (ved Reerslev kirke). 

Efter endt oprydning kvitterede 
Landsbylauget med øl/vand, frisk 
frugt og lidt børneguf. 

STOR TAK  til alle i Reerslev, 
der støttede op om projektet og tog 
sig tid til at deltage. Alle fik et par 
hyggelige og aktive timer sammen 
i det gode april vejr. 

På gensyn i foråret 2012! 

På Landsbylaugets vegne: 

Kirsten Halby, Aage Christensen 
og Else Nielsen 
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Reerslev Forsamlingshus er ferielukket i uge 26 – 27 – 28. 
 

Vi ønsker alle i Reerslev og Stærkende en dejlig sommer. 
 

Med venlig hilsen  

Forsamlingshusets bestyrelse 
 

 



Sådan en app 
har jeg altid
drømt om Scan da løs...

Tjek boligmarkedet på din
iPhone
Med Nybolig app en er det ekstra sjovt at være
på boligjagt. Du får nemlig alle de muligheder,
der ligger på nettet – og lidt til. Den virker
selvfølgelig både på iPhone og iPad. Du kan
lynhurtigt se, hvad der er til salg i det område,
hvor du er. Finder du noget interessant, kan du
tjekke, hvad boligen vil koste med forskellige
låntyper. Og hvis den er til salg hos Nybolig, kan
du også se alle billederne, bestille en 

salgsopstilling, booke en fremvisning eller afgive
et bud med det samme. Scan stregkoden eller
søg på ”Nybolig” i App Store.

Venlig hilsen
Nybolig Mads Østergaard

Mads Østergaard

Nybolig Mads Østergaard
Hovedgaden 502
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 2555
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Udendørssæsonen står for døren. 
Skydning i sommersæsonen, Hovedgaden 610 - 614, (nedkørsel 

ved produkthandleren over for Rockwool),   Hedehusene,  tlf.  4659 0164 
Riffelskydning, 50 m Onsdag 18.30 – 21.00, 1. gang d. 27/4 2011 
Riffelskydning, 200 m Mandag 18.00 – 21 00, 1. gang d. 4/4 2011 

Pistolskydning Onsdag 18.00 – 21.00,  1. gang d. 4/4 2011 

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

E-mail: info@reerslevskytteforening.dk 

 

Information om skydning kan fås hos følgende: 
 

Formand: Per Nielsen 2214 3067 

Kasserer: Anders Rody Hansen 5056 6386 

Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen 4632 6060 
 Pia Eriksen  
 Palle Andersen 

Pistol afd.: Lars Rasmussen 4659 0506 
 Jesper Helmersen 
 Bjarne Kristensen 2267 8970 

Kontingent for 2011:   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  www.reerslevskytteforening.dk 



 

Information 

      fra 
 

Reerslev Skytteforening 
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Fugleskydning 
genopstår efter en 2-årig pause. 

Reerslev Skytteforenings årlige 
fugleskydning afholdes lørdag den 

18. juni fra kl. 12.00 
på Skydebane Vest i Hedehusene. 

 
Der kan købes mad og drikkevarer. 

 

Vi ser frem til en hyggelig dag - vel mødt! 

Alle kan deltage – kom og prøv! 
 

Reerslev Skytteforening 
 

HUSK, SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN. 
Læs mere på www.ree rs levsky t te fo ren ing .dk 
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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 

  
 

Det er blevet juni og sommeren er over os. Endelig, efter en meget lang og 
kold vinter, er det endelig blevet sommer.  

Der er rigtigt kommet gang i udendørs aktiviteterne i klubben. Ud over at 
der hver dag bliver spillet fodbold i haven, er der også kommet rigtigt godt 
gang i vores rollespils aktivitet. Der er omkring 30 – 40 børn med hver 
gang. (Om det er fordi computerrummet er lukket om torsdagen, når der er 
rollespil, tjaaa). Men der er noget at se til for Michael og Tonni. Michael 
var i midten af maj, sammen med 6 børn til rollespilsdag ved Hakkemosen, 
sammen med de andre fritidsklubber i kommunen.  

D. 2. maj startede der 25 nye forventningsfulde børn i klubben. Det er altid 
rart med ”nyt blod” og det er dejligt at vise alle de ting, klubben kan 
tilbyde. Ligeledes håber vi selvfølgelig at de kommende 6. klasser vil 
benytte sig af vores aftenklub. De kan i hvert fald prøve at komme i 
aftenklubben i juni måned – uden at betale vel og mærke ☺ 

Der er styr på vores koloni, som er i uge 26. I år skal vi til Kulhuse i en 
hytte vi har lejet der. Det er en af årets store begivenheder, så vi er 
spændte på, hvor mange børn, der kommer med i år.  

En anden stor begivenhed, er Hedelandsfestivalen 2011. Vi søsatte 
festivalen sidste år – med stor hjælp fra foreninger og private i Reerslev. 
Uden dem, kunne det naturligvis ikke lade sig gøre. Igen i år, får vi stor 
hjælp af landsbyen – allerede nu – tak for det.  

Det er i øvrigt muligt at følge med på alle steds nærværende Facebook, søg 
blot efter Hedelandsfestival 2011.   

 

Med håbet om en rigtig god sommer, på klubbens vegne 

Lars Vesterdal 

Klubleder.  
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 NCC Råstoffer A/S 
 Reerslev Grusgrav 
 Hedehusene Mørtelværk 
 Tranemosevej 2, Reerslev 
 2640 Hedehusene 
 Tlf. 4656 0021  ∗∗∗∗   www.raastoffer.dk 
 
 ● Vi sælger også til private, kontant. ● Vi giver gerne et godt råd om materialevalg. 
 ● Vi har et stort udvalg af grus, sten og mørtel. ● Vi giver mulighed for at bese materialerne 
     inden køb. 

Ferielukket i uge 28-29 og 30 
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Kontaktliste til Reerslev Vandværk i tilfælde af ledningsbrud. 
Ved andre spørgsmål kontaktes foreningen mellem 18:00 til 
20:00.  
 

Prioritetsliste  
 ------------------------------------------------------------------------- 

1. Formand René Andersen tlf. 3886 5779 

2. Bestyrelsesmedlem Mogens Andersen tlf. 4659 1780 

3. Kasserer Niels Villumsen tlf. 2293 4096 

4. Bestyrelsesmedlem Bjørn Petersen tlf. 3084 1661 

5. Bestyrelsesmedlem Per Klausen tlf. 5133 7572 
------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Suppleant Michael Michaelsen  tlf. 4656 3909 

7. Suppleant Søren Solholm Jensen tlf. 2033 4983 
 
Referatet fra generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden  
http://www.reerslev-sterkende.dk/reervandv  
eller kan rekvireres hos Niels Willumsen. 
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Hedelandsfestival lørdag d. 20. august 
I januar samledes repræsentanter fra foreningerne i 
Reerslev og omegn til et ”paraplymøde” – På mø- 
det verificerede Lars Vesterdal og Mikael Bak Jen-
sen at Hedelandsfestivalen er et faktum i år.  

Planlægningen er godt i gang, og vi håber, at 
mange frivillige vil støtte op om arrange-
mentet ved at give en praktisk hånd med på 
dagen.  

Jesper fra X-faktor har sagt ja til at komme med sit band, og det vil trække man-
ge publikummer til, og de mange lokale skolebands vil også være en oplevelse 
værd. 
 
Rie Michaelsen, 
paraplyudvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesper Boesgaard,  
Fra X-Factor 



A/S Tjørnehøj Mølle 
Tingstedvej 47 
2640 Hedehusene 
Tlf. 33 68 37 70
www.kvalitetsfoder.dk

Åbningstider:
Man.-tors. 7.00-16.00
Fre. 9.30-15.00
Middagslukket 
alle dage 12.00-12.30

Vi har det hele til konkurrencedygtige priser. Alt i foder 
til heste – også strøelse, træbriketter samt træpiller.

Tjørnehøj Mølle er Danmarks største hestefoderprodu-
cent. Foderet forhandles landsdækkende gennem DLG, 
Land & Fritid samt private forhandlere.

Kæledyr
eller have?



Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 
 
 

Reers lev Skytte- og Idrætsforening •Stærkendevej 153 • Stærkende • 2640 Hedehusene 
Tlf.: 4613 6484 • Emai l: bestyrelsen.rif@2640reers lev.dk  
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 

 

Bestyrelsen pr. 8. februar 2011 
 

Funktion Fornavn Efternavn Adresse Postnr.  
& by 

Tlf. 
Privat 
 

Mobil 

Formand Jens Midtgaard Stærkendevej 153, 
Stærkende 

2640   
Hedehusene 

46136484  

Næstfor-
mand 

Claus Fallentin     

Kasserer Winnie Krogstrup 
Kjeldsen 

    

 Christian Bruhn  2640  
Hedehusene 

  

Fodbold  
senior 

 

Bjarne Christiansen     

Gymnastik Gitte  
Helene 

Gravgaard 
Pedersen 

    

Svømning Frands Bennetsen Thorsager 3,  
Reerslev 

2640   
Hedehusene 

46592817 29233387 

Skydning Per Nielsen Stationsvej 20 2640   
Hedehusene 

 22143067 

Skydning, 
kasserer 

Anders Hansen Merianhaven 9 4330  Hvalsø 38112253 50566386 

Skydning, 
suppleant 

Niels  
Jørgen 

Petersen     

 

Suppleanter: 
Johannes Thulesen, Ole Hauris Sørensen og Jan Jensen 

Revisorer: 
Kurt Thomassen og Ulla Christensen 

Revisorsuppleant:  
Anni Kær Pedersen 

Fanebærer 
Kurt Thomassen 

Suppleant:  Claus Jensen 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 
 

Linedanceprogram for SÆSON 2011-2012 
 
Sæsonstart: Tirsdag d.6 september 2011 i Reerslev Forsamlingshus. 
 
Linedance, begyndere/ let øvede voksne.  
(Vi vil gerne have flere at grine med.) 
Holdet er fortrinsvis for begyndere og de dansere, der har 
gået 1 år og som har kendskab til de mest almindelige 
grundtrin og danseudtryk. 
Du vil i løbet af sæsonen lære nogle grunddanse med flere 
trin og der vil blive taget aktuelle danse op – det vil sige, at 
man kan deltage i andre klubbers arrangementer. 

Tidspunkt: Tirsdag kl. 17.15 - 18.45 
Kontingent: 650 kr. for hele sæsonen 
Instruktør:  Birthe og Lene. 

 

Linedance, øvede voksne 
Dette hold er fortrinsvis for de dansere, der har gået til linedance i 2 år eller mere. 
Det forventes at man kender grundtrin og danseudtryk. Der vil i løbet af sæsonen bli-
ve repeteret tidligere lærte danse, men også undervist i nye danse, som er oppe i ti-
den.  

Tidspunkt: Tirsdag kl. 19.00 – 20.30 
Kontingent: 650 kr. for hele sæsonen 
Instruktør: Lene og Birthe 

 

Lenes mail: lene20492050@hotmail.com  
Lenes mobil: 2049 2050 
 
Birthes mail: birthe_Jensen@hotmail.com  
Birthes mobil: 2466 1455 
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Så skulle du ringe til 
fru Jensen's Multiservice.fru Jensen's Multiservice.fru Jensen's Multiservice.fru Jensen's Multiservice.    

Alle medarbejdere 
er fagligt uddannede, 
og kvaliteten er i top. 

For fru Jensen er ingen op-
gaver for små, 

men heller ingen er for store. 

Ring: 46 59 08 80 - 
www.frujensen.com 

 

 

 

 

 

Mad, vin eller gaver? 

Konfirmation i Reerslev Kirke lørdag den 
30. april 2011. 
Tingstedets fotograf ”fangede” et par af årets 
konfirmander (Mie og Mathilde). Tak for det. 
Et stort tillykke til alle Reerslevs konfirman-
der. 

Mie 

Mathilde 
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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 hu-
ske hans far, der overtog gården i 192. 
Karl Ingemann Larsen døde i 1996 – 72 
dage før han fyldte 100 år. Mogens Larsen 
overtog gården i 1963. 
 

2. del. 
Arbejdet på Stendyssegård  
Om Sommeren, naar Køerne var ude i 
Marken, skulde jeg op Kl. 4 og Malke. 
Pigerne var ogsaa med til at malke, der 
var 10 Køer. Min Far kunde ikke mal-
ke; det var han saa ked af, for ellers 
kunde han have malket, saa jeg kunde 
Sove til jeg skulde i Skole Kl. 8. Min 
Moder var god til at malke; hun malke-
de 2 Køer mens jeg malkede 1. Om 
Dagen naar vi ikke var i Skole, flyttede 
vi Heste, Køer og Kvier Kl. 9 og Kl. 
12. Kl. 2 blev de trukket hen til Vand-
vognen og vandet, og ellers lugede vi 
Roer. Naar det havde regnet meget, lu-
gede vi i Gaarden; der var Stenbro i 
den halve Gaardsplads, og dér groede 
Græsset op imellem Stene. Det var et 
kedeligt Arbejde.  
Fra 1906, maaske før, havde Moder 
gerne 6–8 Høns til at ruge Kyllinger 

ud. I Vognporten stod der gerne en 4-6 
gamle Pilekurve, som Hønsene kunde 
lægge deres Æg i, og der blev saa lagt 
et gammelt Sold over, for at de andre 
Høns ikke kunde komme til. Det kunde 
somme Tider give lidt Problemer, men 
som Regel ikke. Naar saa de smaa Kyl-
linger kom, saa blev de baaret ind i Lo-
en, og ved Jorden blev sat en Vognfjæl 
for. Saa blev Hønen og Kyllingerne sat 
indenfor. Det kneb somme Tider med 
Pladsen. Naar der saa var gaaet nogle 
Dage, skulde de saa ud i Gaarden - 
hvert Hold for sig. Det var tit galt, naar 
der var flere Hold. De første 2-3 Hold 
gik det godt med, men saa kneb det 
med de andre. Hønsene kunde ikke 
enes om Kyllingerne ude; de fløj i Ho-
vederne paa hinanden, saa de smaa 
Kyllinger løb sammen. Saa maatte Mo-
der, Pigen og jeg saa se at faa skilt dem 
ad, og hvis der kom en Tordenbyge, 
saa ud og faa dem ind, inden det be-
gyndte at regne. Jeg kan huske den ene 
af Hønsene, der laa paa Æg hvert Aar; 
hun laa vistnok en 4-6 Aar; hun var saa 
rolig. Hun blev lagt på 14 Æg, men da 
Kyllingerne kom, saa var der 15 Styk-
ker, altsaa havde hun lagt et Æg inden 
hun gav sig til at ruge. Ellers blev det 
gerne til fra 8-10-12, og saa hende med 
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14 Stykker; der skulle gerne være ca. 
60 Stykker i alt, for der skulle gerne 
være 25-30 Hønniker. Hanerne blev saa 
slagtet til om Søndagen. (Kyllingesteg 
og rabar-bergrød).  
I Høsten blev der brugt Le indtil 1908-
10. Rugen blev taget fra og lagt ud i 
Neg; Pigen og os Drenge, ja, vi var to, 
saa havde Far altid en af os Hjemme 
om Dagen til at passe Kreaturene. Vi 
tog Rugen fra. Far  og Høstmanden 
bandt negene, og Pigen og vi to Drenge 
lagde saa Negene i Hobe, 20 til 60 Neg 
i hver. Naar det saa blev Tid, vi skulde 
hen og malke og flytte, saa skulde Far 
og Høstmanden sætte de neg op, som vi 
havde lagt i Hobe, og saa blev Klokken 
ca. Syv, før vi kom Hjem. Kl. 4 om Ef-
termiddagen kom min Moder ud med 
Mad og Kaffe, og saa blev der bredt en 
hvid Dug ud over Stubbene, som Ma-
den blev sat paa. Saa sad vi rundt om 
på hvert et Neg. Moder skar Brød og 
saa smurte vi selv vores Mad; det var 
dejligt og hyggeligt, naar vi sad der alle 
sammen, og Solen skinnede ned paa os. 
Det har da ogsaa sket, at der trak en 
Tordenbyge op, saa vi maatte pakke det 
hele sammen og saa se at komme i Tør-
vejr, og det var ind i Hoben, helst en 
Rughob.  
Byggen og den korte Havre blev lagt 
ud på Skaar. Var Havren lang, blev den 
taget fra og lagt i Neg ligesom Rugen. 
Byggen og Havren, som blev lagt paa 
Skaar, blev negede sammen i Neg; det 
gjorde Pigen og vi to drenge. Min Mo-
der kom Kl. 3 og begyndte Hjemkørs-
len, og saa maatte jeg lægge Læs (12 
aar). De lange Neg var ikke ret at læg-
ge, naar det blæste noget, og Læstræet 
vi havde ovenpaa, uha, at tænke tilbage 
paa den Tid, man stod oppe i Læsset og 

Læstræet oppe paa Skulderen og sagde, 
er der snart lagt Reb om Læstræet.  
Ja, et Slaatøj, det vi slaar Græs med i 
Dag, er der to Knager paa, men et Letøj 
er der én Knage paa, og ud for den an-
den Knage skulde være et Hul, som 
Strygespaanden sad i, naar vi mejede 
Korn, og ude ved Leen var der et styk-
ke paa Leskaftet, som sad fast; det var 
lavet sammen med Leskaftet. Det brug-
te vi, naar Kornet skulde tages fra og 
lægges i Neg. Naar saa Kornet skulde 
lægges på Skaar, som det blev kaldt, 
saa skulde der paa Mejeredet sættes 3 
Stykker af Træ, som blev kaldt Kroge. 
De blev sat fast med tynde Jern, som 
der var Gevind paa, saa de kunde stilles 
op og ned, ligesom det passede efter 
Kornet; ellers kunde det ikke komme til 
at ligge, som det skulde, og saa kom 
der meget Top ned i Roden. Det maatte 
der ikke komme; det skulde ligge me-
get bestemt. Der skulde et særligt tag til 
for at faa det til at ligge lige – med Top 
foroven og Rod forneden.  
Det var spændende, da man blev 14 
Aar 1910, og saa faa lov til at bruge 
Letøjet til Korn. Det var strengt Arbej-
de, først skulde Leen slibes om Morge-
nen Kl. 6, saa trak man Slibesten for 
min Fader. Han holdt Leen paa Slibe-
stenen, og saa kan I tro, at den kunde 
skære i Kornet. Til at begynde med 
kneb det med at holde Leen rigtigt. 
Ryggen af Leen skulde helst følge Jor-
den, for ellers blev Skæret ødelagt af 
Jord. Det var værre med de smaa Sten, 
saa blev Leen takket. Saa kom det an-
det, det var at bruge Strygespaanden 
rigtigt paa Leen. Brugte man den på 
tværs, saa ødelagde man Skæret. Den 
skulde helst ligge saa lige som muligt, 
men jeg var saa heldig at have min Far 
ved siden af, saa det skulde han klare; 
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saa kunde den rigtig skære til man fan-
gede Jorden igen, og det skete tit i be-
gyndelsen.  
Men det at meje med Leen var ikke saa 
meget, for 1911 laante Fader Ole Pe-
dersens Mejemaskine med Aflægger, 
som lagde det ud i Neg. Ole Pedersen 
boede paa Flintebjerg. I 1914 kom 
Kjep paa Alvedgaarden, og saa fik vi 
lov til at laane hans Selvbinder i 2 dage 
og fik mejet Byggen og Havren. Rugen 
tog vi med Slaamaskinen og lagde det 
ud i Neg.  
Fader vilde ikke køre Selvbinderen, 
fordi man sad højt oppe frem for Af-
læggeren og saa skulde ned, naar Traa-
den knækkede, for at sætte den ind i 
Bindeapparatet igen, så det blev mig, 
der skulde køre. Jeg skulde lære at køre 
den engang, saa kunde jeg ligesaa godt 
begynde med det samme. Det var første 
Gang vi havde 3 Heste sammen. I kan 
tro det var en stor Dag. Hestene var ik-
ke kendt med den Lyd, saa det var med 
at have fat i Tømmen, for der var Fart 
paa, men det varede ikke ret længe, før 
de blev roligere. Man skulde ikke gerne 
komme til at holde den første halve 
Time, for saa skulde man have fat i 
Tømmen samtidig med, at man skulde 
ordne Traaden. Jeg kan huske, vi havde 
de to store ved Stangen, og saa havde 
vi to, som var noget mindre. De to 
mindre var Fars Køreheste. Den ene af 
dem havde vi saa udvendig, og den 
kunde sætte Fart paa, når vi skulde i 
gang. Naar vi saa holdt til Middag eller 
Aften, var den tit hvid af Skum, altid 
meget svendt, og somme tider saa den 
rystede. Den gav ikke efter, skulde altid 
være en lille smule foran. Men naar vi 
naaede hen ad Aften, saa kunde man 
nok mærke, at den var træt, saa kunde 

den staa stille, hvis vi holdt. Det var ik-
ke nødvendigt at bruge pisken.  
1910 skulde jeg begynde at pløje. Vi 
pløjede ganske let. Det kaldes at skræl-
le. Jeg fik de to smaa Heste; Far pløje-
de for med de andre to, og saa pløjede 
vi hver sin Ager. Dengang havde vi 
dem, saavidt jeg husker, pløjet 15 Om-
gange højre om og ligesaadan venstre 
om. Agrene maatte ikke gerne være for 
store, for Far saaede med Haanden, og 
saa kunde han nemmere saa, naar han 
havde Furen eller Renden at rette sig 
efter. For det skulde være bestemt 3 
Skridt for Furen og saa 6 skridt til næ-
ste Gang, men naar saa der skulde saas 
Græsfrø, maatte der kun være 3 Skridt 
imellem hver Gang, og saa helst med 
lidt Sidevind og helst saa tidligt som 
muligt, saa det kun blæste meget lidt.  
I November, naar Markarbejdet var 
færdigt, blev Faarene vaskede. Alle fire 
Ben blev bundet sammen og saa op i 
Karret og grundigt gennemvaskede. 
Nogle Dage efter fik de igen Benene 
bundet sammen og blev lagt oven paa 
Karret, og saa gik Moder i gang med at 
klippe Ulden af dem. Det blev lagt i en 
Pose, og saa kørte Far til Roskilde 
Spindefabrik.  
Et stykke Tid efter hentede de det som 
Garn, som Moder kunde strikke Strøm-
per og Vanter med, men fra min aller 
første Barndom sad Moder og Kartede 
Ulden til Garn, og Garnet blev rullet op 
på Spinderokken.     
(Fortsættes) 
 

Karl Ingemann 
Larsen, ca. 14 år 
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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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TILLYKKE  
Vinderen af nr. 115’s 
krydsordsopgave:             
Løsning: Saften 
       
Emilie Svendsen 
Stenbuen 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunne du tænke dig at vinde 50 
kr., og er du under 15 år og bor i 
Tingstedets distrikt, så læg din  
løsning i postkassen på  
Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep , 
senest d.15.07.2011 
 
Navn:   

Adresse:   

Alder:   

Løsning:   

Mit yndlingsdyr:   

 

GOD SOMMERFERIE TIL ALLE BØRN I TINGSTEDETS DISTRIK T   
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Udflugt  for Reerslev sogns menighed   
lørdag d. 27. august 2011  
med introduktion til udflugten  

tirsdag d.16. august 
 

Årets emne er Grundtvig. Vi mødes i for-
samlingshuset d. 16. august kl. 19.00 og får 
en introduktion til Grundtvig og årets ud-
flugt.  
 

Turen går i år først til Mogenstrup kirke, 
hvor vi ser nærmere på kirken og synger en 
enkelt salme.  

 

Derefter kører vi til Udby, hvor vi skal se Grundtvigs mindestuer og 
kirken og får en guidet rundvisning.  
 

Frokosten spiser vi på Hotel Kong Valdemar i Vordingborg.  
 

Der er afgang fra pladsen foran Reerslev kirke kl. 9.00 med hjemkomst 
ca. kl. 18.00. 
 

Prisen for deltagelse er ligesom sidste år kr. 150,- 
 

Tilmelding til Else Raahauge tlf. 46 13 96 15 eller  
e-mail: HansPeter@teknik.dk senest d. 15. august. 
 

Venlig hilsen menighedsrådet 
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Gudstjenester i 

Reerslev 
2/6 – 28/8 

Juni 
Torsdag, den 2. juni kl. 10:  
Kristi Himmelfartsdag  Kanding 
Kirkekaffe 

Søndag, den 5. juni kl. 10:  
6. S. e. Påske   Hedegaard 
Børnekor medvirker. 

Søndag, den 12. juni kl. 10:  
Pinsedag   Kanding 

Mandag, den 13. juni kl. 10:  
Anden pinsedag  Kanding 
Kirkekaffe 

Søndag, den 19. juni kl. 10:  
Trinitatis søndag Kanding 

Søndag, den 26. juni kl. 10:  
1. S. e. Trinatis  Kanding 
Kirkekaffe 

 

Juli 
Søndag, den 3. juli kl. 10  
2. S. e. Trinitatis  Kanding 

Søndag, den 10. juli kl. 10  
3. S. e. Trinitatis Kanding 

Søndag, den 17. juli kl. 10  
4. S. e. Trinitatis Kanding 

Søndag, den 24. juli kl. 10  
5. S. e. Trinitatis  Kanding 
Kirkekaffe 

Søndag, den 31. juli. kl. 10  
6. S. e. Trinitatis Hedegaard  

 

August 
Søndag, den 7. august kl. 10  
7. S. e. Trinitatis Kanding 

Søndag, den 14. august kl. 10  
8. S. e. Trinitatis Hedegaard  

Søndag, den 21. august kl. 10  
9. S. e. Trinitatis Kanding  

Søndag, den 28. august kl. 10 
10. S. e. Trinitatis.  Kanding 
Kirkekaffe 



AKTIVITETSKALENDER: juni – december 2011 

 

Dato Kl. Aktivitet  Sted Arrangør 

Lør 18/6 15-17 
 

Gi’ Den Gas Dag – for hele familien 
Dagen slutter med grill, side 20.  

Klubhuset RIF 

Tirs 21/6 21 Midsommerkoncert, omtalt i april-nr. Kirken MHR 

Tors 23/6 19 Skt. Hans, se program side 8  Lergraven LL  

Uge 26  Koloni Kulhuse FTK 

Tirs 16/8 19 Introduktion til året udflugt Huset MHR 

Lør  20/8  Hedelandsfestival Amfiteatret 
Hedeland 

FTK + H.Tå 
kommune m.fl. 

Lør 27/8 09 Udflugt, se omtale side 30 
Tilmelding senest d. 15/8 på tlf. 4613 9615 

Mogen-
strup/Udby 

MHR 

Man 5/9  Udflugt 
Tilmelding på tlf. 4656 0673 

Naverhulen, 
Helsingør 

HHF 

Lør 10/9  Løbe-Gym-dag Hedehusene Hedens Kul-
turdag/RIF 

Man 10/10 13.30 Tøjparty 
Tilmelding på tlf. 4656 0673 

Huset HHF 

Man 14/11 14 Demonstration af magnettæpper  
Tilmelding på tlf. 4656 0673 

Huset HHF 

Man 28/11 19 Julehygge med banko  
Tilmelding på tlf. 4656 0673 

Huset HHF 

 

Forkortelser: 

FTK Reerslev Fritidsklub RIF Reerslev IF RSF Reerslev Skytteforening 

MHR Reerslev Menighedsråd Café Landsbylaugets Café-Udvalg LL Landsbylauget 

HHF Husholdningsforeningen HU-
SET 

Reerslev forsamlingshus ÆK Reerslev Ældreklub 

 

 




