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Hvor finder jeg hvad 
i Tingstedet? 
 

CityAdvokat.dk, side 4. 
 

Læserbrev, Lillina’s Systue, Fru 
Jensen, side 5. 
 

Landsbylauget, adresser, Projekt Ren 
by, Annies Blomster, side 6 - 8. 
 

Hjort Teknik , side 9. 
 

Forsamlingshuset, Dilettant aflys-
ning, SFO Vibens teaterstykke, Loka-
le Musiktalenter, side 10. 
 

Nybolig, side 11. 
 

Fritidsklubben , side 12. 
 

Tjørnehøj Mølle, side 13. 
 

Solstrejf og NCC, side 14. 
 

Forsamlingshuset og Landsbylau-
get, Fastelavnsarrangement, side 15 - 
18. 
 

Reerslev IF, LN Service,  side 19-20. 
 

Vestegnens Haveservice og JM mil-
jørådgivning , side 21. 
 

Familien Larsen på Stendyssegård , 
side 22 - 24. 
 

Skytteforeningen, side 25.  
 

Tips og ideer til Maden, side 26-27. 
 

Det’ for børn, Børnesiden, side 28. 
 

Menighedsrådet, Prinfo Trykkeri,  
og Schärfe Begravelsesforretning,  
side 29-31. 

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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KYNDELMISSE.  
Hvor mange tænker egentlig over, at den 
2. februar oprindelig var en helligdag – 
Kyndelmisse - lige indtil Hr. Struense i 
1770 fandt ud af, at vi her i landet havde 
for mange helligdage på et år. 
Han rationaliserede de mange små og 
samlede dem i en – stor Bededag. 
Alligevel huskes dagen af mange og 
hvem kender ikke Blichers ord: 
 

”Det er  hvidt  derude, 
kyndelmisse s lår  s in knude 
overmåde hvas og hård,  
hvidt  forneden, hvidt  foroven, 
pudret  tykt  hvert  t ræ i  skoven 
som udi  min abi ldgård.”  

 

Kyndelmisse ja – gammel dansk hellig-
dag som engang af os danskerne blev 
kaldt for Kjørmes Knud. 
 

Ordet kommer af to latinske ord nemlig 
candela og missa, hvor det første betyder 
lys/kærte og det andet messe sammensat 
altså lysmesse – en gudstjeneste med lys. 
 

Kyndelmisse er den dag i kirken, der 
markerer at halvdelen af vinteren er gået 
og i den katolske kirke fejres dagen sta-
dig med en stor lysmesse, hvor de lys, 
som skal bruges i kirken det kommende 
år, velsignes. 
 

 
 

 

 

Til kyndelmisse er der knyttet en lang 
række folkelige traditioner, for eksempel 
er dagen blevet brugt til at tage varsler 
for det kommende år som dette: ”Kyn-
delmissedag skal det helst blæse , så 18 
kællinger ikke kan holde den 19. ved jor-
den, så vil foråret snart være på vej!” el-
ler ”Kjørmes-tø er så godt som 100 læs 
hø” og en tommelfingerregel for bønder 
var, at de skulle have halvdelen af foderet 
til dyrene tilbage, da de først kunne 
komme på græs i maj måned. 
Man sagde også, at det var den dag, Sct. 
Peter smed en varm sten i vandet, så isen 
kunne smelte og foråret komme, idet da-
gen regnes for årets koldeste. 
I gamle dage var det i Sønderjylland en 
tradition fra Frisland, at man gik i fakkel-
tog til tingstedspladsen, for at tænde bål 
og på denne måde tage afsked med vinte-
ren og byde foråret velkommen. 
 

Men kyndelmisse markerer også, at der er 
gået 40 dage siden Jesus blev født og at 
derfor var tiden, hvor hans mor, jomfru 
Maria, kunne fremstilles i templet, så hun 
kunne gennemgå den traditionelle rensel-
se. 
 

Kyndelmisse har i over 200 år ikke haft 
officiel status som helligdag, alligevel 
kan man i flere af vore kirker opleve en 
tendens til at fejre dagen med særlige lys-
gudstjenester – et ikke ringe tiltag.  

Redaktionen. 
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Abonnementspriser 2011: 
På grund af forøgede forsen-
delsesomkostninger er vi des-
værre nødt til at hæve TinTinTinTing-g-g-g-
stedetsstedetsstedetsstedets abonnementspris for 
2011 til 150 kr. 

Redaktionen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 
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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? 

Husk at sætte 

NAVNE på jeres 
POSTKASSE – 

da det ellers kan be-

sværliggøre aflevering 

af post og blade. 

 
M.v.h. 

En omdeler 
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2010 – 2011 
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: 2129 5006 
Mail: 
aage.kirsten@christensen.mail.dk 

Kasserer Ulla Christensen 
 Solvang 70, Reerslev 

Tlf.: 2427 3080 
Mail: ullachr@mail.tele.dk 

Sekretær Dan Petersen 
 Poul Hansens Vænge 16,  
 Stærkende 

Tlf.: 3510 9968 
Mail: dalis@vip.cybercity.dk 

Presseko- Michael Michaelsen 
ordinator  Solvang 29, Reerslev 
  

Tlf.: 4656 3909 
Mail: 
michael.michaelsen@4me2you.dk 

Bestyrelses- Else Nielsen 
medlemmer Thorsager 12 I, Reerslev 

Tlf.: 4659 1409 
Mail: jholmsted@mail.dk 

 Nick Ziegler 
 Tingstedvej 41, Reerslev 

Tlf.: 4018 7228 
Mail: nick@hyldagergaard.dk 

 Karin Øhlenschlæger  
 M. W. Gjøesvej 20, Reerslev 

Tlf.: 4048 5924 
Mail: karin@cityadvokat.dk 

Suppleanter Aage Christensen 
 Tingstedvej 18, Reerslev 

Tlf.: 4656 4661 
Mobil: 4040 2687 
Mail: 
aage.kirsten@christensen.mail.dk 
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Presse og kommunikation: Dan Petersen og Michael Michaelsen  
Byggeudvalg og Trafikudvalg: Nick Ziegler og Michael Michaelsen  
Aktiviteter og arrangementer: Else Nielsen og Michael Clausen  
Agenda 21: Michael Clausen  
Skovrejsning: Nick Ziegler  

Revisor: Niels Willumsen og Jesper Petersen  
Revisorsuppleant: Niels Paulsen 

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 Ulla Christensen  

Solvang 70, Reerslev  
2640 Hedehusene  
Tlf. 2427 3080 eller email: ullachr@mail.tele.dk 

Årligt kontingent 150,- kr. 
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Projekt REN BY 2011 
Vi gentager succesen fra sidste år 

 

Igen i år samarbejder Dansk Naturfredningsforening med Miljø- 
og Energicentret i Høje Taastrup kommune om ”Projekt ren by”. 
 

Projektet er landsdækkende. 
 

I år bliver datoen for indsamling af affald 
 

Søndag den 3. april, kl. 12,00 – 14,00 
 

Kl. 12,00. Vi samles på P-pladsen foran Reerslev Forsamlingshus. 
 

Fra Landsbylauget vil der være personer tilstede. De vil uddele af-
faldssække, handsker, refleksveste og de aktuelle ruter til de 
fremmødte deltagere. 
 

Efter endt oprydning (Kl. ca. 14,00) afleveres de brugte affalds-
sække atter på P-pladsen ved Forsamlingshuset. Derefter vil Lau-
get kvittere med en øl/vand, lidt børneguf og frisk frugt. 
 

Alle kan deltage. Kom og 
vær med til en aktiv og hyg-
gelig omgang forårsoprydning 
i og omkring vor 2 smukke 
landsbyer. 
 
 

På Landsbylaugets vegne: 
Else Nielsen 
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Desværre må vi aflyse årets dilet-
tantforestillinger, da en af de bæ-
rende kræfter i forestillingen har 
meldt afbud på grund af sygdom.  

I efteråret 2011 genoptages forbe-
redelserne til Henrik og Pernille, 
som vil blive opført i uge 11 2012.  
Vi glæder os at byde jer alle vel-
kommen igen.  

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 
SFO Viben opfører teaterstykket 
”Fanget på film”  – 
i Reerslev Forsamlingshus   
Torsdag d. 10. marts 2011 kl. 18.00 
og  
Fredag d. 11. marts 2011 kl. 18.00.  
 
SFO Viben har selv skrevet stykket, 
som handler om en dreng, der falder 
i søvn under en film i biografen. Da 
han vågner, er han i ”filmens ver-
den” – og vi følger, hvad der deref-
ter sker – i form af en blanding af 
optræden på scenen og videoklip på 
stort lærred.   
 

Alle er velkomne – der er gra-
tis adgang. 
Billetter kan enten bestilles på tlf.  
43 35 29 50 eller I kan hente billet-
ter i Viben – fra 2 uger før forestil-
lingerne (fra d. 24/2 2011). 

Ref. Forsiden –  
”MUSIKTA LEN TER 
I  REERS LEV”  
Reerslev skoles Forældreforening 
og Reerslev Musikforening stod for 
en koncert på skolen lørdag d. 15. 
januar 2011 kl. 15.00.  

Ikke mindre end 3 børne-bands spil-
lede for det begejstrede publikum.  

The Dirty Dogs:  1 pige og 5 drenge 
mellem 11 og 14 år (Anna-Louise, 
August, Jonathan, Lasse, Lauritz og 
Roar). Bandet manglede til lejlighe-
den Julie, som er ude at rejse.  

No Control:   Simon, Casper John-
sen og Casper Lundager.  

The New JORG´s:  Rasmus, Jason, 
Oscar og Gustav.  

Dagens koncert på skolen forløb flot. 
Der var mange publikummer og 
klapsalverne bragede efter hvert 
nummer. Det var tydeligt at alle mu-
sikerne nød at vise, hvad de kunne – 
og de leverede et alsidigt og meget 
rytmisk repertoire.  

Læs mere og se billeder på Landsby-
laugets hjemmeside   
http://www.reerslev-sterkende.dk 



Ny bolig?
Spørg os når du skal sælge?

Mere end 20 års erfaring med
boligsalg i Reerslev og
Stærkende. 

Nybolig Hedehusene
Hovedgade 502
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 2555 - 11 -
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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 

  
 

 
 

Godt nytår! 

Så står der 2011 på kalenderen, og vi er kommet godt i gang.  

 

Når du læser dette, har vi allerede været en tur i Aalborg til Ungdomsrin-
gens musikfestival. Det er efterhånden blevet en rigtig god tradition. Og 
igen med god hjælp fra forældre og selvfølgelig forældreforeningens mu-
sikudvalg.  

I starten af februar, drager Julie mod Filippinerne, hvor hun skal være i 
praktik i forbindelse med hendes uddannelse som pædagog. Vi har alle øn-
sket Julie held og lykke, hun vil blive savnet i aftenklubben.  

Om hun vender tilbage til klubben, må tiden vise. Foreløbig skal Julie væ-
re væk et halvt år. 

Vores bestyrelse har ønsket at vores hjemmeside, skal have en make-over. 
Derfor har der været nedsat et hurtigt arbejdende udvalg. Så allerede nu, 
kan man se ændringer på siden. Det skulle gerne ende med en overskuelig 
side, med masser af fotos og nyttige informationer. Det er vi mange, der 
ser frem til.  

Vi ser igen i år, frem til et godt samarbejde med forældre, skolen og alle 
foreningerne i byen.  

 

På klubbens vegne 

 

Lars Vesterdal 

Klubleder.  
 

 



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?
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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. 
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Fastelavn er mit navn…… 
 

 
 

 



FASTELAVNSFEST 
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HESTEOPTOGHESTEOPTOGHESTEOPTOGHESTEOPTOG    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For de, der har lyst, vil der være  
fint fastelavnspyntet hesteoptog, som  
kl. 10.30 starter ved Reerslevs nordlige byport 

(den mod Hedehusene). 

Som gammel tradition bevæger vi os langsomt gen-
nem byen til forsamlingshuset til tøndeslagning. 
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Arrangerer fastelavnsfest med  

tøndeslagning for børn  
 

Fastelavnssøndag d. 6. marts 2011 
kl. 11.oo-13.oo 

 

I Reerslev forsamlingshus 
 

 
 
 

 



FASTELAVNSFEST 
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Som sidste år vil der i salen være tønder til 3 aldersgrup-
per, så alle kan være med – og naturligvis kåres både 
kattekonger og kattedronninger. 
Der vil også være en præmie for bedste udklædning.  
 
Enhedspris for børn og voksne:  25 kr.  pr. næse 

 

Traktement:  
Til børnene: bolle, kage og 1 sodavand eller juice. 
Til de voksne: bolle, kage og kaffe/te.  
 
Yderligere øl og vand kan købes for hhv. 15 kr. og 10 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilmelding: 
senest onsdag d. 2.3. til Kirsten Halby, tlf. 4656 4661 
Sms: 2129 5006 eller  
e-mail: aage.kirsten@christensen.mail.dk 
 

Vel mødt –  
Vi håber at se en masse glade børn og voksne!!! 

 
 

 



Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 

 

Reerslev Skytte- og Idrætsforening •Stærkendevej 153 • Stærkende • 2640 Hedehusene 
Tlf.: 4613 6484 • Email: mail@reerslevif.dk • www.reerslevif.dk 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 
 
 

 
 
Bestyrelsen pr. juni 2010 
 

Funktion Fornavn Efternavn Adresse Postnr.  
& by 

Tlf. 
Privat 
 

Mobil 

Formand Jens Midtgaard Stærkendevej 153, 
Stærkende 

2640   
Hedehusene 

46136484  

Næstformand    
 

  

Kasserer Ulla Christensen Solvang 70 2640   
Hedehusene 

46590616 24273080 

Fodbold  

 

Michael Blem Clau-
sen 

Dybkærvænget 13, 
Stærkende 

2640   
Hedehusene 

43600050 40841329 

Gymnastik Annelise Hansen Stærkendevej 153, 
Stærkende 

2640   
Hedehusene 

46136484  

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 Jør-
gen 

Petersen     

 

Suppleanter: 
Gitte Pedersen, Johannes Thulesen og Jan Jensen 

Revisorer: 
Mogens Larsen og Kurt Thomassen 

Revisorsuppleant:  
Anni Kær Pedersen 

Fanebærer 
Kurt Thomassen 

Suppleant:  Claus Jensen 



Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 
 

 

Reerslev Skytte- og Idrætsforening •Stærkendevej 153 • Stærkende • 2640 Hedehusene 
Tlf.: 4613 6484 • Email: mail@reerslevif.dk • www.reerslevif.dk 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 
 

FLASKEINDSAMLING OPHØRER: 
Emballageafgifter for vinflasker er halveret som en del af den nye skatte-
pakke. Det medfører at firmaer der håndterer genbrugsglas ikke længere 
kan tilbyde betaling for flaskerne. De kasser der er opstillet rundt i lands-
byen vil /er derfor blevet fjernet.  

Reerslev Skytte –og Idrætsforening 
Jens Midtgaard 

 

 
 

L.N. Skov/Have & Park 
Maskinhandel 

STÆRKENDEVEJ 226, Vindinge 
2640 HEDEHUSENE 

4613 8401 lnservice@mail.dk 
  
 
 
 

TILBUD 
Stihl  MS171 Benzin Motorsav: 

Vejl.  Kr. 2.095,00      NU Kr. 1695,00 
Stihl  MS250 C-B Benzin Motorsav: 

Vejl.  Kr.  3.995,00      NU Kr. 2.995,00 
Stihl  Skærestøvler Restparti: 

Vejl.  Kr.    995,00      NU Kr. 600,00 
Husqvarna Sikkerhedsoveralls Restparti: 

Vejl.  Kr. 1.350,00      NU Kr. 795,00 
AL-KO  El-Kædesav eller El-Løvsuger: 
Vejl.  Kr.    799,00      NU Kr. 599,00 

Vi har  mange andre gode t i lbud så k ig forb i !  
Næsten a l t  i  Havebrugsmaskiner /benzin/e l  
Div .  Redskaber  Wol f /Zink-Lysbro/Fiskars 

Service/Reparat ioner /Reservedele/Udlejn ing 
Mindre smedeopgaver  udføres. 
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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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Mogens Larsen, Stendyssegård i Reerslev, har givet Tingstedet tilladelse til at bringe 
uddrag af sin far Karl Ingemann Larsens erindringer fra Byhistorisk Samling og Ar-
kiv, Årsskrift 2000 og 2001.  
 

Stendyssegård har været i Mogens’ slægts eje i over 200 år, og mange kan endnu hu-
ske hans far, der overtog gården i 1920 efter sin mor og giftede sig samtidig med Oli-
via Olsen fra Jonstrup. De fik sønnerne Christian og Mogens. Olivia døde i 1936 og 
d. 20. Juni 1938 giftede Karl Ingemann Larsen sig med Ebba Lolly Madsen, der var 
hjemmesygeplejerske i Reerslev. Ebba døde i 1992. Karl Ingemann Larsen døde i 
1996 – 72 dage før han fyldte 100 år. Mogens Larsen overtog gården i 1963. 
 

Karl Ingemann fortæller:  
Fra Gaarden her i Reerslev 1880. Moders Forældre var væk, saadan har jeg forstaaet 
det. Der var 4 Søskende, Hannibal den Ældste, saa Moder Maren, Dorthe og Inger. 
Hannibal fik den Jord længst ude imod Hedehusene, ca. 15 Td. Land plus det halve af 
Jorden, der laa omkring Gaarden, at bygge paa. Han havde et par mindre Heste og  
3-4 Køer. De havde langt ud til Marken, saa det jeg kan huske er saa, at Husbestyrer-
inden sad bag i Vognen og holdt Køerne, altsaa ud lidt op af Formiddagen og Hjem 
ved 5-6-Tiden.  
Lidt om hvad jeg har hørt om min Moder Maren Hannibalsdatter født 1854, gift ca. 
1880 med Lars Pedersen fra Øde Hastrup. Saa vidt jeg har faaet at vide et Fornufts-
ægteskab. Min Moder skulde bare have en Mand med en del Penge for at overtage 
Gaarden, og det var der fra Øde Hastrup, men hvor mange Penge, det ved jeg ikke. I 
ægteskabet var der 3 Drenge, Hannibal født 1882, Peder 1844 og Hans 1886.  
Saa i 1890 døde Lars Pedersen, vistnok sparket af en Hest over det ene Ben, hvor 
Saaret ikke kunde læges. Saa skulde Moder have en Bestyrer. Moders Søsters mand 
skulde saa skaffe en. Han henvendte sig til min Farbroder, om det var noget for ham. 
Han tog op og saa paa Gaarden og paa det alt sammen, men sagde, at det ikke var no-
get for ham. Han har fortalt, at Stuehuset var meget daarligt, og Kostalden var ogsaa 
meget forfalden, men han havde en Broder – om han skulde spørge ham ad, og det 
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skulde han. Nu maa I huske paa, at det var meget smaat i min Faders Hjem – et lille 
sted på Baldersbrønde Mark. De var en Søster og 2 Brødre.  
Min Fader kom vistnok Hjemmefra som 10-aarig til en Gaardejer, som ingen Børn 
havde, og nærmest som et Barn skulde han have Gaarden efter dem. Men jeg har for-
staaet det saadan, at der var kommet en Knude paa Traaden. De syntes, at min Far ik-
ke var nok Hjemme og tit tog til Bal, saa nu bød der sig en Chance for at faa noget at 
arbejde med selv.  
Jeg tror nok der var noget at gaa i gang med. Husk nu stadigvæk det var meget smaat. 
Der skulde spares paa alt for at faa til Rentepenge (afdrag på lån). De var vant til at 
spare, og min Moder hjalp ogsaa godt til, saa det passede godt sammen, og samtidig 
sang min Fader næsten altid, altsaa godt Humør. Det har vel ogsaa hjulpet til at 
komme over Vanskelighederne. Jeg kan huske fra Dreng, at min Fader altid sagde, 
”Dreng du skal ikke lade Bukserne synke, fordi du taber en Bukseknap”, altsaa paaen 
igen med nyt Mod. Det har jeg tit tænkt paa siden.  
Saadan kom han i gang med det. Saa vidt jeg forstaar, gik der ikke saa lang tid, før de 
kom til at holde af hinanden. Min Moder havde ikke det glade Livssyn som min Far. 
Han tabte aldrig det glade, altid syngende, derfor, da de giftede sig, var det af Kær-
lighed til hinanden, altsaa ikke et Fornuftsægteskab. Jeg tror ogsaa, at min Moder ik-
ke kunde have faaet bedre Mand at arbejde sammen med. Han stod op Kl. 4 hver 
Morgen, og om Sommeren fra ca. midt i Maj til Høst stod han op Kl. 3, gik ud og 
flyttede Heste ude i Marken og saa Hjem og kalde paa Pigen Kl. 4. Moder var ogsaa 
med til at malke. Hun malkede de Køer, der gav meget Mælk og saa ind at lave Mor-
genkaffe; de sov næsten aldrig til Middag, men gik i Seng Kl. 9.  
Min Moder havde gode Kundskaber, kunde læse, skrive og regne. Min Far derimod 
kunde meget lidt læse og skrive og Regning, kun Hovedregning, saa det var vel nok 
Mor, der fik lov til at ordne det hele. Jeg har aldrig hørt dem skændes, men derimod 
snakkede de om tingene, naar de kom i Seng. Jeg husker engang, at hun udtalte, at 
hun gerne vilde have en Stol oppe i Havestuen, men Fader sagde ”nej, først betale 
Rentepenge, og hvis der er Penge til overs, skal du nok faa”. Moder var ogsaa meget 
bestemt. Alene i hendes Talemaade var der en Fasthed, og Tonefaldet var ikke til at 
tage Fejl af. Det var nu saadan en pæn Maade at sige det paa, men fast, saa det var 
bare med at komme af sted med det samme. Det med at opdrage os Børn, var det 
Moder, der sørgede for, at det var det vel ogsaa i hendes første Ægteskab, men hun 
var meget bestemt, saa jeg tror nok, at der ikke var gaaet saa lang Tid, før de har tyet 
mere til min Far, som var det smilende glade Væsen, altid imødekommende - aldrig 
afvisende.  
Hannibal og Peder havde arvede Kundskaber, for de kunde læse, skrive og regne; 
derimod Hans og jeg, vi kunde kun regne, ikke læse eller skrive. Hvor lang tid Han-
nibal og Peder var Hjemme ved jeg ikke, men det var meget smaat, saa jeg antager, at 
de er kommet ud saa hurtigt, som de har kunde undværes herhjemme, for at tjene 
Penge. De var meget sparsommelige, ingen Spiritus og Røg eller nogen Fornøjelse - 
altid Hjemme.  



STENDYSSEGÅRD 

- 24 - 

Jeg har hørt tale om Bælum Højskole og mener ogsaa, at Hannibal har været der, in-
den han og Peder tog til Tune Landbrugskole. Der tog de saa Kontroleksamen og blev 
uddannede Kontrolassistenter (kontrollerede mælkekvaliteten på  gårdene). Saa tog 
de ud, for dér fik de mere i Løn, som de saa sparede op, til de selv kunde købe et lille 
Landbrug og blive Selvstændige. De var 14-12 og 10 Aar ældre end jeg, saa det er 
først nu (ca. 1905), jeg kan huske, at de kom Hjem som Kontrolassistenter, for da 
kunde de godt kontrollere om Søndagen, saa kunde de faa samlet en 3-4 Fridage 
sammen, og saa kom de Hjem og hjalp min Far og Mor. Jeg kan huske, at Far var saa 
glad, naar de kom Hjem.  

1902. Det første, jeg kan huske, er Kostalden. Der var en Støtte inde i Gaarden til at 
holde Muren staaende og en Dør. Inden for Døren stod en skimlet Ko. Det er alt, 
hvad jeg kan huske fra den gamle Stald. Saa blev den nye Kostand bygget, og der var 
Stillads, da de murede. Vi havde faaet Besked paa, at dér maatte vi ikke komme, men 
jeg gik derop med Ingemann, Tømrermester Olsens yngste Søn, og jeg dumpede da 
igennem Stilladsbrædderne med det ene Ben. Saa kan jeg ikke huske mere om den.  
Nede langs Bygaden stod der 2 Rækker Popler paa Diger; en Række paa hver Side 
ned til Indkørslen og saa fra den næste Side af Indkørslen til Sprøjtehuset.  
De 2 Rækker Popler, der stod til Indkørslen, blev saa fjernet og Digerne blev jævnet 
ud. Noget blev flyttet og kørt derned, for der stod altid Vand; om Vinteren har jeg lø-
bet paa Skøjter dér, altsaa det var noget sumpet noget. Saa kan jeg huske, at de gra-
vede saadan smaa Render paa 8 – 12 Tommer, og der blev lagt smaa Sten i ud til 
Grøften, saa Vandet kunne løbe ud, og saa blev der lagt Have an. Alt dette kan jeg 
saa tydeligt huske, det var vistnok en af Hannibal og Peders Kammerater, som havde 
lært noget med Gartneri og Anlæg af Haver, der stod Inde for Anlægget.  
Dette nye stykke Have var fra Stuehuset og den gamle Have mod Nord til Ole Olsens 
Have (nu Tingstedvej 4), altsaa helt nyt i den gamle Have. Vi havde Æbletræer, Pæ-
retræer, Solbærbuske, Ribs og Stikkelsbær. Vi havde meget af den slags. Vi syltede 
Solbær og lavede Ribsgele til Pandekagerne, og saa det store Æbletræ, som enkelte 
Aar gav op til 2-3 Tønder Æbler til stegte Æbler i Kakkelovnen om Vinteren og til 
Mad m.m. Den gang skulde vi lave alt selv.  
Der blev ogsaa gravet Ajlebeholder og støbt. Jeg kan huske, at jeg saa Afstivningen 
inde i Ajlebeholderen, saa det har Hannibal og Peder nok gjort sammen med min Far. 
Altsaa de kom Hjem og hjalp til med at faa udført Arbejdet. Om Vinteren kom de 
Hjem og tærskede med Plejltøj og rev Landhalm; der var Straatag paa alt. Saa var der 
det med Hans. Han var i Tømrerlære i Hedehusene, og da han blev udlært skulde han 
”paa Valsen”, som det kaldes. Han var i Tyskland et Aar; kom så Hjem og begyndte 
at bygge ovre i Jylland, men det holdt op, for han byggede for Gaarde og fik næsten 
ingen Penge for det. Saa tog han Plads i Sønder Omme som Forvalter i en Tømmer-
handel og var der et Aar eller to.  
Saa var der det herhjemme hos min Far. Jeg kan huske, at ca. 1906 købte han en 
Vandvogn med Træaksler og en rund Tønde nede på Brandhøj, en Slaamaskine, en 
1½ Stolsvogn, en Rejsefjedervogn og en Bredsaamaskine. I 1912 købte han en Plag, 
som skulle være til Følhoppe og 1914 et Sølvplet Seletøj til Stadsbrug. 
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Skydning i vintersæsonen: 

15 m. banen: Tingstedvej 40, under skolen 4656 1082 
Riffelskydning  Onsdage 18.00 – 21 00 

Pistolskydning  Tirsdage 19.00 – 21.00 

Rifler og pistoler stilles til rådighed 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  

Pistol afd.: Lars Rasmussen 4659 0506 
 Jens Johannesen 4264 1746 
 Bjarne Kristensen 2267 8970 
 

Kontingent for 2010:   Børn kr. 150,00   Voksne kr. 300,00 

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

Man skal være min. 12 år til pistolskydning. 

HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN 
Læs mere på  www.reerslevskytteforening.dk 
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TILLYKKE  
Vinderen af nr. 113’s 
krydsordsopgave:             
Løsning: Sarte 
       
Anne Petersen 
M. W. Gjøesvej 8 

 
 

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.15.03.2011 
 
Navn:   

Adresse:   

Alder:   

Løsning:   

Mit yndlingsdyr:   
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Dukketeater 

D. 11/12 2010 opførte dukke-
teateret Rod krybbespillet Rej-
sen. I en scenografi af kufferter 
med marionetter fortalte pakæs-
let Biblens historie om Maria og 
Josef fra Nazareth, deres rejse til 
Bethlehem og Jesusbarnets fød-
sel i en lille stald. 

Det var en god oplevelse både 
for voksne og børn og alle var 
fanget af historien i de 50 min 
forestillingen varede. 

Venlig hilsen 
Menighedsrådet 
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”TRO og VIDEN” 
Læsegruppe 
i præstegården 
tre søndage fra 14-17: 
27. februar; 20. marts; 10. apri l.  
Udvalgte tekster af bl.a. 
P.G. Lindhardt,  
Johannes Sløk  
og Søren Krarup. 
ALLE  er velkommen!  
Ved tilmelding udleveres teksterne pr. post eller pr. e-mail. 
Der serveres kaffe, te og kage ved møderne. 
 

Venlig hilsen 
Karin & Viggo 
4656 0652; jvk@km.dk 

PS! Går det godt, fortsætter studiekredsen til efteråret. 
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Februar 

Søndag, den 6. februar kl. 10 
Femte S. e Hl. 3 K. Kanding 
(Børnekor medvirker) 
 
Søndag, den 13. februar kl.10 
Sjette S. e Hl. 3 K.  Kanding 
 
Søndag, den 20. februar kl. 10 
Septuagesima Hedegaard 
 
Søndag, den 27. februar kl. 10 
Sexagesima Kanding 
 

Marts 

Søndag, den 6. marts kl. 10 
Fastelavn Kanding 
(Børnekor medvirker) 
 
Søndag, den 13. marts kl. 10 
Første S. i fasten Hedegaard 
 
Søndag, den 20. marts kl. 10 
Anden S. i fasten Kanding 
 
Søndag, den 27. marts kl. 10 
Tredje S. i fasten Kanding 
 

April 
Søndag, den 3. april kl. 10 
Midfaste Kanding 
(Børnekor medvirker) 
 
Søndag, den 10. april kl. 10 
Maries bebudelse Kanding 
 
Søndag, den 17. april kl. 10 
Palmesøndag Hedegaard 
 

 
 



AKTIVITETSKALENDER: februar- april 2011 

 

Dato Kl. Aktivitet  Sted Arrangør 

Tirs 8/2 19.30 Generalforsamling. Klubhuset RIF 

Ons 9/2 19.30 Fremtidens Landsbylaug, debatmøde. Huset LL 

Fre 18/2 19 Café-aften. Huset Café 

Ons 23/2 19.30 Generalforsamling. Huset Huset 

Ons 2/3 12.30 Kalkmalerier i Reerslev Kirke. 
Snitter og kaffe i forsamlingshuset. 
Pris: 50 kr. 
Tilmelding senest d. 24/2, tlf. 4656 0673. 

Kirken og Hu-
set 

HHF 

Søn 6/3 10.30 
11-13 

Hesteoptog  fra Byport Nord  
Tøndeslagning for børn, se side 15-18, 
Tilmelding senest 2/3 til Kirsten Halby 

 
Huset 

 
LL og Huset 

Tors 10/3 18 Teater, ”Fanget på Film” – gratis entre 
Billetbestilling, tlf. 4335 2950 til afhent-
ning fra d. 24/2 2011 

Huset SFO Viben 

Fre 11/3 18 Teater, ”Fanget på Film” – gratis entre 
Billetbestilling på tlf. 4335 2950 til af-
hentning fra d. 24/2 2011 

Huset SFO Viben 

Tirs 15/3 18.30 Dilettant, Henrik og Pernille. AFLYST  Huset Huset 

Fre 18/3 19 Dilettant, Henrik og Pernille. AFLYST  Huset Huset 

Lør 19/3 19 Dilettant, Henrik og Pernille. AFLYST  Huset Huset 

Tors 24/3 19 Generalforsamling 
Tilmelding 

Huset Reerslev  
Vandværk 

Tors 24/3 19 Fairline       AFLYST . Huset RMF 

Man 28/3 13.30 Tøjdemonstration v/ Anna’s Mode. 
Pris: 50 kr. 
Tilmelding senest d. 21/3, tlf. 4656 0673. 

Huset HHF og ÆK 

Søn 3/4 12 Projekt ”Ren By” Huset LL 

Man 11/4 19 Generalforsamling. 
Pris: 50 kr. 
Tilmelding senest d. 4/4, tlf. 4656 0673 

Huset HHF 

Fre 29/4 18 Generalforsamling 
Tilmelding 

Huset LL 

 
 

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 

 




