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”SIG NÆRMER TIDEN,  
da jeg må væk, 

jeg hører vinterens stemme; 

thi også jeg er kun her på træk 

og haver andetsteds hjemme .” 

Det første vers i St. St. Blichers digt 

”Præludium” fra 1837 og han har ret, for 

tiden nærmer sig og det føltes i går på 

dækket af færgen til Ebeltoft. 

Det var diset og ingen sol, kun en svag 

vind fik Kattegat i bevægelse, men plud-

selig brød solen igennem skylaget samti-

dig med en isnende kold vind ramte kin-

den. 

Joh - vintertiden nærmer sig og når disse 

linjer læses først i december, kan læseren 

måske huske, at sidste år kom sneen de 

sidste dage i november og dækkede lan-

det i flere måneder. 

I dag er det en novemberdag og – 

”Skyerne gråner og løvet fa lder, 

fuglene synger ej meer, 

vinteren truer og natten kalder,  

blomsterne sukke: det sneer!  

Og dog bære blus vi med glæde!” 

og senere i digtet fortsættes med verset: 

”Psalmerne klinge og klokker kime 

spotte med sneen ved jul,  

vinteren må sig med våren rime,  

smelte for solen i skjul!  

Derfor bære blus vi med glæde!”  

Sådan skriver Grundtvig i et efterårsdigt 

fra 1847 og sådan fortsætter tankerne på 

turen mod Aarhus fra Æbeltoft.  

Et besøg i stormagasinet ”Magasin du 

Nord” der er overraskende på en lørdag – 

for det vrimler – trods krisetider – med 

mennesker – der sælges og købes – men 

mere forbløffende - under loftet er der 

guirlander og ned fra hænger hvide ”sne-

bolde” i varierende størrelser, begynden-

de pynten til julegavesalget! 

Det er nu blevet december og endnu flere 

besøger landets forretninger og der tæn-

kes mere og mere på at juleaften med ju-

letræet – julemaden og julegaverne nær-

mer sig, men man kan ikke, når man op-

lever juleræset i byernes butikker, lade 

være med at spekulere over, hvor mange 

blandt alle disse ivrige og hastende men-

nesker, der mon tænker over, at selve ju-

len intet har at gøre med disse deres an-

strengelser at gøre, men kun med hvad 

der er udtrykt i Grundtvigs ord: 

”Et barn er født i Bethlehem -!” 

Tingstedet ønsker alle sine annoncører 

og læsere en rigtig god og velsignet jul 

og et godt nytår. 
 

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 

Sidste gang min kone og jeg skænd-

tes startede det med at hun spurgte: 

"Hvad er der på TV?" 

Jeg svarede: "Støv!" 

 

- Jeg vil gerne bede om en liter rød 

motorolie. 

- Rød motorolie, frue.... – Øh, til 

hvad da? 

Mit stoplys er gået ud. 

 

En mand kommer ind på et bibliotek 

og spørger: 

- Har de bogen ”Manden det over-

legne køn”? 

Ekspedienten: - Ja den står under 

”Overtro & Den danske Oldtid”  



 

- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Så skulle du ringe til 

fru Jensen's Multiservice.  
Alle medarbejdere 

er fagligt uddannede, 
og kvaliteten er i top. 

For fru Jensen er ingen 
 opgaver for små, 

men heller ingen er for store. 

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

Mad, vin eller gaver? 

http://www.frujensen.com/
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LANDSBYLAUGETS B ESTYRELSE 2011  –  2012  
Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:  

www.reerslev-sterkende.dk 
 

Formand:  Kirsten Halby 

 Tingstedvej 18, Reerslev 

Tlf.: 4656 4661 

Mobil: 4040 2687 

Mail: khalby@mail.dk 

Næstform.: Tanja Borge 

 Brostrædet 1, Reerslev 

Tlf.: 2092 8008 

Mail: tanja@broagergaard.dk 

Kasserer Lars Andersen 

 Sognevej 10, Reerslev 

Tlf.: 4656 3706 

Mobil: 2499 6009 

Mail: sognevej10@hotmail.com 

Sekretær Niels Poulsen 

 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 

Bestyrelses- Nick Ziegler 

medlemmer Tingstedvej 41, Reerslev 

Tlf.: 4018 7228 

Mail: nick@hyldagergaard.dk 

 Michael Blem Clausen 

 Dybkærvænget 13, Stærkende 

Tlf.: 4360 0050 

Mobil: 4084 1329 

Mail: micclausen@gmail.com 

 Preben Rosenberg 

 Tingstedvej 20D, Reerslev 

Tlf.:  3811 6663 

Mail: prebenrosenberg@yahoo.dk 

Suppleanter Aage Christensen 

 Tingstedvej 18, Reerslev 

Tlf.: 4656 4661 

Mobil: 4040 2687 

Mail:  

aage.kirsten@christensen.mail.dk 

 Michael Michaelsen 

 Solvang 29, Reerslev 

  

Tlf.: 4656 3909 

Mail: 

michael.michaelsen@4me2you.dk 

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

Revisorsuppleant: Ulla Christensen 
 

Presse og kommunikation:  Karin Øhlenschlæger og Niels Paulsen 

Byggeudvalg og Trafikudvalg:  Nick Ziegler og Preben Rosenberg 

Aktiviteter og arrangementer: Michael Clausen og Tanja Borge 

Agenda 21: Michael Clausen 

Skovrejsning: Nick Ziegler 

Revisor: Niels Willumsen og Jesper Petersen 

Revisorsuppleant: Ulla Christensen 
 

Landsbylaugets bestyrelse har om-konstitueret sig d. 12. okt. 2011, så Kirsten Halby 

er formand, Tanja Borge er næstformand og Michael B. Clausen er bestyrelsesmed-

lem. Michael Blem Clausen er nu medlem af byrådet i Høje Taastrup og mener ikke, 

at tiden rækker til begge poster. 

Hvis du ikke er medlem af Landsbylauget og gerne vil have indflydelse på, hvad der 

sker i vores landsbyer, kan du henvende dig til:  

Kasserer Lars Andersen  
Sognevej 10, Reerslev  

2640 Hedehusene  

Tlf. 4656 3706 / Mobil 2499 6009 

Årligt kontingent 150,- kr.  

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

 
 

Café-aften den 28. oktober 2011 – KLIMAMAD. 

Café-udvalget brillerede med en ud-

søgt middag, som i sin sammensæt-

ning begrænser CO2-udslippet. 

Fordelene stopper ikke der – DET 

SMAGER DEJLIGT - ER SUNDT - 

og samvittigheden lettes!!  

Forretten var en Hokkaido-suppe 

(græskarsuppe) – som var helt vid-

underlig. Og efter Johannes’ intro-

duktion blev der disket op med den 

helt store buffet af lækre retter med 

diverse dressinger – og dejligt brød.  

Den største leverandør af grøntsager var Søren Wiuff, som også deltog i aftenen; og 

udover at være bondemand, kan han både spille guitar og synge, så det fik vi også en 

fin smagsprøve på, da han leverede nogle af Halfdan Rasmussens viser. 



LANDSBYLAUGET INFORMERER 
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Café-udvalget LÆNGE LEVE – De gav os alle 84 en rigtig god oplevelse – og vi 

håber på at kunne lægge alle opskrifterne på hjemmesiden – til fri leg. Det vil være 

en god hjælp for dem, der vil udforske og nyde den klimavenlige mad. 

TAK FOR LÆKKERT MAD! 
 

 
.

 

CAFÉ-UDVALGET  

Søren Wiuff 

Se flere billeder fra Café-

aftenen d. 28/10 på Lands-

bylaugets hjemmeside 

www.reerslev-sterkende.dk 

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


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 - 9 -
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Vintersæson. 

15 m. banen: Tingstedvej 40, kælderen under skolen 4656 1082 

Riffelskydning, . Onsdag  fra kl. 18.30, 1. gang d. 5/10 2011 

Pistolskydning: Tirsdag fra kl. 19.00,  1. gang d. 4/10 2011 

Nye medlemmer er velkomne. Man er også velkommen, hvis man 

blot ønsker at prøve. Der vil være en gratis prøveskydning. 

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 

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   

mailto:info@reerslevskytteforening.dk
http://www.reerslevskytteforening.dk/
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Med nogen forsinkelse kommer her vinderlisten fra fugleskydnin-

gen i sommer. 

Fugleskydning 2011 

 Kronen Else Nielsen v/ Bjarne Hansen 

 Næbet Steen Nielsen v/ Jan Hansen 

 Halsen Gunner Olsen v/ Helge Johnson 

 Halen Eva Andersen v/ Kenneth Reimann 

 V.klo Jimmi Rasmussen v/ Svend Erik Rasmussen 

 H.klo Lilly Rasmussen v/ Tina Henriksen 

 V.vinge Palle Andersen v/ Camilla Rasmussen 

 H.vinge Valter Christensen v/ Bjarne Hansen 

 Brystpladen Helge Johnson v/ Keld Smedemark 

 Fuglekonge Helge Johnson 

 Skyttekonge Keld Smedemark 

Præmier til lotteri skænket af (LIVINGLY DK) ved Louise Hel-

mersen og Kent Christensen 
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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 svært at komme uden om det – det er snart jul!! 

I klubben kan vi hvert år se det på, at det er tid til at holde vores 

traditionelle flæskestegsaften. I år var det fredag d. 18. november.  

Selv om riget fattes penge, har vi i år valgt at prioriterer deltagelse i byens 

julestue. Det har betydet lidt omfordeling af ressourcerne i klubben, men 

vi mener, at det er vigtigt at deltage, når byen samles. Og når sandheden 

skal frem, så har vi savnet at være med til julestuen.  

Der har den sidste tid været samlingssted foran klubben udenfor klubbens 

åbningstid. Der ligger med tomme øldåser, masser af cigaretskodder m.m. 

Vil I ikke godt være søde at rydde op efter jer.  

Igen i år lavede vi Halloween fest sammen med sfo’en. Og lige bortset fra 

at der ikke var nok sandwich, så synes vi det var endnu en succes. Hvor er 

det dejligt at se så mange mennesker komme og bakke op, når vi laver 

sådan et arrangement. Også dejligt at både klubbens og skolens bestyrelser 

ville være behjælpelige med at stå i boden og sælge sandwich, kaffe og 

sodavand.  

Som I har kunnet læse i vores klubblad, så prøver vi igen i år at lave 

julegavefremstillings-fri december. Det vil sige, at børnene ikke kan 

fremstille julegaver i december. Tit kommer børnene i tanke om, at der 

skal laves julegaver to minutter i jul. Det kommer der ikke altid det bedste 

resultat ud af. Derfor har vi i år valgt at vi bruger tiden på at julehygge 

sammen.  

Der har været valg til bestyrelsen. Det betyder, at vi siger velkommen til 

Michael Kjeldesen. Vi håber der kommer et par stykker til. For samtidig 

har vi måttet sige farvel og tak for et godt samarbejde til, Ellen S., Susanne 

S., Mariann J. og Claus D.  

 

På klubbens vegne 

Lars Vesterdal 

Klubleder 

 

mailto:reerslev_fritidsklub@htk.dk
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Påmindelse til interessenterne til 

Reerslev Vandværk. 

Når det årlige aflæsningskort bliver 

fremsendt fra HTK Forsyning, skal vi 

bede om at alle drage omsorg for at fore-

tage aflæsning og indberetning til tiden. 

Det giver noget administrativt bøvl for 

vandværkets kasserer, hvis ikke denne 

procedure bliver foretaget til tiden. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Reerslev Vandværk I/S 
 

 

L.N. Skov/Have & Park 
Maskinhandel 

STÆRKENDEVEJ 226, Vindinge 
2640 HEDEHUSENE 

4613 8401 lnservice@mail.dk 

                           

Tilbud  

Husqvarna Sikkerhedsoveralls/Restparti 

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

Husqvarna & Windsor Jakker Restparti 

  Vejl.  Kr. 499,00 - NU  Kr. 299,00 

Snapper Sneslynge SN822EX m. Briggs&Stratton motor 

Kr. 5.995,00 

Stihl Sav MS250 

 Vejl.  Kr. 3.995,00 - NU  Kr. 2.995,00 

Vi har mange gode tilbud på: 

 Havetraktorer/Riders/Plæneklippere/Hækklippere/Motorsave  

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

Service/Reparationer/Reservedele 

Små smedeopgaver udføres 

Slibning af rotorknive/skær f. hækklipper/hæksaks/ 

Cylinder-/håndklipper/kæder/alm. Knive 

Udlejning af bl.a. Havefræsere, Efterhængt diesel-Fræser 

Brændeflækker og Motorsave 
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Vi ønsker alle brugere af  

og gæster i forsamlingshuset 

rigtig glædelig jul 

og godt nytår. 

Vi glæder os til at se jer igen 

i det nye år. 
 

Vært og bestyrelse ved 

Reerslev forsamlingshus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reerslev Forsamlingshus  

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

Ordinær generalforsamling 

Onsdag den 22/2 2012 kl. 19.30. 

Dagsorden ifølge vedtægterne! 
 

Bestyrelsen 



REERSLEV FORSAMLINGSHUS 
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Dilettantforestilling i Reerslev Forsamlingshus 2012  
 

I uge 11 2012 præsenterer Forsamlingshuset 

”HENRIK OG PERNILLE” af 

Ludvig Holberg. 

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

veloplagt skuespillerpanel. 
 

Kort optakt: Når katten er ude danser musene på bordet. To tjenestefolk, 

Henrik og Pernille, har hver især fået den idé at give sig ud for deres 

herskaber. I lykkelig indbildning planlægger de to forklædte et lynbryl-

lup, begge overbeviste om, at de har skudt papegøjen og fundet en vel-

havende ægtefælle.  

En sprudlende forvekslingskomedie, der viser menneskets uimodståeli-

ge trang til at pynte sig med lånte fjer, og den var ifølge Holberg selv 

hans mest velkomponerede komedie. 
 

Forestillingerne opføres i uge 11 – 2012 

Tirsdag den 6. marts 2012 kl. 18.30  

Fredag den  9. marts 2012 kl. 19.00  

Lørdag den 10. marts 2012 kl. 19.00 
 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Tag familien med og mød op til en 

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

Bestyrelsen 

 



 
 

inviterer til Fastelavnsfest med tøndeslagning 
 

Fastelavnssøndag d. 19. februar 2012 
 

 
Fotos fra 2011  

     
 

 
Sæt allerede nu X i kalenderen.  

 
Invitation bliver husstandsomdelt senere –  

(og lægges på hjemmesiden: www.reerslev-sterkende.dk) 
 

Vi glæder os til at se jer!!  
 
 

Mange hilsener fra  
Bestyrelserne 
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DIN lokale SEXOLOG 
v/Karin Øhlenschlæger 
cand.jur. og sexolog(stud.) 

• Manglende sexlyst - Stress 
• Single - find en kæreste 
• Seksuel inspiration – trends 
• 60 min per session, billig åbningspris og trygge omgivelser  

Bestil tid - gerne aften og weekend 

telf. 40 48 59 24 - mail: karin@cityadvokat.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 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. 

http://www.raastoffer.dk/


Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 
 

 

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

Idrætsforening Borgermøde om en hal i Reerslev  

blev et tilløbsstykke 
Torsdag aften den 6. oktober 2011 blev der afholdt borgermøde 

på Reerslev Skole. En gruppe mennesker har i flere år arbejdet på, at det skal lykkes at 

få en multi- og idrætshal i byen, og nu var det tid til at borgerne i Reerslev og Stærken-

de skulle høres om deres tanker om projektet.  

Til mødet dukkede næsten 90 mennesker op for at høre om den kommende hal. Alle al-

dre var til stede – fra babyen på armen til pensionisten, og endda også en deltager med 

brækket ben.  

Mødet blev indledt ved Frands Bennetsen, som er den oprindelige initiativtager til pro-

jektet. Frands fortalte, at der allerede lokalt er indsamlet 700.000 kr. Dette er sket via 

arbejde på Roskilde Festivalen siden 2001 og halballer i Tune med Kandis.  

Fra at have arbejdet som en initiativgruppe med repræsentanter fra foreninger og institu-

tioner, har man nu stiftet Halforeningen, som har som eneste formål at arbejde for at vi 

får en hal i Reerslev. Halgruppen vil fremadrettet være forankret i Halforeningen, som 

dog stadigvæk skal have et bredt samarbejde med foreninger og institutioner i lokalom-

rådet. 

Halgruppen har fremsendt lokalplanforslag til kommunen, som har afsat 2,5 mio. kr. i 

budgettet. Det blev bemærket, at der bliver holdt kort snor i kommunen, så pengene ik-

ke forsvinder i en budgetforhandling.  Kommunen har også givet tilsagn om en grund, 

som ligger lige op af Reerslev Skole.  

Borgmester Michael Ziegler deltog i borgermødet, og kunne bekræfte, at kommunen 

absolut bakker op om arbejdet. Han udtrykte stor ros til byen over det store engagement.  

Så kom der et inspirerende indlæg fra et tidligere medlem af ”Guldfireren” Thomas 

Ebert om, om hvordan man individuelt kan blive inspireret til at sætte mål for idræt med 

udgangspunkt i det lokale foreningsmiljø. Herefter blev der inviteret til gruppearbejde, 

hvor der blev efterspurgt forslag til, hvordan vi skal bruge vores kommende hal, og til, 

hvordan vi skal finde de sidste millioner.  

Der kom rigtig mange gode forslag frem, og de er gengivet på de næste sider. Halgrup-

pen er nu gået i gang med at bearbejde de mange gode forslag for at se, hvilke der kan 

tages med i de videre projektplaner, og hvordan de skal influere på det byggeri, som vi i 

sidste ende håber bliver en realitet om ca. 2 år. Udfordringen i det arbejde blev fint ud-

trykt af én af grupperne: Der er brug for begrænsningens kunst. Vi kan ikke få 

det hele. 

Halgruppen vil løbende holde byerne Reerslev og Stærkende opdaterede gennem Ting-

stedet, når der sker nyt i sagen.  

Halgruppen består af: Tina Koudal, Gitte Pedersen, Rie Ørving, Laila Stub, Anni Kær 

Pedersen, Lars Ole Hansen, Jens Midtgaard og Frands Bennetsen 
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Gruppe Ungegruppens ønsker til aktiviteter Ældregruppen øn-

sker til aktiviteter 

Aktiviteter Ønske om et socialt samlingssted hvor de unge har 

mulighed for at dyrke sport også når de forlader 6. 

skoleklasse i Reerslev. Men også et sted hvor hele 

familien kan være fælles om aktiviteter sammen el-

ler hver for sig.  

- Fodbold/ håndbold 

- Dans 

- Øvelokale for udøvelse af musik/ dans 

- Fitness rum  

- Squash 

- Badminton 

Der bør lægges vægt på at hallen er fleksibel og at 

den kan opdeles så flere aktiviteter kan finde sted 

samtidigt. Der er ønske om tilskuerrækker, og det 

er endvidere vigtigt at de eksisterende klublokaler 

m.m. integreres, så hallen kommer til at danne 

rammen for alle aktiviteter frem for en spaltning af 

aktiviteter mellem en ny hal og eksisterende lokaler 

i det eksisterende sports/skole/klubmiljø. 

Der lægges også vægt på at ude arealerne anvendes 

til f.eks. klatrevæg, skateboard/rulleskøjteareal og 

evt. petanque baner med mulighed for borde og 

bænke. 

De unge i byen har ønske om 0-energi eller lav-

energi byggeri med lave driftsomkostninger. 

Badminton 

Genoptræningsfaciliteter 

Træningscenter -fitness 

Linedance 

Zumba 

Opdeling af hallen – bør være 

en mulighed 

Effekt 

Yoga 

Håndbold 

Gymnastik for alle aldre 

socialt samvær sættes i højsæ-

de 

Musik - koncerter - foredrag 

Springgrav 

Ordentligt musikanlæg 

Varme i gulv - evt. Solceller 

vedvarende energi  

God ventilation 

Handicapvenligt 

Mulighed for opbevaring af 

rekvisitter  

Gode toiletforhold 

 

Gruppe Ungegruppens forslag til finansie-

ringskilder 

Ældregruppen for-

slag til finansierings-

kilder 

Mulige finan-

sieringskilder 

Små bidrag kan indhentes ved salg af reklamer, 

bandereklamer, ”salg” af siddepladser i form af 

sponsornavne på stole.  

Store bidrag skal indhentes igennem fonde og til-

skudsordninger på 0-energi, lavenergi, energi be-

sparelser, PSO projekter indenfor lys/ LED og lig-

nende. 
 

Fonde - Tuborg + Nordea + 

Rockwool + NCC  

Folkeaktier  

Paragraf 18 midler  

Søge hos større virksomheder 

i kommunen  

Miljøcentret i kommunen  

Erhvervsforeninger - Taastrup 

+ Hedehusene  

Lotteri - salg af lodsedler  

Reklamesalg i hallen – spon-

sorer 
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Byens foreningslivs øn-

sker til aktiviteter 

Skole/SFO/vuggestue/børn - ønsker til aktivite-

ter 

Indendørs fodbold, børnegymna-

stik, badminton, volley, håndbold, 

klatrevæg, fitnessmaskiner, 

springgrav 

Teater/musik/scene/skolens mu-

siklokale/drama 

Boldspil, yoga, pilates, model-

flyvning (trække det til som vin-

teraktivitet), halbal, bordtennis, 

squash, golfsimulator. 

Gymnastik (med redskaber, der kan betjenes af børn og unge), bad-

minton, fodbold, bordfodbold, hockey, bordtennis, Sociale arrange-

menter, floorball, basket, vipper, klatrevæg (man vil gerne bygge en i 

Hedehusene, men den kan lige så godt ligge i Reerslev), gerne utra-

ditionelle sportsgrene, anvendelse for børnehave og vuggestue (og 

dermed behov for skumudstyr), rulleskøjteløb, evt. udstyr til afhol-

delse af sociale arrangementer, Bane/rampe til et-hjulet cy-

kel/inliners, teaterforestillinger og danseforestillinger, koncerter, ju-

letræsarrangementer, Haloween, fastelavn mv., kreativt værksted 

(male snedker), gymnastik/zumba, halballer/Kandis. 

Følgende bør tænkes ind i forbindelse med planlægningen: 

Det skal kunne bruges for skolens børn og unge og her understøtte 

deres fysiske udvikling – men der er brug for begrænsningens kunst. 

Vi kan ikke få det hele. Der skal også være plads/mulighed for ikke-

sportsarrangementer/musik og møder. 

Husk stort redskabsrum, og tilstrækkelig højde på lokalet uden 

bomme, skal udføres i rengøringsvenlige materialer og det skal være 

nemt at komme til at gøre rent.  Der skal være mulighed for at opdele 

hallen, så den kan bruges til flere formål samtidig. Tænk også på 

akustikken – evt. huller i mursten, da det giver en bedre lyd til kon-

certer. Gerne et musikanlæg med højtalere, gerne en scene. Skolens 

musiklokale som tilbygning til hallen. På den måde vil skolens og 

musikforeningens udstyr (lyd og lys) let kunne stå til rådighed ved 

arrangementer. Det ville være dejligt med et flygel af ordentlig kvali-

tet. Vi bør indtænke udendørsarealerne til fx petanque, skater-bane 

mv. 

Byens foreningslivs for-

slag til finansieringskil-

der 

Skole/SFO/vuggestue/børn - forslag til finansie-

ringskilder 

Folkeaktier 

Pasning af lokaliteterne (opryd-

ning) 

Lotterier 

 (OBS:  Fremad Valby har bygget 

en multihal) 

Midler fra OK-benzin støtter lokalidræt, Roskildefonden, Andelsbe-

viser, områdets/kommunens virksomheder (fx har Ikea en politik om 

at støtte lokale aktiviteter), Rockwoolfonden, DSU, private lokale 

fonde, Sifa-fonden i Ålborg deler penge ud til 

idræts/sportsforeninger (tjent på landsdækkende tv på DK4), Nymøl-

le, IBF (betonvarefabrik), Nordeafonden, Danske Bank, Mærsk, ud-

lejning af hallen til konferencer mv. 

Indsamling af penge hos beboere i Reerslev/Stærkinde og evt. Hede-

husene.  
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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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Vi fortsætter med Mogens Larsens far 

Karl Ingemann Larsens ”Erindringer 

fra min Barndom med mere” 
 

Stendyssegård har været i Mogens’ 

slægts eje i over 200 år, og mange kan 

endnu huske hans far, der overtog går-

den i 1920. Karl Ingemann Larsen dø-

de i 1996 –  

72 dage før han fyldte 100 år. Mogens 

Larsen overtog gården i 1963. 

 

5. Del  

Juletræ 

Søndagen før Jul havde Skolen eller 

Byen Juletræ i Forsamlingshuset. For-

inden gik Komiteen rundt med en Li-

ste, saa kunde man give, hvad man øn-

skede. Det blev holdt før Jul, fordi For-

skolelærerinden Frk. Børresen tog 

Hjem til sine Forældre, som boede i 

Jonstrup; hun kom saa ikke tilbage før 

Skolen begyndte. Juletræet naaede helt 

op til Loftet, og øverst oppe var sat en 

Ting, som lyste, saa det kunde ses, og 

der var hængt Papirstrimler helt fra 

Toppen og til Gulvet, en masse Glim-

mer og mange Lys. Omkring Træet 

stod saa en fem-seks Herrer. De skulde 

passe paa, at vi Børn ikke kom ind til 

Juletræet. Vi gik ved siden af hinanden 

rundt om Træet, Frk. Børresen først 

med de smaa Børn, og saa kom Lærer 

Lundberg med 3-4 Klasse. Vi sang én 

eller to Julesalmer, saa talte Pastor 

Wasmann om Juleevangeliet, saa sang 

vi igen en Julesalme, saa talte Skolelæ-

reren vel om Julebudskabet, jeg kan ik-

ke huske, hvad det var. Saa gik vi igen 

rundt om Juletræet og sang en Salme 

eller to. Jeg tror ogsaa at Frk. Børresen 

fortalte en lille Fortælling, for Julelyse-

ne skulde helst være brændt godt ned, 

inden Træet blev flyttet op i et Hjørne 

af Salen. Saa kom vi til Gaverne, en lil-

le Ting til hvert Barn og en Kurv med 

Figner, Bolcher og Konfekt. I Stuen var 

der dækket Kaffeborde, Konerne lave-

de Kaffe og mange af Byens Beboere 

kom med Kager til Festen, og saa blev 

der spillet op til Dans, saa vidt jeg hu-

sker paa Harmonika. Forældrene dan-

sede med de smaa Børn, de større Børn 

dansede enten sammen eller med de 

mindre. Ved 9-10-Tiden var det slut. 

Skolens Juletræ var en stor Ting for 

mig.  
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Marked på Nytorv (senere 

Rådhustorvet) efter 1908 
 

Markedsdage 

Roskilde Marked holdtes hver Maaned. 

Der var særlig et Foraarsmarked og et 

om Efteraaret, som kaldtes Pæremar-

ked. Pæremarkedet var langt det stør-

ste. Det skulde næsten alle deltage i. 

Der var Karrusel, Luftgynge, Professor 

Labri og Spaakoner og meget andet, 

samt al slags Frugt, særlig Graapærer. 

Alt det holdtes paa Torvet ved Raadhu-

set.  

Torvet ved Jernbanen kaldtes Hestetor-

vet, og deroppe ved Jernbanestationen 

stod Køer og Kvier stillet i Rækker. De 

kom ret tidligt. Saa lidt op om Formid-

dagen kom Folk med Heste, en eller to. 

Hestehandlerne kom med en hel Række 

bagefter hinanden, bundet i Halen paa 

den forangaaende Hest, fem-ti Heste 

paa Stribe. Paa den første Hest sad 

vedkommende, og derfra skulde han 

have Opsyn med de bageste Heste. Det 

kunde somme tider give nogen Pro-

blemer, naar de bageste blev bange og 

begyndte at svinge ud til Siden, særlig 

naar der var mange bagefter hinanden, 

saa dér var det bare med at komme 

væk.  

Grisene havde Plads nede ved Adelga-

den, ved Promenadekaffeen. Alt sam-

men, Køer, Heste og Grise holdt til helt 

ned igennem til dér, hvor Kaffe og Pøl-

sevognen nu holder. Der var gerne god 

Plads, hvor Folk kunne være ud mod 

Jernbanegade, men til de to store Mar-

keder var Heste, og naar de saa rigtig 

skulde fremvises og danse lidt rundt, 

saa kneb det med Pladsen.  

Det var store Dage at komme med Far 

til Markedet, og det kunde jeg kun, 

hvis ikke man skulde i Skole. Naar jeg 

kørte med min Far til Markedet, kan 

jeg huske, at jeg spurgte ham, hvor 

mange vi skulde køre udenom. Det 

kunde blive mange, for saa naar vi kom 

udenom, og Hestene saa en Vogn for-

an, saa satte de Farten op igen, til de 

var kommet udenom den næste vogn, 

og saadan blev de ved. Far var næsten 

nødt til at lade dem løbe, de var næsten 

ikke til at holde, men han kunde altid 

standse dem, for naar han sagde: 

”Pruh” 3 Gange rask efter hinanden, 

saa standsede de med det samme, saa 

Sæderne røg frem med et Brag. Det var 

altid Fjedervogn, vi kørte til Markedet 

i, og vi holdt altid hos Købmand Mejer, 

lige til højre indenfor Røde Port. He-

stene var ikke altid saa glade for Toge-

ne over Røde Port, de var gerne meget 

urolige. Far lagde Tømmen paa Vog-

nen, medens de spændte dem for. De 

stod nogenlunde stille, det var bare 

med at komme op i Vognen, inden Far 

rørte Tømmen, for saa var de i gang 

med det samme. Jeg kan huske engang, 

vi var til Markedet, og der var spændt 

for, Far sagde til Gaardskarlene, der 

holdt Hestene ved Hovedet, at de skul-

de slippe dem, ”for nu kører jeg”. He-

stene rejste sig paa Bagbenene, og de to 

Gaardskarle sad paa Gaardspladsen paa 

hver sin side, hvor de havde holdt He-
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stene. Der var ikke meget at gøre, naar 

Far tog Tømmen, saa gik de.  

Saadanne Markedsdage fik de ogsaa 

lidt Spiritus, og Gaardskarlene fik og-

saa én engang imellem, saa de var fri-

ske, det var de altid, men saadanne Da-

ge var de mere. Men min Far drak me-

get lidt Spiritus; naar han var kørende 

til Markederne eller lignende, kom han 

altid pæn Hjem.  

Jeg kan huske, at min Fader 1903-06 

kørte ind til Københavns Flæskehal 

med Slagtegrise. Jeg var med ind til 

Vridsløselille, hvor min Fader havde en 

Tante boende. Hun havde 2 Sønner, 

den ene var Flæskehandler. Han havde 

en Forretning lige over Landevejen. 

Den anden Søn var Portner oppe paa 

Vridsløse Fængsel. Far skulde altid 

holde dér. Hestene skulde have et fo-

der, det var i Mulepose. Saa blev jeg 

der, til min Fader havde været inde i 

Flæskehalllen. Det var før 1906, for da 

kom han med i Roskilde Andel. Jeg var 

med oppe paa Slagteriet, og Far skulde 

levere 12 Grise om Aaret. Det sagde 

min Fader nej til, for saa mange fedede 

han ikke op, altsaa han kunde godt bli-

ver Andershaver, men han skulde leve-

re de 12 Grise, før han solgte til nogle 

andre. Det blev til 6-8 om Aaret, maa-

ske lidt mere indtil Krigen kom 1914, 

saa blev alt helt anderledes, der kom 

ikke nogen Tilførsler fra Udlandet.  

Al Vintersæden skulde afleveres til 

Brød, vistnok 18 Kroner pr. 100 Kilo, 

Maksimalpris paa alt Korn. 1917 blev 

der en meget lille Høst, saa alt skulde 

afleveres. Dog var der forbehold, der 

var sat et vist Antal Tønder Korn pr. 

Stk. Kreatur, hvor meget pr. Styk ved 

jeg ikke, eller jeg kan ikke huske det. 

Min Broder kom Hjem og passede det, 

til jeg kom Hjem fra Soldat. Han veje-

de saa Kornet af til det antal Kreaturer, 

der var angivet i Staldanslaget, saa han 

hele Vinteren 1917-18 havde den 

mængde Korn, der skulde bruges hver 

Dag. Det var Byg og Havre. Brødkor-

net skulde afleveres.  

Indtil Krigens Udbrud betaltes der 

Bompenge for at køre ad Landevejen til 

København. 2 Spand Køretøj betalte 8 

Øre, 1 Spand Køretøj 4 Øre og Ridende 

2 Øre. Bomhuset laa oppe ved Balders-

brønde.  

1915-16 skulde jeg med Far til Marke-

det og købe Smaagrise. Han sagde, at 

jeg skulde lære det engang, saa kunde 

jeg klare den selv. Min Fader sagde al-

tid, at han blev aldrig gammel, og der-

for skulde jeg lære, saa jeg kunde fort-

sætte, naar han ikke var her mere.  

 

 
Bomhuset i Baldersbrønde 

før 1915. 
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Invitation til  

en hyggelig pigeaften! 

Vi er en virksomhed, der tilbyder 

produkter inden for sundhed og vel-

være. 

Hvis I har lyst til en forkælelses-aften 

med en opfriskende og opstrammende 

ansigtsbehandling op til jul, så kom i 

Reerslev Forsamlingshus torsdag d. 

15. december 2011 kl. 19.00 – 21.30. 

Inviter gerne 1-2 veninder eller be-

kendte med. 

Selve arrangementet er gratis. Hver 

gæst betaler dog 49 kr. som inklude-

rer en nærende velkomstdrik og pro-

duktforbrug til behandlingen.  

Det er samtidig en produktlancering, 

hvor der er mulighed for lækre og 

velplejende julegaveideer. 

Det er naturlige produkter af meget 

høj kvalitet til meget rimelige priser.  

Behandlingen, der inkluderer en dyb-

derensende lækker ansigtsmaske, vi-

ses på en af gæsterne. De øvrige gæ-

ster sidder to og to og udfører be-

handlingerne på hinanden eller hver 

for sig under kyndig vejledning. Det 

er meget hyggeligt, og den meget op-

strammende maske medfører altid lat-

ter og god stemning. Der er også kaf-

fe og kage. Medbring venligst et 

håndklæde og en vaskeklud.  

Se http://myaloevera.dk/mette 

Tilmelding: Tingstedets redaktion  

v/ Rie Michaelsen, 

tlf. 46563909 eller mail 

rie.michaelsen@4me2you.dk senest 

den 12.12. 2011.   Max. 20 pers. 

Med venlig hilsen 

Lars Michael Randskov 

og Mette Ludvigsen 
Vindingevej 7C, 4000 Roskilde 

Tlf. 26125381 

Randskov@mail.dk 

http://myaloevera.dk/mette
mailto:rie.michaelsen@4me2you.dk
mailto:Randskov@mail.dk


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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TILLYKKE 
Vinderen af nr. 118’s 

krydsordsopgave:             

Løsning: Bunke 

       

Benedicte Bruus 

Truelsvang 72  

 

 
 

 

 

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.15.01.2012 

 

Navn:   

Adresse:   

Alder:   

Løsning:   

Mit yndlingsdyr:   

Vi ønsker jer alle en dejlig jul og et lykkebringende nyt år 2012 

TAK FOR ALLE JERES LØSNINGER 
 



 REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

 2640  HEDEHUSENE 
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Gudstjenester 
11/12 2011 – 26/2 2012 

Søndag, den 11. december kl. 10 

3. S. i Advent Kanding 

Søndag, den 18. december kl. 10 

4. S. i Advent Hedegaard 

Lørdag, den 24. december  

kl. 14,30 + 16 

Juleaftensdag Kanding 

Søndag, den 25. december kl. 10 

Juledag Kanding 

Søndag, den 26. december kl. 10 

2. Juledag Kanding 

 

Søndag, den 1. januar kl. 14 

Nytårsdag Kanding 

Søndag, den 8. januar kl. 10 

1.S.e.Hl.3Konger Hedegaard 

Søndag, den 15. januar kl. 10 

2.S.e.Hl.3Konger Kanding 

 

Søndag, den 22. januar kl.10 

3.S.e.Hl.3Konger Kanding 

Søndag, den 29. januar kl. 10 

4.S.e.Hl.3Konger Kanding 

Søndag, den 5. februar kl. 10 

Septuagesima søndag Kanding 

Søndag, den 12. februar kl. 10 

Sexagesima søndag Hedegaard 

Søndag, den 19. februar kl. 10 

Fastelavns søndag Kanding 

Søndag, den 26. februar kl. 10 

1.S.i.Fasten Kanding 

 



AKTIVITETSKALENDER: januar – april 2012 

Dato Kl. Aktivitet Sted Arrangør 

Man 13/2 18.30 Virksomhedsbesøg, Tune Krydderi & 

The Handel. 

Pris: 50 Kr. + kørepenge 

Tilmelding senest d. 5/2 på tlf. 4656 0673  

Tune HHF 

Søn 19/2  Fastelavn, ” Slå katten af tønden” se s. 17 HUSET LL OG HUSET 

Ons 22/2 19.30 Generalforsamling HUSET HUSET 

Fre 24/2 19 Cafe-Aften HUSET Café 

Man 5/3 17 Teateraften i selskab med Den glade Enke  

Pris: 300 kr. + kørepenge 

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

Albertslund 

MusikTeater 

HHF 

Tirs 6/3 18.30 Dilettant ”Pernille og Henrik”, se side 15. 

Tilmelding. 4656 1152 

HUSET HUSET 

Fre 9/3 19 Dilettant ”Pernille og Henrik”, se side 15. 

Tilmelding. 4656 1152 

HUSET HUSET 

Lør 10/3 19 Dilettant ”Pernille og Henrik”, se side 15. 

Tilmelding. 4656 1152 

HUSET HUSET 

Man 19/3 13 Virksomhedsbesøg, Hytholm Keramik 

Pris: 75 kr. + kørepenge 

Tilmelding senest d. 10/3, tlf. 4656 0673 

Ølstykke HHF 

Man 16/4 19 Generalforsamling 

Pris: 50 kr.  

Tilmelding, senest d. 10/4 tlf. 4656 0673 

HUSET HHF 

Man 30/4 13.30 Tøjparty 

Pris: 50 kr. 

Tilmelding, senest d. 25/4 tlf. 4656 0673 

HUSET ÆK og HHF  

Forkortelser: 

FTK Reerslev Fritidsklub RIF Reerslev IF RSF Reerslev Skytteforening 

MHR Reerslev Menighedsråd Café Landsbylaugets Café-Udvalg LL Landsbylauget 

HHF Husholdningsforeningen HUSET Reerslev forsamlingshus ÆK Reerslev Ældreklub 

 


