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Tingstedet 
Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn.  

FORÅRSTANKER I APRIL. 
Hvor er de dog triste disse måneder – frost 
veksler med lune – sne med brun og fugtig 
jord – mørket kommer tidligt og viger sent. 
Varmen og hyggen i stuen lokker frem for 
vintervejret uden i natten. 
Alligevel hørtes svage fodtrin i den bløde 
skovbund en mørk aften først i april – ellers 
ingen lyde bortset fra en svag vind i træernes 
toppe og en tør kvist knækket under en fod. 
Nogle mænd var på vej mod skovens udkant 
og en åbent område med vintersæd. 
Jorden var hård efter et par nætters frost. 
Nogle af mændene havde spredt, mens andre 
stod i skovkanten. 
Ingen lyde røbede deres tilstedeværelse, kun 
hørtes den sagte susen fra trætoppene og en 
fjern hunds gøen. 
Alt var stille denne sene nattetime – og dog. 
En svag støj, der langsomt tiltog i styrke, 
nærmede sig hurtigt – en flyvemaskine. 
Pludselig lyste fire lys på marken – støjen 
fra maskinen tog af, så kun en svag hylen 
hørtes for igen at tage til i styrke og hastigt 
forsvinde, mens tre store hvide faldskærme 
langsomt dalede mod jorden. 
Mændene fra skovkanten løb ud på marken 
samlede og skjulte skærmene og tømte hur-
tigt tre containere og bar indholdet hen til 
to biler, der havde stået skjult mellem nogle 
lave graner. 
Alle spor på marken blev fjernet og bilerne 
kørte hastigt bort ad skovvejen. 
Alt gik efter planen – næsten. 
For inde i skoven ved trinbrædtet holdt to 
andre biler og ventede og kørte straks med 
knitrende maskinpistoler efter de to første, 
men de kom dog ikke langt, for den ene 
væltede i et sving og den anden fik skudt 
dækkene i stykker og røg i grøften. 
De to biler nåede til byen med deres last, 
men ni mand fra byen var taget ud, kun otte 
kom levende hjem. 

 

Fortsættes side 3. 

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. 
 

Tryk: Foreningstrykkeriet i  
 Høje-Taastrup Kommune. 
 

Oplag: 785 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 y b 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 y o 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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Fortsat fra side 2 

Det er 56 år siden, det var i april og en 
forårstur i skoven bliver stadig gået og i år 
blev det kun til en kort tur i skoven langs 
med Vejleå og på dagen i dag er det forår, og 
som digteren Johannes Jørgensen engang 
skrev efter en gåtur i skoven langs Svend-
borgsund i det spirende forår 1912:  
 
”Ja det er forår nu 
som for et kvart århundred siden… 
ak tiden, tiden, 
den sletter alle mine forår ud! 
 
En opkørt vej, 
et fortov, der er vådt, og hegnets rakler, 
og himlen grå, 
og luften lun og barsk i vexelkast. 
 
Mit liv – som brast, 
og som dog er endnu… 
og disse spurve, hoppende på vejen 
den gang som nu –  
som for de femogtyve forår siden… 
 
Aa, tiden, tiden, 
der sletter mig, og alt og alle ud… 
 

Og i dag er foråret spirende i Reerslev. Vin-
tergækker, erantis, krokus står snart i skyg-
gen af påskeliljer og hyacinter og om ikke 
flagspætten hakker vildt i birkestammen, 
mens blåmejsen flagrer lystigt og småpip-
pende ud og ind ad redehullet i mejsekassen 
til stor ærgrelse for musvitten, der sidder på 
plankeværket over kassen. 

Joh! – foråret er vist på vej endnu en gang – 
tak for det! 

Redaktionen. 

 
 

 

Hvor finder jeg hvad i Tingstedet?

Solstrejf, alt i blomster, side 5. 
 

Landsbylauget, referat, ”Ren By” m.v., 
side 6 - 11. 
 

Karneval, billeder, side 12 
 

Forsamlingshuset, dilettant, Musikfor-
syning mm., side 13 - 16. 
 

Reerslev Fritidsklub, side 17. 
 

Landsbykalender, side 18 - 20. 
 

Reerslev IF, gymnastikopvisning mm., 
side 22 - 24. 
 

Skytteforeningen, adresser, side 25. 
 

Poul Hansens Arkiv, Dybkærgård,  
side 26 – 27. 
 

Tips og ideer til Maden, side 28 - 29. 
 

Læsernes side, ”Børneudsagn”, side 30. 
 

SPAR Vindinge, side 31. 
 

Det’ for børn, Børnesiden, side 32. 
 

Menighedsrådet, gudstjenestelisten, kon-
firmander, side 34 - 35. 

 
 



HØRT I BYEN 
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TAK 
Hjertelig tak for venlig delta-
gelse ved min mormor Agne-
the Reenberg begravelse lør-
dag d.14 Marts 2009. 
 
Tak fordi I var med til at give 
hende den smukke begravelse, 
hun fortjente. 
 
Hun var elsket og hun vil være 
savnet. 

Anders Reenberg 

Mindeord 
Agnethe Reenberg er død den 6/3 
2009. Budskabet gik som en løbeild 
gennem landsbyen, og hos os som 
kendte hende, vil hun være savnet. 
Hun var en aktiv person, der var 
med i meget, dilettant, hushold-
ningsforening, ældreklub, pensio-
nistforening, tirsdagstræf, strikke-
klub, menighedsrådet i to omgange. 
Aldrig gik man forgæves til Nethe 
og i det omfang kræfterne slog til, 
deltog hun. Hun havde stadig kon-
takt med gamle skolekammerater, 
som mødtes to gange årligt og Gar-
derforeningen.  

Æret være Nethe´s minde. 
Vennerne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Trænger du til at forkæle dig selv 
eller en du kender, så kom til 
Solstrejf en lille gårdbutik i 
Hedeland på Stærkendevej 124. 
 

Jeg laver alt i afskåret blomster, 
buketter, kurve, sammenplantnin-
ger også til bryllupper, begravel-
ser og fester .....! 

Forhandler lækkerier fra Strynø, Læsø og Bornholm. 

Nu er der atter fuglesang og lysere dage, så Solstrejf. byder 
på masser af forårs- og påskeinspiration, med masser af nye 
vare og påskelækkerier.  
Jeg har sjove blomster til ude og inde, frisk dine krukker op 
foran din hoveddør, find nogle søde påsketing til hjemmet, 
hent buketten el. værtindegaven til påskefrokosten. 
Hvis du vil springe køen over, så bestil på forhånd.  
Ordre uden for åbningstid, ring og hør nærmere. 

Husk, det er hyggen, der tæller hos Solstrejf. 

Husk, at jeg ikke modtager Dankort. 
Åbent 
alle fredage fra 16.30 - 18.00 
alle lørdage fra 10.00 - 15.00 

Ekstra åbent  
Skærtorsdag og Langfredag begge dage fra 10.00 - 13.00 
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Ligger 
Stærkendevej 124, Vindinge.  
Telefon 40 13 24 57 

www.tr-solstrejf.dk
trsolstrejf@gmail.com

http://www.tr-solstrejf.dk/
mailto:trsolstrejf@gmail.com


 

 

LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2008-2009 
Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:  
 www.reerslev-sterkende.dk
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Formand Jens Midtgaard 
 Stærkendevej 153, Stærkende 
 Tlf.: 4613 6484 

  Mail: jm@miljoe-logistik.dk

  

Næstformand
 Michael Blem Clausen 
 Dybkærvænget 13, Stærkende 
 Tlf.: 4360 0050 

  Mail: micclausen@gmail.com 

 

Kasserer Ulla Christensen 
 Solvang 70, Reerslev 
 Tlf.: 4659 0616 

  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 

 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
mailto:jm@miljoe-logistik.dk
mailto:ullachr@mail.tele.dk


 LANDSBYLAUGET INFORMERER 
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Bestyrelses- René J. Andersen 
medlemmer Nordtoften 6, Reerslev 
 Tlf.: 3886 5779 
 Mail: rene@koudal.org 

 

 Claus Wolff 
 Tingstedvej 12, Reerslev 
 Tlf.: 4656 1206 
 Mail: n.c.wolff@os.dk 

 

 Jytte Larsen  
 Solvang 66, Reerslev 
 Tlf.: 4656 1755 
 Mail: j.b.larsen@privat.dk 

 

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

 

 Else Nielsen 
 Thorsager 12 I, Reerslev 
 Tlf.: 4659 1409 
 Mail: jholmsted@mail.dk 
 

 



LANDSBYLAUGET INFORMERER 

ER DIT TRÅDLØSE NET-
VÆRK SIKRET? 
På tur gennem Tingstedvej for at 
afprøve det nye Gratis Danmark 
Netværk, som er ved at blive in-
stalleret i HTK, overraskede det 
mig, hvor mange der i Reerslev 
har trådløst netværk, og især at jeg 
flere steder kunne koble mig på 
Internettet uden nogen form for 
beskyttelse/sikkerhed. 
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BRANDDAMMEN 
Landsbylauget har kontaktet 
kommunen  
d. 26-01-09 med henblik på at få 
renset branddammen i Reerslev 
for alger og plantevækst.  
Kommunens driftsleder Allan 
Hasselstrøm har set dammen og 
lovet, at den vil blive renset in-
den foråret. 

 

Derfor opfordrer jeg alle, der har 
et trådløst netværk, til at kontrol-
lere om netværket er sikret, eller 
om det har mistet sin sikkerheds-
opsætning. 
Kommunen oplyser imidlertid, at 
gratis-netværket endnu ikke fun-
gerer i Reerslev, Hedehusene, 
Sengeløse og City2, men kun i 
Taastrup Hovedgade.  
Her er et Link til kommunes 
hjemmeside angående det gra-
tistrådløse netværk også kaldet 
Hotspotzoner. 

http://www.htk.dk/Om_kommunen/Gratis_Danmark_netvaerk.aspx

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.htk.dk/Om_kommunen/Gratis_Danmark_netvaerk.aspx


 LANDSBYLAUGET INFORMERER 
 

Projekt ren by 2009 
I samarbejde med Dansk Naturfred-
ningsforening arrangerer Miljø- og 
Energicentret i Høje Taastrup kom-
mune igen i år et landsdækkende 
”Projekt ren by”. 
 

Som nævnt i Tingstedets februar nr. 
bliver det her i Reerslev og Stærken-
de 
 

Søndag den 19. april, kl. 13,00 – 
15,00 

 

Kl. 13,00 samles vi på p. pladsen 
foran Reerslev Forsamlingshus. 
 

Fra Landsbylauget vil der være per-
soner tilstede. De uddeler affalds-
sække og handsker, samt de aktuelle 
ruter til de fremmødte deltagere. 
 

Efter endt oprydning afleveres de 
brugte affaldssække atter på p. plad-
sen ved Forsamlingshuset, hvorefter 
Lauget kvitterer med øl/vand, lidt 
børneguf og frisk frugt. 
 

Alle kan deltage. Kom og vær med 
til en aktiv og hyggelig omgang for-
årsoprydning i og omkring vores to 
smukke landsbyer! 
 

På Landsbylaugets vegne: 
Else Nielsen & Jytte Larsen 
 

 

Taastrup Hovedgade 75 2630  Taastrup 
Telefon 43 99 46 45 Giro 5 59 93 50 
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LANDSBYLAUGET INFORMERER 

Referat af bestyrelsesmøde den 
14. januar 2009 i forsamlingshu-
set 
Afbud fra Kirsten  
Alle øvrige fremmødte  
Vi havde aftalt at starte en time tid-
ligere, for at afholde en lille "efterju-
lefrokost", hvor vi hver især havde 
medbragt diverse lækkerier. Dette 
var en succes. René som var kage-
bagemester denne aften, stod så for 
desserten, som var kage med is.  
Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra sidste 
bestyrelsesmøde  
2. Meddelelser  
3. Orientering fra udvalgene  
4. "Ren By" (Oprydning i fælles-

skab)  
5. Eventuelt  
 

Ad 1:  
Referatet blev godkendt.  
Ad 2:  
Ulla meddeler at hun ikke kan af-
melde Vandtrappen til DONG, 
idet ingen tilsyneladende ejer an-
lægget. Vi enedes om at "bore dy-
bere", idet dette jo ikke kan have 
sin rigtighed. Det aftaltes senere, 
under pkt. 5, at Ulla og Jens un-
dersøger sagen igen, og vi sætter 
det på som et punkt på næste mø-
de.  
Michael M. efterlyser en kalender 
for bestyrelsen.  
(Michael har efter mødet kontak-
tet mig pr. telefon og anmodet om 
at det kommer som et punkt på 
næste dagsorden).  
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 LANDSBYLAUGET INFORMERER 
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Ad 3:  
Jens skal i morgen (150109) deltage 
i et møde vedr. bevillinger til nye 
projekter.  
Jens meddeler at trafiksikkerhedsud-
valget, hvor vi hidtil har deltaget ved 
en repræsentant fra Sengeløse, nu 
mangler et medlem, og spørger om 
vi kan stille med en kandidat. Ud-
valgets funktion og "pondus" blev 
drøftet, og Michael B.C. blev fore-
slået. Han mener dog at hans kompe-
tencer mere er på skole-, social- og 
udviklingsområdet m.v., og takkede 
nej. Efter snak frem og tilbage stille-
de Michael M. sig til rådighed og 
blev valgt. Næste møde er den 22. 
januar, hvor altså Michael M. delta-
ger. 
Agenda 21: Nyt møde 5. februar m. 
evaluering af de forskellige gruppe-
ringers resultater. Der vil derefter 
evt. være brug for nye medlemmer i 
diverse udvalg.  
Ad 4:  
Project Ren By går ud på at kommu-
nens borgere i fællesskab "gør rent" 
på veje og stier m.v. I den anledning 
sørger kommunen for diverse sække 
og redskaber. Else stillede op som 
koordinator, og vil prøve at inddrage 
skole, SFO o.s.v. Else kontakter 
kommunen for nærmere oplysninger, 
og vi enedes om at sætte punktet på 
igen næste gang, hvor vi så kan blive 
bedre informeret af Else.  
Ad 5:  
Jens er blevet kontaktet af kommu-
nen med en forespørgsel om, hvor-
vidt vi kan arrangere noget til "Kul-

tour" i år. Temaet er "Bevægelsens 
Uge". Michael M. oplyste om at Re-
erslev Musikforsyning er engageret i 
arrangementet med seniordans.  
Michael B.C. fremsætter forslag om 
tættere samarbejde med de øvrige 
foreninger i Reerslev. Det anføres 
fra forskellige sider, at der er enig-
hed om dette, og at den beslutning er 
truffet tidligere. Michael B.C. fore-
slår at invitere repræsentanter fra de 
øvrige foreninger til en halv times 
formøde ved vores bestyrelsesmø-
der. Bl.a. kunne sådanne formøder 
forhindre overlapning af møder og 
arrangementer m.v. René foreslog at 
vi måske kunne tage en forening af 
gangen. Der var en del snak frem og 
tilbage, for og imod disse forslag, og 
vi enedes derfor om at tage det som 
et punkt på næste møde.  
Det blev fremført at bestyrelsen ved 
næste generalforsamling qva vore 
vedtægter desværre skal sige farvel 
til Jens - og evt. andre. Vi drøftede 
muligheden for at beholde de poster, 
som Jens har, i laugets bestyrelse. 
Det blev vedtaget at dette skal på 
som et punkt på næste møde.  
Der har været nogle forkerte mai-
ladresser og telefonnumre i omløb, 
det blev pålagt sekretæren at få disse 
ting på plads.  
Mødet sluttet kl. 21.10.  

Ref.: Dan  
 



KARNEVAL I FORSAMLINGSHUSET  

 

”Det var en kanon aften” – et udsagn fra flere af deltagerne i Café-udval-
gets karneval i Reerslev Forsamlingshus fredag d. 13/2 2009. 
Byens Café-udvalg inviterede med succes på Kalkunret og Prinsesse Char-
lotte-dessert – (maskeret appelsinfromage i rouladeskiver). 
Voksne og børn kom i flotte og iderige udklædninger, og humøret var højt 
– som billederne også viser. Katten blev slået af tønden – Piraten Lars fra 
Sognevej blev kattekonge. 
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Der blev danset til den store guldmedalje – til Havens Danseorkester – og 
2 friske piger fra Thorsager sprang på scenen for at synge sammen med 
dem. Til alles jubel! 
Godt gået igen – Café-udvalg! 
 



 REERSLEV FORSAMLINGSHUS 

Generalforsamling i 
Reerslev Forsamlingshus 
onsdag d. 25/2/2009 
Som vanligt ledte Arne Frandsen 
de fremmødte i god ro og orden 
gennem dagsordenen/generalfor-
samlingen. 
Da Gorm Folmer-Petersen ikke 
kunne genvælges, blev Johannes 
Thulesen valgt til formandsposten. 

 
Søndag d. 15.3. har bestyrelsen 
konstitueret sig som følger: 
Formand:  Johannes Thulesen 
Næstformand:  Rie Michaelsen 
Kasserer:  Ulla Christensen 
Bygningsværge: Jørgen Holmsted 
Sekretær:  Bettina Nielsen 
Bestyrelsessuppleanter: 
Jens Midtgaard og Nick Ziegler 

Vi e  
af fo
I for  
klarh
Vi k  
grun
Vi k
rensn
Ring

JM
Tlf
ER DIN GRUND FORURENET ? 
r et miljørådgivningsfirma der beskæftiger sig med oprensning
rurenede grunde. 
bindelse med salg eller køb af ejendomme er det vigtigt, at få
ed for om den pågældende grund er forurenet. 

an bistå med forundersøgelser, egentlige miljøundersøgelser på
den, samt de hermed nødvendige myndighedsbehandlinger 
an udføre det nødvendige arbejde i forbindelse med selve op-
ingen samt udfærdige de nødvendige myndighedsrapporter. 
 for en uforbindende snak. 

 MILJØRÅDGIVNING / LOGISTIK. 
Stærkendevej 153, Reerslev  2640 Hedehusene 

. 4616 2363 / 4015 4668    Mail. jm@miljoe-logistik.dk  
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS 
 

Reerslev Forsamlingshus’ Dilet-
tantforestilling 2009 
Årets stykke ”Greven ud af luf-
ten” blev en succes – selv om fre-
dag aftens forestilling blev slået 
sammen med lørdagens festaften. 
Der blev serveret sjove replikker 
og godt skuespil, i det nok så kri-
seramte grevskab, af de dygtige og 
velspillende medvirkende. Sæd-
vanen tro endte det lykkeligt, og 
de 2 unge elskende fik hinanden. 
Publikummerne var begejstrede 
og morede sig. 
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Med sorg måtte vi undvære styk-
kets suffli, Nethe Reenberg, som 
gik bort få dage inden premieren, 
så instruktør Karina Grøn Henrik 
sen påtog sig også Nethes opgave 
de sidste uger inden opførelserne. 
Efter forestillingen lørdag aften 
blev der indtaget flot smørrebrød, 

kaffe og lagkage m.v. mens lærer-
bandet ”Reerslev Rednecks” fyld-
te scenen op med isenkram, så de 
kunne spille op til dans. Det gjor-
de de rigtig godt – med stor 
spændvidde fra Rock’n Roll til 
Himmelhunden, så der var gang i 
de danselystne reerslevborgere! 
Forsamlingshusets bestyrelse tak-
ker ALLE de medvirkende i årets 
dilettant for deres store indsats!!! 



 REERSLEV FORSAMLINGSHUS 

 
Så er programmet for den kommende sæson klar, så sæt allerede nu kryds i 
kalenderen og mød op til en hyggelig aften i VORES forsamlingshus 
 

17.09.2009: Steen & Mads 
Velkommen til showet ”Danmarks mest ukendte stjerner” 
”Danmarks mest ukendte stjerner” består af en blanding af gamle Steen & 
Mads-hits og helt nye sange om emner som stjernedyrkelse, intimbarbe-
ring og facebook. Desuden har de tilført nogle helt nye elementer til deres 
musikalske stand-up, og allerede her afsløres, at både nye og gamle venner 
dukker op og blander sig i showet. 
Steen & Mads fejrer med dette show, at det er 25 år siden de startede deres 
musikalske samarbejde, og de er bare blevet bedre og bedre år for år. 
 

08.10.2009: Bjarne Lisby 
En glad aften med Bjarne Lisby. Et muntert mix af lystige sange, gode grin 
og gamle bukser er hvad der bydes på. Bjarne Lisby har været på banen i 
mange år og med over 20 CD-udgivelser bag sig er der lagt op til en fornø-
jelig aften. 
Musikalsk stand-up når det er bedst. 
 

19.11.2009: Havens Danse Orkester 
Det er med stor glæde, at vi igen kan præsentere Havens Danse Orkester. 
Og det er naturligvis det kendte orkester, under ledelse af den legendariske 
trommeslager Jan Schiöpffe, som hver sommer underholder gæsterne i M. 
G. Petersens Familiehave i Pile Allé, der er tale om. Havens Danse Orke-
ster har et meget bredt repertoire, og spiller alt fra Beatles til Bach, Bran-
denburg til Bamse, Elvis til Edelmann, Krebs til Kollo, Shubidua til Seda-
ka, og selvfølgelig en bred vifte af de gamle danske klassikere som Haven 
er så kendt for, Tidemand, Lystager, Winkler og Frederiksberg og Køben-
havner potpourrierne. Havens Danse Orkester spiller gerne op til dans for 
det modne publikum, men kan også bare lyttes til. Måske flytter vi bordene 
og tager en svingom. 
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS 
 

25.03.2010 Fairline 
Fairline er et erfarent countryband med udspring i Wagon Wheelers, hvor 
Ulla (billedet), Frank og Morten har spillet i de sidste mange år og Chaps 
& Boots, hvor Tim har været ankermand i mere end 20 år. Alle bandmed-
lemmer har dog også mange års erfaring fra utallige andre musikalske 
sammenhænge. 
Fairline repræsenterer derfor mange års musikerfaring fra mange genrer og 
har masser af sceneerfaring. Fairline har rødder i både den traditionelle 
countrymusik og i countryrockmusikken, med et repertoire som spænder 
over en række af countrymusikkens klassikere, over nyere countrymusik til 
den mere rock’ede del af countrygenren. Det bliver uden tvivl en contryaf-
ten af de helt store. 
 

22.4.2010 Volume 60 
Volume 60 er et band, der har specialiseret sig i at spille amerikansk og 
engelsksprogede hits og træffere fra 60´erne, med et lille smut til ørehæn-
gere fra 50´erne og 70´erne. 
Bandet består af hel- og halvprofessionelle musikere, der alle brænder for 
musik fra ”The Golden Age Of Rock & Roll”. 
Repertoiret, der spilles, indeholder bl.a. musik af Creedence Clearwater 
Revival, Eric Clapton, Fats Domino, Elvis Presley, Willie Nielson, Fleet-
wood Mac, Santana, The Beatles og mange flere. 
Er der stemning for det, fylder vi dansegulvet, og gir den gas med Rock & 
Roll. 
Se også landsbylaugets hjemmeside – www.reerslev-sterkende.dk
Programmet for den kommende sæson (2009 - 2010) kan ses på: 
http://www.elvisjensen.dk/
 
 

På gensyn 
Forsamlingshuset 
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 Reerslev fritids- og ungdomsklub   

 Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene. 
 Tlf. 4335 3560. Email: reerslev_fritidsklub@htk.dk  Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk 
  
Foråret er på vej, vi kan mærke det i klubben -  
 

Som når blomsterne kommer op af jorden, fuglene synger og solens varme kan 
mærkes – ja, lige sådan, kan vi mærke det på børnene.  
De bliver kulrede, nogen vil sige forelskede, måske for første gang, andre mere 
rutinerede, men en ting er sikkert – der er liv og glade dage. Når man kommer 
forbi klubben, kan man måske sige, lidt for meget liv. Men sådan er det altså 
hvert forår – fuld fart frem. Og vi synes det er herligt! 
 

Og så skete det endeligt: Klubben har fået en Formand til vores bestyrelse. Det 
er Mariann Jensen, der er blevet valgt. Mariann er mor til Benedikte fra 5. kl. 
Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med Mariann og den øvrige 
bestyrelse.   
 

Sidste nr. af Tingstedet, skrev jeg at klubben skulle på tur til Aalborg, og efter 
beskrivelserne fra deltagerne, må jeg sige at det er en succes, som skal 
gentages. Selvfølgelig hvis opbakningen er det, som den var i januar. Det er vist 
kun i Reerslev man kan finde så stor forældreopbakning til sådan et 
arrangement – tak for det :o)  
Der er en masse billeder fra turen oppe i klubben i vores ramme og der er få på 
vores hjemmeside.  
 

Aftenklubbens skitur til Østrig, må nok komme ind i top 3 af vores skiture… 
Ingen skader, ingen sure miner, bare en masse sne og lidt kulde – og så en 
ordentlig flok glade unger, så bliver det altså ikke meget bedre. Og når Tonni så 
til med, havde fundet et rigtigt hyggeligt familie hotel, med en værtinde, som 
ville gøre alt, for at vi skulle have det godt, selv madpakkerne smurte hun til os, 
så er det jo perfekt. Skulle der være aftenklubmedlemmer klar til næste år – ja, 
så er vi også klar ☺ 
Der er lidt billeder på hjemmesiden og ellers masser af dem i vores ramme – tak 
til mesterfotografen Stephanie (den voksne), for lån af billeder. Klubbens 
kamera, lod vi ligge på den restaurant, hvor Kevin gav burgere, i forbindelse 
med hans fødselsdag. 
 

Som det måske er de fleste bekendt, har vi mistet vores nabo, Nethe.  
Nethe har alle klubbens dage også fungeret som vores ”opsynsmand”, dvs. 
passet på klubben, når vi ikke har været her. Og selvfølgelig været med til at 
starte ældreklubben, som jo bor her i klubben, onsdag formiddag.  
Vi vil komme til at savne Nethe, og hendes hjælpsomhed. Æret være hendes 
minde. 
 

På hele klubbens vegne 
 

Lars Vesterdal 
Klubleder 
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Reerslev-kalenderen 2009 
 

Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat al-
lerede nu: 
 

Dag 
 

Dato Kl. Emne Sted Arrangør 
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April 
Fre 17 18 

19 
Generalforsamling 
Spisning 

Forsamlingshuset Landsbylauget 
Cafe-Udvalget 

Fre- 
Søn 

17-19  Weekendtur for dagklub-
ben 

 Fritidsklubben 

Søn 19 13-15 Projekt ”Ren-by”  Reerslev Landsbylauget 
Man 20 19 Generalforsamling Forsamlingshuset Husholdnings-

foreningen 
Tirs 21 19 Forældremøde for dag- og 

aftenklubben 
Fritidsklubben Fritidsklubben 

Tors 23 19 
20 

Spisning 
Volume 60  

Forsamlingshuset Reerslev Musik-
forsyning 

 

Maj 
Fre 1  Ny børn starter i klubben Fritidsklubben Fritidsklubben 
Søn 3 13-15 Gymnastikopvisning Reerslev Skole Reerslev IF 
      

 

Juni 

Ons 10 17-18 Kolonimøde for forældre Fritidsklubben Fritidsklubben 
Lør-
søn 

13-14  Rollespilsovernatning v. Hakkemosen Fritidsklubben 

Tirs 23  Skt. Hans  Lergraven Landsbylauget 
Man 
-tirs 

29-30  Dagklubben på koloni  Fritidsklubben 

 



Reerslev-kalenderen 2009 
 

Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat al-
lerede nu: 
 

Dag 
 

Dato Kl. Emne Sted Arrangør 
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Juli 

Ons
-fre 

1-3  Dagklubben på koloni  Fritidsklubben 

 

August 
Lør 15  Sommerfest Forsamlingshuset Landsbylauget, 

Fritidsklub m.fl 
Fre-
søn 

28-30  Weekdtur for aftenklub-
ben 

 Fritidsklubben 

 

September 
Tors 19 18.30 

20 
Spisning 
Steen & Mads, Stand-Up 

Forsamlingshuset Reerslev Musik-
forsyning  

Lør 26  Rollespilsscenarium  Fritidsklubben 
 

Oktober 
Tirs 6 19 Forældremøde for dag- og 

aftenklubben med valg til 
bestyrelsen 

Fritidsklubben Fritidsklubben 

Tors 8 19 
20 

Spisning 
Bjarne Lisby 

Forsamlingshuset Reerslev Musik-
forsyning  

Tors 29  Halloween sammen med 
Viben SFO 

Reerslev Skole Fritidsklubben og 
Viben SFO 

Fre 30 19 Café-aften Forsamlingshuset Landsbylaugets 
Café-Udvalg 

 



Reerslev-kalenderen 2009 
 

Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat al-
lerede nu: 
 

Dag 
 

Dato Kl. Emne Sted Arrangør 
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November 
Fre 13 18 Flæskestegsaften, børn og 

forældre. Max 100 pers. 
Fritidsklubben Fritidsklubben 

Tors 19 19 
20 

Spisning 
Havens Danse Orkester 

Forsamlingshuset Reerslev Musik-
forsyning  

Fre 27 17 Juletræstænding ?? Forsamlingshuset Landsbylauget 
 

December 
Lør 6   Julestue ?? Reerslev Skole Fritidsklubben 
Fre 19  Julediskotek Fritidsklubben Fritidsklubben 
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Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 

 

 

Reerslev Skytte- og Idrætsforening • Thorsager 24 • Reerslev • 2640 Hedehusene 
Tlf.: 4659 0550 • Email: mail@reerslevif.dk • www.reerslevif.dk 
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Reerslev Skytte- og 
Idrætsforening 

 
 

Bestyrelsen pr. februar 2007 
 

Funktion Fornavn Efternavn Adresse Postnr.  
& by 

Tlf. 
Privat 
 

Mobil 

Formand Jan B. Jensen Thorsager 24,  
Reerslev 

2640   
Hedehusene 
 

46590550 20118550

Næstformand Allan Corfitsen Thorsbrovej 4,  
Reerslev 

2640   
Hedehusene 
 

46555410  

Kasserer Mads Blom Stendyssevej 15, 
Reerslev 

2640   
Hedehusene 
 

46591609 20454001

Fodbold,  
Senior 

Erik Petersen Reerslevvej 64 2640   
Hedehusene 
 

46590757  

Fodbold, 
Oldboys 
 

Vacant      

Fodbold, 
ungdom 

Carsten Laursen Poul Hansens  
Vænge 3,  
Stærkende 
 

2640   
Hedehusene 
 

46137670  

Badminton Jakob Skydsgaard Møllebovej 14 2640   
Hedehusene 
 

 22300822

Gymnastik Annelise Hansen Stærkendevej 153, 
Stærkende 

2640   
Hedehusene 
 

46136484  

Linedance, 
stavgang 

Annelise Hansen Stærkendevej 153, 
Stærkende 

2640   
Hedehusene 
 

46136484  

Svømning Frands Bennetsen Thorsager 3,  
Reerslev 

2640   
Hedehusene 
 

46592817 29233387

Bordtennis / 
kampsport 

Nina Hansen Ildvænget 17 
 

2640   
Hedehusene 
 

46593739 40331205

Kampsport Nina Hansen Ildvænget 17 
 

2640   
Hedehusene 
 

46593739 40331205

Skydning Nicolai Andersen Engen 12 
 

4100 Ringsted 57538023 22174130

Skydning, 
kasserer 

Anders Hansen Merianhaven 9 4330  Hvalsø 38112253 50566368

 



Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 
 

 
 

Reerslev Skytte- og Idrætsforening • Thorsager 24 • Reerslev • 2640 Hedehusene 
Tlf.: 4659 0550 • Email: mail@reerslevif.dk • www.reerslevif.dk 
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Reerslev Skytte- og 
Idrætsforening 

 

 
 

 
 
 

Reerslev Skytte- og Idrætsforening  
afholder  

GYMNASTIKOPVISNING  
Søndag den 3. maj 2009  

kl. 13.00 – 15.00  

Nogle af medlemmerne fra  
Reerslevs helt eget børneband,  

The Dirty Dogs  
vil underholde med et par gode rocknumre  

- og hvis vejret tillader det, samles vi, efter endt 
opvisning, på fodboldbanerne til aktiviteter  

Kom og se, lyt og vær med,  
hvad enten du er medlem eller ej!  

 



Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 

 

 

Reerslev Skytte- og Idrætsforening • Thorsager 24 • Reerslev • 2640 Hedehusene 
Tlf.: 4659 0550 • Email: mail@reerslevif.dk • www.reerslevif.dk 
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Reerslev Skytte- og 
Idrætsforening 

 
 
 
 
 

Reerslev Gymnastikforening  
søger instruktører  
Vi har en gymnastiksal her i Reerslev som står ubrugt hen i 
en del af eftermiddags- og aftentimerne.  
Der vil derfor være plads til både børne- og voksenhold  

- F.eks. 2 børnehold i aldersgruppen 5-8 år  
- Gymnastik for voksne – f.eks. yoga, pilates, 

step/aerobic eller bare alm. gymnastik.  

Kender du nogen der kunne være interesseret i at blive in-
struktør – eller er det noget for dig, så kontakt en af os! 
DGI tilbyder mange gode kurser, hvis du mangler inspirati-
on eller uddannelse.  

 
Med venlig hilsen 

Gymnastikudvalget 
Annelise 46136484 / 20844620 

Anlihan@yahoo.dk 
 

eller 
 

Kristina 46592009 / 24840065 
Kristina_pederse@hotmail.com 

 



 

Information 

      fra 
 

 Reerslev Skytteforening
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15 m.: Tingstedvej 40 46561082 
 

50/200 m. gevær og 25 m. pistol:  
Skydebane Vest 46590164 

 
E-mail: info@reerslevskytteforening.dk

 

Information om skydning kan fås hos følgende: 
 

Formand: Nicolai Andersen 57538023 
Kasserer: Anders Rody Hansen 50566386 

Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen 46326060 
 Stefan Jensen 20689585 
 Signe Jørgensen 31120835 
Pistol afd.: Lars Rasmussen 46590506 
 Jens Johannesen 42641746 
 Bjarne Kristensen 59564208 
 

Kontingent for 2009:   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

mailto:info@reerslevskytteforening.dk
http://www.reerslevskytteforening.dk/


POUL HANSENS ARKIV 
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Poul Jensen har lånt os nogle gamle udskrifter om livet i 
Stærkende og Reerslev, som hans morbror Poul Hansen har 
skrevet. 
Her følger side 66 i en lidt forkortet version, da der er mange 
tal i Poul Hansens håndskrevne tekst. 
 

Den vestligeste gård matr 4.  , ”Dybkærgård” 
I 1891. er arealet 39.3051 hektar. 
Marknavnene er: Bybjerg agre, Dyvekær agre 
(1688 Dyffelskær) øverste og nederste Svel-
agre, Præsteengs agre og Blæsebjerg agre. Af 
Reerslev mark blev ved markskellets rettelse 
indlagt lidt jord, endvidere nævnes gård, 
hangeplads og tofte. I 1884 blev gården ud-
flyttet på dyvekær agre. Kæret kom nu til at 
danne midtpunktet i haven, og bidrog såle-
des til gårdens navn, der indtil omkring 
1918 blev skrevet Dyvekær, men derefter Dyb-
kær. Også her skal nævnes at det omtalte 
kær, var før gårdens udflytning et meget be-
nyttet vandingssted for de vejfarende, når de 
enten kom kørende eller trækkende med kre-
aturer. Gården er en af egnens mest attrå-
værdige gårde. Hertil bidrager ikke alene de 
solide bygninger, og den langs offentlig vej, 
flade og jævne mark; men også havens sær-
præg. Om sommeren når åkanderne i kæret 
blomstrer, og bygningerne spejler sig i van-
det, hender det ofte, at en og anden vejfa-
rende standser for at beundre det smukke 
syn. 



POUL HANSENS ARKIV 
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POUL HANSENS ARKIV 
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MADSIDEN 
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  MADSIDEN 
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LÆSERNES SIDER 

”De uskyldiges røst” 
Fra den virkelige verden 

Børn og logik! 
 
Vi går en tur. Birgitte 4 år siger til pæ-
dagogen: 
”Hvad hedder folk, der bor i Tyskland 
”? 

- 30 - 

Pædagog:  ”Tyskere” 
Birgitte:  ”Hvad hedder folk, der bor i 
Danmark”? 
Pædagog:  ”Danskere” 
Birgitte:  ”Hvad hedder folk, der bor i 
Sverige”? ”Svenskere” 
Birgitte:  ”Hvad hedder folk, der bor i 
Norge”? 
Pædagog:  ”Nordmænd” 
Birgitte tænker sig lidt om, og siger så: 
”Men du må da mangle nogle nord-
kvinder”!! 

 
 

Pædagog:  ”Kristoffer, du sid-
der da ikke og tørrer kærne-
mælk af i Nicholas bluse”? 
Kristoffer 4 år:  ”Nej det gør 
jeg da ikke - - det er letmælk”!! 

 
 
2 piger på 4 år ved morgenbordet. 
Camilla P:   ”Min far skal til Finland”! 
Camilla J:  ”Hvad skal han finde”?? 

 
 
Jimmi til pædagogen:  ”Ved du hvad, 
Birgitte”? 
Pædagog:   ”Nej” 
Jimmi:   ”Når jeg bliver 4 år, har jeg 
fødselsdag”!! 
 

God påske fra fru Nielsen. 
 

 
 

L.N. SERVICE & VÆRKTØJ ApS 
STÆRKENDEVEJ 226 
2640 HEDEHUSENE 

TELEFON 4613 8401  •  FAX 4613 8557 
Mailadd:  lnservice@mail.dk 

  
                              
 

Foråret står for døren! 
Kom plænen i forkøbet og få lavet service på din plæneklipper i god tid. 

Jo før jo bedre så du undgår lang ventetid! 
Igen i år har vi mange gode tilbud på Plæneklippere/Traktorer/Rider’s 

Og meget andet godt -  så kom forbi og se vores udvalg! 
Næsten alt i Havebrugsmaskiner, Reservedele, Slibning,Service 

Afhentning/Udbringning 
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BØRNESIDEN 

TILLYKKE     
Vinderen af nr. 102’s  
Krydsordsopgave :  
Løsning:  Damer 
 
Sofia  
Nørregade 2                          
 

 
 
 

Kunne du tænke dig at vinde 50 
kr., og er du under 15 år, så læg din 
krydsordsløsning i postkassen på 
Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep, 
senest d. 15.05.2009. 
 
 
Navn:    

Adresse:    

Alder:   

Løsning:   
 
Mit yndlingsdyr: ___________ 
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Ny bolig?
Spørg os når du 
skal sælge

Mere end 20 års
erfaring med boligsalg

Nybolig Mads Østergaard
Taastrup Hovedgade 72
2630 Taastrup
Tlf. 4371 4422

Hovedgaden 502
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 2555
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Lørdag, den 25. april 
Konfirmation i Reerslev kirke 
Signe Kær Bennetsen 
Nadia Bach Boamah 
Emilie Løfsted Christensen 
Alexander Damgaard 
Jacob Damkilde 
Pernille Wolfgang Hansen 
Nadia Wedel Madsen 
Mia Them Mathiassen 
Alexander Faxø Nielsen 
Ulrikke Lindstrøm Pedersen 
Jonas Hubert Petersen 
Laura Enøe Ternstrøm 
 

 
 
 
 
 

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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Gudstjenester  
i 
Reerslev kirke 
 
april 
 
Søndag, den 5. april kl. 10 
Palmesøndag Hedegaard 
 

Torsdag, den 9. 
april kl. 17 
Skærtorsdag 
Aftensang med 
Torslundekoret  
dir.  
Lars Grangaard 
 
Fredag, den 10. april kl. 10 
Langfredag Kanding 
Liturgisk gudstjeneste 
 
Søndag, den 12. april kl. 10 
Påskedag  Kanding 
 
Søndag, den 19. april kl. 10 
1. S. e. Påske Kanding 
 
Søndag, den 26. april kl. 10 
2. S. e. Påske Kanding 

 
 
 
maj 
 
Søndag, den 3. maj kl. 10 
3. S. e. Påske Kanding 
 
Søndag, den 10. maj kl. 10 
4. S. e. Påske Kanding 
 
Søndag, den 17. maj kl. 10 
5. S. e. Påske Hedegaard 
 
Søndag, den 24. maj kl. 10 
6. S. e. Påske Kanding 
 
Søndag, den 31. maj kl. 10 
Pinsedag  Kanding 
 
juni 
 
Søndag, den 7. juni kl. 10 
Trinitatis søndag Kanding 
 
Søndag, den 14. juni kl. 10 
1. S. e. Trinitatis Kanding 
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AKTIVITETSKALENDER for april og maj 2009 

Dato Kl. Aktivitet og sted Arrangør 
Fre 17/4 18 

Ca. 19 
Generalforsamling i forsamlingshuset. 
Spisning v. Café-udvalget 
Pris: kr. 75 kr. 
Tilmelding på tlf. 4613 6484 eller mail senest 
d. 14/4 2009

Landsbylauget 

Fre - 17/4 
Søn 19/4 

 Weekendtur for dagklubben  Fritidsklubben 

Søn 19/4 13-15 Projekt ”Ren By”.  
Mødested, foran forsamlingshuset 

Landsbylauget 

Man 20/4 19 Generalforsamling i forsamlingshuset Husholdningsforeningen  

Tirs 21/4 19 Forældremøde f. dag- og aftenklubben i Fri-
tidsklubbben. 

Fritidsklubben 

Tors 23/4 19 
20 

Spisning 
Volume 60, spiller op i forsamlingshuset 
Tilmelding senest 8/4 på tlf. 4656 1152. 

Reerslev Musikforsyning 

Fre 1/5  Nye børn starter i Klubben Fritidsklubben 

Søn 3/5 13-15 Gymnastikopvisning på Reerslev Skole Reerslev IF 

Ons 10/6 17-18 Kolonimøde FOR FORÆLDRE i Klubben Fritidsklubben 

Lør- 13/6 
Søn 14/6 

 Rollespilsovernatning v/ Hakkemosen Fritidsklubben 
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