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Tingstedet 
 
Vinteraften i Reerslev.  
Når disse linier læses er vi i årets næstsid-
ste måned, dagene bliver kortere og korte-
re, mørket mørkere og mørkere, vejret 
skifter mellem frost og tø, sne og regn og 
under en sen aftentur ad Thorslundvej 
mærker man:  
 
Den kolde natteluft i huden stikker,  
og sneen knirker skarpt for hvert et skridt, 
ud over marken måneskinnet ligger  
sneblinkende og forfrossent hvidt.  
Der står ved vejen et par nøgne pile,  
de ser så sært forkomne ud, de to,  
de sorte grene vipper uden hvile  
i vinternattens kolde, blege ro.  
Og månen stift og køligt om dem lyser  
fra himlens mørketunge, matte blå,  
hvor hist dog her en stjerne stille fryser  
som i angst for at forgå.  
Den fine sne en gang imellem letter  
fra grøftekanten for et vinddrags kast  
og fyger op og støver frem og sætter  
i skæg og øjenbryn sig iskoldt fast.  
Jeg standser under pilene og sparker  
lidt sne af støvlerne og ser mig om  
en hegnløs vej ud over nøgne marker,  
en frostgold vej i snehvid fattigdom.  
 
Sådan en aften med bidende kulde og sne 
kan man opleve i Reerslev, hvis man sluk-
ker for fjernsynet og bevæger sig udenfor 
sin varme stue og går en tur gennem den 
aftenmørke landsby, en tur hvor man i sin 
lune trøje er omsluttet af mørket og aften-
stilheden.  
 

Fortsættes side 3. 

 

Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. 
Bladet optager indlæg fra private, foreninger 
samt annoncer. 
Bladet er planlagt til at udkomme medio febru-
ar, april, juni, august, oktober og december. 
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 ved Reerslev forsam-
lingshus, eller til redaktionsmedlemmerne. 
 

Tryk: Foreningstrykkeriet i  
 Høje-Taastrup Kommune. 
 
Oplag: 800 stk. 
 
Giro: 0 10 64 02 
 
 

Redaktionsmedlemmer: 
 
Gurli Kjep 
Tingstedvej 16, Reerslev, Tlf. 4656 0673 
 
 

Preben Hedegaard 
Solvang 33, Reerslev, Tlf. 4656 3880 
 
 

Rie Michaelsen 
Solvang 29, Reerslev, Tlf. 4656 3909 
 
 

Grethe Grøn 
M.W. Gjøesvej 22, Reerslev, Tlf. 4656 2894 
 
 

Karin Gregersen 
Tingstedvej 27, Reerslev, Tlf. 4656 1152 
e-mail:  klg@adslhome.dk 
 
 
 
 

 

Nye annoncører kan henvende 
sig til en af de ovennævnte 

redaktionsmedlemmer. 
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Hvor finder jeg hvad i Tingstedet? Fortsat fra side 2 
Der er stille i byen, det er halvsent, ikke 
mange lyde høres bortset fra vindens su-
sen i det gamle pilehegn og en hunds 
gøen fra en af villahaverne, hvor også et 
blafrende lys fra et fjernsyn trænger ud 
gennem et stuevindue ellers brydes nat-
temørket kun af den spinkle gadebelys-
ning.  
En fodtur gennem byen på denne tid gør 
godt, vejret er tørt og køligt, stjernerne 
skinner klart mellem skyerne og ude 
over Barfredshøj skimtes svagt resterne 
af novemberfuldmånens blege skær bag 
et par skyer.  
Fra huset på hjørnet på vejen hjem anes 
en svag kanelduft af varmt nybag, må-
ske er de første julesmåkager på vej for 
julen står jo snart for døren med klok-
keklang og julesang, så derfor ønskes 
alle vore læsere en glædelig jul og et 
godt nytår af  

Redaktionen 
 
 

Forsamlingshuset, dilettant og generalfor-
samling, side 8 – 9. 
 

Landsbylauget, referat, side 10 - 13. 
 

Fritidsklubben, side 14. 
 

Landsbykalender 07-08, side 16 – 17. 
 

Skytteforeningen, side 18. 
 

Reerslev IF, side 19. 
 

Lidt nyt fra Landsbylaugets hjemmeside, 
side 20. 
 

Tips og ideer til Maden, side 22 - 23. 
 

Mormors jul i 60’erne, side 24 - 27 
 

Det’ for børn, Børnesiden, side 29. 
 

Menighedsrådet, kirkekoncert,  
koncert, side 30 - 31. 
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HUSK 
at Biblioteket på Reerslev sko-
le 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 

 
 

Gamle Anna ville gerne have, at 
der skulle stå ”Hvil i fred” på 
hendes mands gravsten.  
Men da hun opdagede, at han 
brugt alle spareskillingerne, og ik-
ke efterlod sig noget, fik hun tilfø-
jet: ”- til jeg kommer ”  
   
 

 - Far, far, se en rose! 
 - Nej min søn, det er en rododen-
dron. 
 - Hvordan staver man til det far? 
 - Hmm, du havde vist ret min 
dreng. Det er en rose…… 
    
 

 - Min hund er lige så klog som 
mig! 
 - Det var pokkers, de fleste plejer 
da at prale af deres hunde.  
   
 

 - ”Nå, hvad siger du til en lillebror 
eller lillesøster i julegave, Peter?” 
 - ”Hvis ellers mor kan klare det, vil 
jeg altså hellere have en pony!”.. 
 
 
 
 
 

Hvad er det med dig, er du også ble-
vet en engel? 
- Ja, min kone sagde, at hvis hun
måtte få rattet og køre, så var jeg en
engel  
- 4 - 

 

Lillemosevej 1, 2640 Hedehusene 
Telefon:  46 13 88 44 

www.IBF.dk 
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Tingstedets redaktion har været så heldig, at Mogens Larsen har lånt os 
hans samling af ”Omegns Bladet for Reerslev og Stærkende” hvor Jan 
Jensen (nu formand for Reerslev IF) var den ansvarshavende redaktør. 
Bladet, der havde et oplæg på ca. 300 eksemplarer og udkom fra april 
1980 og frem til januar 1983, giver et meget godt billede af, hvad der fo-
regik i landsbyen først i 80’erne. 
 

- Og hvad talte og skrev man så om i de år? 
- Muligheden for at omdanne Tingstedvej til en §40-vej, dvs. 

”STILLEVEJ”. 
Emnet blev livlig debatteret i bladet, og meningerne var delte. Mange 
var af den opfattelse, at dét var der ikke behov for, nu hvor trafikken 
blev ledt uden om Reerslev ad omfartsvejen (Brandhøjgårdsvej). An-
dre så til gengæld gerne farten sat helt ned til 30 km på landsbyens tre 
indfaldsveje. Bump eller lignende forhindringer på Tingstedvej var 
også på tale, men det forslag blev nedstemt bl.a. med den begrundel-
se, at HT- muligvis ville nægte at busbetjene landsbyen samt at land-
bruget ville have store problemer med at få landbrugsmaskinerne bug-
seres gennem forhindringerne.  

- Bedre busforbindelser. 
Landsbyen beboere var utilfredse med HT’s busbetjening af Reerslev 
og Stærkende, der kun havde skolebussen – linie 120 – 9 gange om 
hverdagen. Mange ønskede 2 afgange mere, 1 om morgenen og 1 om 
aftenen, så køreplanen passede bedre med arbejdstiden.  
”Disse ønsker har lange udsigter grundet HT’s trængte økonomi”, 
meddelte HT. 

- Reerslev IF og Skytteforening 
Foreningen var meget aktiv med bl.a. gode fodbold- og skyderesulta-
ter. I disse år var det Reerslev IF, der stod for dilettanten i Reerslev 
forsamlingshus. Instruktøren var Sigrid Skov og blandt de medvir-
kende aktører var bl.a. Birgit Pedersen (nu dilettanternes instruktør). 
Dilettanten havde premiere i midten af februar, hvor der lørdag efter-
middagen var generalprøve for børn og pensionister. Efter aftenens 
forestilling, premieren, der var total udsolgt, var der dans til ud på de 
små timer til levende musik. Lørdagen efter spillede man igen for et 
fyldt hus, og også med dans bagefter til ud på de små timer. Joh, man 
forstod at feste og hygge sig i landsbyen. 



HØRT I BYEN 

Sommerfestens program med hånd- og fodboldstævner, cykelringrid-
ning, folkedansopvisning samt - naturligvis - dans i teltet til levende 
musik lørdag aften ligner festprogrammet for i dag . Selv vejret har 
ikke ændret sig synderligt, da man også dengang måtte aflyse kampe 
på grund af styrtregn. 

 

 
I de kommende numre af Tingstedet vil vi bringe eksempler på, hvad man 
kunne læse i Omegns Bladet først i 80’erne. 
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Heste Müesli Racing
Til den eksplosive præstation, som hesten skal klare her og nu

Heste Müesli Compete
Til den aktive hest,  med energi til langvarige præstationer

Heste Müesli Light
Til den trivelige hest, som stadig skal føle, at den får noget i krybben

”Hos A/S Tjørnehøj Mølle har vi endu engang 
gjort en indsats for at sikre din hest optimal fordøjelse, 
velvære og beskæftigelse omkring fodring.
Vi producerer vores kvalitetsfoder til alle hestetyper og til 
den kommende sæson har vi flere nyheder, blandt andet 
indenfor præstationsfoder og slankekost”...

A/S Tjørnehøj Mølle • Tingstedvej 47 • Stærkende • 2640 Hedehusene • 
Tlf. 46 16 25 00 • Email: tjornehoj@tjornehojmolle.dk • www.tjornehojmolle.dk

Sækkene ligner sig selv, m
en 

indholdet er bedre!

slanke-kur

præstation

præstation

Forandring fryder!

Ejer
Text Box
 - 7 -



REERSLEV FORSAMLINGSHUS  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Så er dilettanterne i gang igen. 
 

Rollerne er uddelt og læseprøverne på næste års jubilæumsfore-
stilling er begyndt. Det er 25. gang, dilettanten afholdes i forsam-
lingshusets regi, så alle vil gøre deres yderste for at give publi-
kum en festlig aften. 
 

Forestillingen, revyen om man vil, indeholder bl.a. udpluk fra de 
sidste 25 års forestillinger, så der er noget at glæde sig til, lover 
både skuespillere og instruktør. Mød op og gense mange af de 
skuespillere, der har glædet og moret os gennem årene.  
 

Forestillingen opføres 
Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 18.30 
Fredag den 6. marts 2008 kl. 19.00 
Lørdag den 7. marts 2008 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 nabo-
er.  

Bestyrelsen 
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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. 

 
 

Reerslev forsamlingshus 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Reerslev Forsamlingshus  

i ndka lde r  t i l   
ordinær generalforsamling  

t o r sdag  den  21 /2  2008 kl .  19 .30 .  
Dagsorden ifølge vedtægterne.  

 

Bestyrelsen  
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2007-2008. 
 

Formand Jens Midtgaard Tlf. 4613 6484 
 Stærkendevej 153, Stærkende Mail: jm@miljoe-logistik.dk
 
Næstformand Mogens Larsen Tlf.  4656 0774 
 Tingstedvej 6, Reerslev  
 
Kasserer Ulla Christensen Tlf.  4659 0616 
 Solvang 70, Reerslev Mail: ullachr@mail.tele.dk
 
Sekretær Bent Grønkjær Tlf.  4656 0548 
 M.W. Gjøesvej 16, Reerslev Mail: dsl255515@vip.cybercity.dk
 
Presseko- Michael Michaelsen Tlf. 4656 3909 
ordinator Solvang 29, Reerslev Mail: michael.michaelsen@4me2you.dk
 
 Carsten Pedersen Tlf.  4659 2009 
 M.W. Gjøesvej 8, Reerslev Mail: carstenpedersen@mail.tele.dk
 
 Claus Wolff Tlf.  4656 1206 
 Tingstedvej 12, Reerslev Mail: claus.wolf@post.cybercity.dk
 
 Jytte Larsen Tlf.  4656 1755 
 Solvang 66, Reerslev Mail: j.b.larsen@privat.dk
 
   
Suppleant J Rene Andersen Tlf.  3886 5779 
 Nordtoften 6, Reerslev Mail: rene@koudal.org
 
  
    
 

Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE: 
 www.reerslev-sterkende.dk
 

mailto:jm@miljoe-logistik.dk
mailto:ullachr@mail.tele.dk
mailto:dsl255515@vip.cybercity.dk
mailto:michael.michaelsen@4me2you.dk
mailto:carstenpedersen@mail.tele.dk
mailto:claus.wolf@post.cybercity.dk
mailto:j.b.larsen@privat.dk
mailto:rene@koudal.org
http://www.reerslev-sterkende.dk/
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Referat fra bestyrelsesmøde i LANDSBYLAUGET  
d. 8-10-2007 kl. 19.30 i Reerslev Forsamlingshus  

Tilstede: Jens, Michael, Bent, Rene, Mogens, Jytte, Ulla  

DAGSORDEN:  
1. Gennemgang af sidste mødereferat.  
2. Juletræstænding  
3. Julestue  
4. Lokalplaner  
5. Træfældning nordlige Tingstedvej  
6. Brev til kommunen om trafikforhold  
7. Meddelelser fra udvalgene  
8. Evt.  
 

REFERAT:  
Ad 1  

Følgende rettelse fremkom til referat fra 10.9. pkt. 6 angående ”byens hjemme-
side”: Landsbylauget afventer tilbagemelding fra Forældreforeningen på vor 
henvendelse.  

Ad 2  
Indbydelser til juletræstænding 30.11. færdiggøres inden mødet 12.11. Forslag 
om at indbyde til samlet afhentning af byens juletræ på marken hos Gorm, som 
vil sponsorere i år. Der skal serveres flæskesteg som sidste år. Pris for hovedret 
samt kaffe og æbleskiver, voksne kr. 80 – børn (under 12 år) kr. 35.  

Ad 3  
Jens tager kontakt til de øvrige foreninger omkring julestue på skolen 1.12.  

Ad 4  
Lokalplan 6.17 gennemgået. Ved næste møde 12.11. tages stilling til eventuel 
indsigelse.  

Ad 5  
Træer på nordlig del af Tingstedvej fjernet. Landsbylauget forespørger i kom-
munens gartnerafdeling, om hvorfor og hvad der skal ske nu.  

Ad 6  
Der er med brev 30.9. tilgået kommunen anmodning om møde vedr. overordne-
de trafikforhold i Reerslev-Stærkende.  



LANDSBYLAUGET INFORMERER 

Ad 7  
Der er kommet nabohøring til byggeudvalg vedr. carport på MW Gjøesvej 12 
samt dispensation til opførelse af solfanger og ny skorsten på ejendommen Sol-
vang 19.  
Landsbylaug og udvalg har ingen indvendinger hertil.  

Ad 8  
Generalforsamling 2008 vil blive afholdt fredag 11.4.08.  
Referent: Ulla  

Kilde: Landsbylaugets hjemmeside 
www.reerslev-sterkende.dk
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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 

lf. 4616 2363 / 4015 4668    Mail. jm@miljoe-logistik.dk 
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CAFÉ-UDVALGET KALDER 
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RESERVER ALLEREDE NU 

DEN 8/2 2008 

Til en festlig aften hvor ”Grydelau-
get” igen har gang i potter og pan-
der. 

 
Caféudvalget 

 
 
 
Henne i søndagsskole, i kirken, 
sidder lille Peter og er ved at 
sømme to brædder sammen. 
Pludselig hamrer han sig over 
fingrene  
 - ”Av for helvede” siger Pe-
ter.  
 - ”Det må du ikke sige”, si-
ger præsten, ”hver gang du 
bander 
så løber det mig koldt ned af 
ryggen”.  
 - ”Så skulle du have hørt da  
min far faldt ned af køkken-
trappen, så var du frosset 
ihjel”. 
 
 
 
 



 Reerslev fritids- og ungdomsklub 
 Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene. 
 Tlf. 4335 3560. Email: reerslev_fritidsklub@htk.dk  Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk 

  
 
 

 

 
Julen nærmer sig igen med hastige skridt. 
 

Det mærkede vi sidst op skolen, da vi afholdt juletræsfest, sammen med skolen 
og – næsten alle foreninger og institutioner i Reerslev. 
 

Jeg håber i hvert fald det gik godt. (Det er lidt svært at vide i skrivende stund, 
da vi er midt i november, men alligevel). 
 

I klubben er vi ved at vænne os til, at Helle er stoppet. Vi søger pt. med lys og 
lygte efter en ny uddannet medarbejder. Jeg er sikker på at vi nok skal finde den 
rigtige. 
 

Der er også andre, som er stoppet i klubben. Der har været forældremøde med 
valg til bestyrelsen. I den forbindelse valgte Pia Østerby, Hanne Hansen, Susan-
ne Svitzer og Morten Hansen at udtræde af bestyrelsen. Mange tak for godt 
samarbejde.  
 

Mariann Jensen, blev valgt ind i bestyrelsen. Stort velkommen tilbage til dig.  
(Der er et referat fra mødet, på vores hjemmeside. Det ligger under div. refera-
ter).   
 
Gaverne er ved at blive lavet. Der er fuldt tryk på sy værkstedet. Som Sanne har 
”renoveret”. Har du endnu ikke været oppe at se det, skulle du tage og ligge ve-
jen forbi. 
 

Vores flæskestegsaften gik forhåbentlig også godt ☺  Pt. er det jo ikke til at vi-
de, da aftenen ligger efter deadline, men der kommer sikkert noget mere om det 
senere.  
 

Tonni lovede, på forældremødet, at vi vil afholde et julediskotek for dagklub-
ben. Så det gør vi selvfølgelig. Det bliver fredag d. 21/12 klokken 16:00 – 
20:00. Da det er med spisning vil vi vide hvor mange der kommer. Derfor er 
der tilmelding til denne eftermiddag/aften. Til gengæld koster det ikke noget. 
Læs mere i klubbladet for december.  
 

På personalets og egne vegne, vil jeg slutte med at ønske jer alle en rigtig god 
jul. 
Samt et rigtigt godt nytår. 
 
 

Lars Vesterdal 
Klubleder 

- 14 - 
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”En ordentlig

vurdering

er en del af

en ordentlig

 handel”

nybolig.dk

Taastrup Hovedgade 72
2630 Taastrup
Tlf. 4371 4422

Nybolig Mads Østergaard

En ordentlig handel

Vi ved godt, hvad du vil ha’ for din bolig. Så 
meget som muligt. 
 Set, ud fra den betragtning kunne det jo være 
fristende at pynte lidt på den pris, vi vurderer, din 
bolig kan sælges for. Når vi alligevel modstår 
fristelsen, er det fordi, det i det lange løb er en 
bedre forretning at sætte den rigtige pris fra 
starten end at love meget mere, end vi kan holde. 
En vurdering fra Nybolig er en saglig vurdering 

baseret på vores indgående kendskab til pris-
niveauet i netop dit nabolag. Men blot fordi vi er 
realistiske, er vi ikke uambitiøse. Tværtimod.
 Vi udvælger nøje din boligs målgruppe, 
vi ved præcis hvilke fordele, boligen skal sælges 
på, og hvordan den bør markedsføres. Dette 
og mange andre salgsrelevante informationer 
fremgår af den detaljerede handlingsplan, vi 
udarbejder til dig.

Hovedgaden 502
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 2555

Hovedvejen 150
2600 Glostrup
Tlf. 4343 4351

Ejer
Text Box
Vore kunder ønskes en glædelig jul og et godt nytår

Ejer
Text Box
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Reerslev-kalenderen 2007 - 2008 
 

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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December 
Man 3 19 Julehygge og banko Hedehuset Husholdnings-

foreningen 
Søn 16 19.30 Julekoncert Reerslev Kirke Menighedsrådet

2008 
Januar 
      

Februar 
Fre 8  Café aften Forsamlingshuset Landsbylaugets 

Café-udvalg 
Tors 21 19.30 Generalforsamling Forsamlingshuset Forsamlings-

huset 
Ons 27 18.40 Besøge Nørrebros Bryg-

hus 
Baldersbrønde Husholdnings-

foreningen 

Marts 
Tirs 4 18.30 Dilettant Forsamlingshuset Forsamlings-

huset 
Fre 7 19 Dilettant Forsamlingshuset Forsamlings-

huset 
Lør 8 19 Dilettant Forsamlingshuset Forsamlings-

huset 
Man 10 14 Tøjdemonstration v./ An-

nas Mode 
Forsamlingshuset Husholdnings-

foreningen / 
Ældreklubben 

Ons 26 19 Generalforsamling Forsamlingshuset I/S Reerslev 
Vandværk 

Tors 27 19 Zoneterapeut Anni Peder-
sen 

Hedehuset Husholdnings-
foreningen 

      

 



Reerslev-kalenderen 2007 - 2008 
 

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 11  Generalforsamling Forsamlingshuset Landbylauget 
Man 14 19 Generalforsamling Forsamlingshuset Husholdnings-

foreningen 

Maj 
      

Juni 
Man 23  Sankt Hans bål Lergraven Landbylauget 

Juli 
      

August 
Lør 23  Sommerfest Forsamlingshuset Reerslev IF 

m.fl. 

September 
      

Oktober 
      

November 
      

December 
      
 



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 38112253 
Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen 46326060 
 Stefan Jensen 31164878 
 Pia Eriksen 56213858 
 Jørgen Klausen 46595119 
Pistol afd.: Lars Rasmussen 46590506 
 Jens Johannesen 42641746 
 Bjarne Kristensen 22678970 
 

Kontingent for 2007:   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/


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 20194062

Næstformand Allan Corfitsen Thorbrovej 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 Valsømaglevej 59 
 

4100 Ringsted 57538023 22174130

Skydning, 
kasserer 

Anders Hansen Wilkensvej 16 D, 
3. tv. 

2000  
Frederiksberg 

38112253 50566368

 



Besøg Landsbylaugets hjemmeside på: 
 
www.reerslev-sterkende.dk 
 
 
 

 
 
 
Indlæg til hjemmesiden er meget velkomne, 
især indlæg angående arrangementer og opdatering af 
kalenderen. 
michael.michaelsen@4me2you.dk 
Solvang  29 Reerslev 
4656 3909 
 

Ejer
Text Box
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 NYT FRA LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE 

Café-aften d. 26-10-07 i forsamlingshuset med ca. 80 deltagere. 
Grydelauget stod for en herlig efterårsmenu bestående af juliennesuppe, oksebryst 
med peberrodsovs og pandekager med is til dessert.  
Underholdning af Visens Venner i Roskilde. 

 

Reerslev forsamlingshus søndag d. 18. november 2007 kl. 16.00.  
Teaterstykke fra tiden omkring danskernes triumf ved europamesterskaberne i fod-
bold i 1992. 
Et bysbarn, Anders, opførte sammen med sin skuespillerkollega et meget fængslende 
teaterstykke ”Europamesteren”.  
Vi glemmer aldrig de store dage i 1992, hvor vi vandt europamesterskabet i fodbold, 
men det var også et uforglemmeligt indblik i 2 drenges liv på den tid, som vi blev 
vidne til i Reerslev forsamlingshus. Med elegance og timing blev et socialrealistisk 
drama serveret af de 2 skuespillere. De sprang ubesværet ind og ud af de forskellige 
roller, som stykket indeholdt – både til stor morskab og dyb alvor til eftertanke. 
Alle i Danmark burde se det!! 
 

En STOR OPLEVELSE – TAK! 

KILDE: http://www.reerslev-sterkende.dk/ 
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MADSIDEN 
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  MADSIDEN 
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JUL DA MORMOR VAR UNG 
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Jul i de glade 60’ere  
Stilen var upyntet, og familien 
ved at gå op i limningen. Men 
julen slog idyllisk rekord i 
1960erne  

 

 

 

 

 

Der var engang en jul, hvor mor 
gik smilende rundt i sit smagfulde 
arkitektegnede hjem og havde god 
tid til at hygge med de forvent-
ningsfulde, velfriserede små. 

Ak ja, og nu trådte far leende ind 
ad døren med favnen fuld af sti-
gende velfærd og obligatoriske 
spor af julesne på de blankpudse-
de sko. 

Læsere, der ikke nåede at opleve 
en jul i 1960’erne, bør tale et al-
vorsord om timing med deres for-
ældre.  

 

 

 
REKORD VASK & RENS 

 

Våd vask - Tør vask 
Duge vask - Rulle vask 
Færdig vask - Kilorens 

 

Vi ruller gerne Deres hjemmevask 
 

VESTERKØB 7 
2640  Hedehusene 

4656 1234 



 JUL DA MORMOR VAR UNG 

Ikke alene var julen hvidere den-
gang. Kun 1960 og 1966 var helt 
sneforladte, og der var dømt 
landsdækkende hvid jul i såvel 
1962 som 1969 - et fænomen, der 
siden kun har gentaget sig i 1981 
og 1995.  

De havde også noget dengang, 
som al fremtidens ungdom må nø-
jes med at skabe misundelige my-
ter om: 60’erne var de hjemmegå-
ende husmødres sidste store årti. 

 - 25 -

Alt det, 90’er-familien aldrig rig-
tig når, ordnede dette hjemmegå-
ende fænomen af en smilende 
hvid tornado, der blænder efterti-
den med kæk imødekommenhed i 
datidens dame- og livsstilsmaga-
siner. 

Hun kokkererede, hyggede, pyn-
tede, plejede, huskede de gamle 
og dem på søen og gav børnene 
lov til at være med - uden at for-
lange så meget som en pensions-
ordning til gengæld.  

Det har muligvis ikke været sjovt 
at være husmor, men det må have 
været skønt at have én derhjemme. 

I begyndelsen af 1960’erne var ca. 
hver tredje gifte danske kvinde 
ude på arbejdsmarkedet - på deltid 
naturligvis. Ti år senere var hver 
anden i job - nu på fuld tid. Den 
ekstra indtægt blev omsat i par-

celhus med have, bil, daginstituti-
oner, indkøb, og en stjernevrim-
mel af nye arbejdsopgaver. 

”Pakkekalenderne er en typisk 
tresseropfindelse: Forældrene fik 
flere penge, mindre tid og dårlig 
samvittighed overfor børnene. 
Den dulmer de med gaver,” for-
klarer projektforsker ved Dansk 
Folkemindesamling, Else Marie 
Kofod. 

Set gennem 90’er-briller var 
60’erne ikke desto mindre et be-
skedent årti - også i julen 

 

 

 

 

 

"Vi beundrede moderne arkitekter 
som Frank Lloyd Wright og Cor-
busier. Du så ikke en eneste sløjfe. 
Det var flettede hjerter - levende 
lys. Helt enkelt,” husker kunstne-
ren Jette Frölich, der i 1960'erne 
lavede julepynt til Bo Bedre og i 
dag blandt andet pynter op for 
Royal Copenhagen og Illums Bo-
lighus. 

Bo Bedre anno 1962 er hendes 
sandhedsvidne. Her belæres hus-
moderen om, hvordan hun af enk-



JUL DA MORMOR VAR UNG 
 

le midler som et stykke træ og et 
gardinbeslag kan lave sin egen ly-
sestage. De pyntesyge får nådigst 
lov til at slå sig løs med en hånd-
fuld messingtegne-stifter eller små 
hjemmelavede papirklip. Selve ly-
set er naturligvis helt klassisk: 
Hvidt og lige. 

”Det skal ikke skjules, at der på 
markedet findes nogle mærkelige 
forvoksede, sært ornamenterede 
og forvredne lys - og de er natur-
ligvis ikke særligt kønne at kigge 
på,” pointerede bladets indendørs-
arkitekt, Birthe Rohweder. 

Stilen var enkel, gerne billig og 
meget gerne arkitekttegnet. Det 
lod sig ikke diskutere. 
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Tømrermester 

Kurt Thomassen 
NYBYGNINGER 

TILBYGNINGER 

TOTALENTREPRISER 

TØMRER OG SNEDKERARBEJDE 

MODERNISERING 

FORSIKRINGSSKADER 

VINDUESUDSKIFTNING 

På mange måder fremstår tresser-
ne som et troskyldigt årti. Hele 
landet led således med de sønder-
knuste forældre, da lille Tina på 2 
1/2 måned forsvandt fra sin bar-
nevogn 14. december 1965. Bar-
nevognen stod parkeret foran 
Daells Varehus i København, 
mens den nybagte mor var på jule-
indkøb. 

Men alle var tilsyneladende over-
beviste om, at Tina havde en god 
jul. I et åbent brev til ”den kvinde, 
der menes at passe og pleje Tina” 
skrev barnets mor næsten forstå-
ende: ”De må være en meget 
ulykkelig kvinde, men med en 
stor kærlighed for børn...”! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kurt Thomassen 
Solvang 25 
Reerslev 
2640  Hedehusene 
Tlf. 46 56 34 38 
Biltlf. 40 11 34 38 



 JUL DA MORMOR VAR UNG 

typisk mere heldige, men i Politi-
ken 1963 beskrev Leif Panduro, 
hvordan han hvert år forgæves 
havde sat ”en kontrabas” øverst på 
ønskesedlen. 

At en mand skulle have taget bar-
net var rent ud utænkeligt, og Tina 
blev faktisk fundet et par uger ef-
ter jul i god behold hos en kvinde, 
som havde taget den lille til sig 
som sin egen. ”Da man endelig langt om længe 

fik den, var man så gammel, at 
man fik skægget i klemme mellem 
strengene. Oh, uoprettelige skuf-
felse!” rasede én af Danmarks 
spidseste penne i et årti, der trods 
alt ikke altid levede op til sit kæ-
lenavn: ”tilfredserne”. 

Men inden de gamle nu bliver alt 
for høje i nissehuen, så prøv at 
spørge til julegaverne. 

De var nemlig helt i årtiets ånd: 
Praktiske, enkle og billige - gerne 
bløde og hjemmestrikkede. 

Mor fik køkkengrej, og selv de 
yngste skolepiger blev spist af 
med pålægsgafler og andet udstyr, 
afslører ugebladene. Drengene var 

Kilde: Jul i Dannevang 
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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. 
 



J.K. Sliberi ønsker 
GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR 

 
Besøg os og se vores store udvalg af de bedste 
mærker til have, vej, indkørsel, skov, park, 
hegn, krat, heste, køer, får og hunde 
 

 skal græsset slåes lige til jul? 
 skal indkørsel og fortov fejes og 
ryddes for sne? 
 skal træerne trimmes eller helt 
skæres ned? 
 skal brændet kløves? 
 skal husdyrene klippes? 

 
Kom og få et godt juletilbud !!! 
 

 
 

HUSK OGSÅ:  indlevér dine maskiner til 
reparation i god tid inden sæsonen  

– og spar ventetid! 
 
 

J.K. Sliberi 
•Tlf. 46 13 80 63  www.jksliberi.dk 

• •Stærkindevej 177  Stærkinde  2640 Hedehusene 
Åbent hverdage 8 – 17.30, lørdag 9 - 13 
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  BØRNESIDEN 

TILLYKKE  
Vinderen af nr. 94’s  
Krydsordsopgave :  
Løsning:  Kalender 
 
August Pedersen 
Flintebjergvej 9 
                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Kunne du tænke dig at vinde 50 kr. 
til pizzariaet i Reerslev, og er du 
under 15 år, så læg din krydsords-
løsning i postkassen på træværket 
ved forsamlingshuset, senest d. 
15.01.2008. 
 
Navn:    

Adresse:    

Alder:   

Løsning:   
 
Mit yndlingsdyr: ___________ 
 
GOD JUL

Ejer
Text Box
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JULEKONCERT 
Kom og hør en spændende julekoncert med Roskildekoret 

søndag d. 16. december 2007 kl. 19.30 i Reerslev kirke. 
Udover at lytte til værker af bl.a. Zoltán Kodály og Lange-Müller 

skal vi høre (og synge) flere af de bedste danske julesalmer. 
Der er gratis adgang. 

Venlig hilsen 
Menighedsrådet 

 

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



Reerslev 
kirke 
 
december   
 
Søndag, den 2. december kl. 19 
1. Søndag i Advent Villarsen 
(kirkekaffe) 
 
Søndag, den 9. december kl. 10 
2. Søndag i Advent Kanding 
(børnekor medvirker) 
 
Søndag, den 16. december  
kl. 19,30 
Koncert med Roskildekoret 
 
Søndag, den 23. december 
ingen 
 

Juleaften kl.  14 + 16 
 
Tirsdag, den 25. december kl. 10 
1. juledag  Kanding 
 
Onsdag, den 26. december 
2. juledag   ingen 
 

Søndag, den 30. december 
ingen 
 

 

januar 
 

Tirsdag, den 1. januar kl. 19  
1. nytårsdag Kanding 
(kirkekaffe) 
 
Søndag, den 6. januar kl. 10 
Hellig tre konger Kanding 
 
Søndag, den 13. januar kl. 10 
1. S. e. hl. 3 konger Villarsen 
 
Søndag, den 20. januar kl. 10 
Septuagesima Kanding 
 
Søndag, den 27. januar kl. 10 
Sexagesima Kanding 
(børnekor medvirker) 
 
februar 
Søndag, den 3. februar kl. 19 
Fastelavn  Kanding 
(kirkekaffe) 
 
Søndag, den 10. februar  kl. 10 
1. S. i fasten Kanding 
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AKTIVITETSKALENDER for december 2007 og januar 2008 
Dato Kl. Aktivitet og sted Arrangør 

Lør 1/12 10-14 Juletræsfest og –hygge på Reerslev Skole Reerslev IF / Landsbylauget / Fri-
tidsklubben / Forældreforening 

Man 3/12 19 Julehygge og banko i Hedehuset  
Pris 50 kr. + pakke værdi ca. 25 kr. til banko.  

Husholdningsforeningen 

Lør 8/12 10-12.30 Juletræsfest i Hedehuset. Entré 50 kr. Hedehuset 

Tors 13/12 19.30 Julekoncert i Hedehuset. Entré 100 kr. Hedehuset 

Søn 16/12 19.30 Julekoncert i Reerslev Kirke 
Gratis entré. 

Menighedsrådet 

  God jul og godt nytår  

Fre 8/2  Café-aften i forsamlingshuset Landsbylaugets Café-Udvalg 

Tors 21/8 19.30 Generalforsamling i forsamlingshuset Forsamlingshuset 
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