KOMMENTAR

Tingstedet
Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn.
Bladet optager indlæg fra private, foreninger
samt annoncer.
Bladet er planlagt til at udkomme medio februar, april, juni, august, oktober og december.
Indlæg til næste nummer, skal være redaktionen 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 redaktionsmedlemmerne.
Tryk:

Foreningstrykkeriet i
Høje-Taastrup Kommune.

Oplag:

785 stk.

Giro:

0 10 64 02

VINTERASTERS.
På denne syvende januardag er der vinterhvidt derude og let frost og mon ikke
de fleste kender den underlige håbløse
fornemmelse, som i disse mørke vintermåneder alt for tit bemægtiger sig os?
Måske er det ikke noget at spørge om,
når der ikke kan svares, men for mig forekommer det såre forståeligt, at mennesker gribes af denne træthed under månedernes udbredte mørke og det endda
på trods af opbyggede kræfter efter en
god sommer, en givtig høsttid og et
smukt efterår og måske endnu mere forståeligt, når hele verden i denne for os
herhjemme mørke tid rammes af en omspændende finanskrise, der overalt kan
koste arbejdspladser, fallitter og usikkerhed og andet ulykkeligt.
Men selv om ingen af os går ram forbi –
på den ene eller anden måde – når den
slags huserer, så er der ingen grund til at
diske op med en hel række jeremiader,
for det er i vores land trods alt de færreste, der lider direkte materiel nød og man
er måske så naiv at stole på, at der er
plads til os alle sammen, om vi bare ville
være lidt ordentlige ved hinanden.
Og her dukker pludselig en tanke op –
Grundtvig – og nogle linier fra et vers,
han har skrevet:
”Guds ærinde går hver en storm
om der er nok så vild,
og i hvor gal den bryder løs,
ham tjener dog hver tid.”
Salmen, hvorfra verset stammer, synges
tit i vore kirker til en dejlig melodi af
vores store komponist Carl Nielsen, en
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Fortsat fra side 2

Hvor finder jeg hvad i Tingstedet?

melodi som kan tåle megen slid i modsætning til de døgnmelodier, som radioen dagligt hælder os i hovedet og som
går af mode efter kort tids forløb. Og
verset er væsentligt, for selv om man
ikke kan se noget godt i de fortrædeligheder, som rammer os før eller siden, så
er det godt at høre, at digteren tror på, at
der kan komme noget godt ud af ”hver
en storm.”
Det er lige som om, der lyser en glad
forhåbningsfuldhed ud af ordene, det er
som om, han har hørt et evangelium, et
ord om glæde, midt i alt det, som gør
ondt og ser så håbløst ud.
Og så lige en lille ting, som i sin banalitet rummer noget ikke uvæsentligt for
vort menneskeliv.
En ældre mand fra landsbyen var i gang
med efterårsgravningen i naboens have
og syntes ikke at kunne se nogen ende
på alt det, der skulle gøres i haven inden
frosten, så på ham passede disse verslinier.

Forsamlingshuset, dilettant, Musikforsyning, side 5 - 7.
Landsbylauget, referater, generalforsamling, ”Ren By”, side 8 - 14.
Reerslev IF, adresser, side 15.
Skytteforeningen, adresser, side 16.
Solstrejf, alt i blomster, side 17.

Landsbykalender, side 18 - 20.
Reerslev Fritidsklub, side 21 - 23.
Poul Hansens Arkiv, Stærkende Huse,
side 24 – 25.

SPAR Vindinge, side 26.
Naturgødning til haven, side 27.
Tips og ideer til Maden, side 28 - 29.
Det’ for børn, Børnesiden, side 31.
Læsernes side, ”Børn om pauser”, side 33.

”Jeg ejed vel aldrig et gran af din jord
som hjemløs jeg kvitted min stavn.”

Menighedsrådet, gudstjenestelisten, side
35.

Selv om han ikke ejede haven og jorden, så var der dog visse pligter forbundet med hans arbejde og de syntes at
stige ham over hovedet.
Da fik han i et hjørne af haven øje på
nogle forkomne vinterasters, som udsendte deres karakteristiske duft – en
duft af sol og sommer – og selv en så
lille og beskeden ting blev for ham til et
minde og en påmindelse om skabelsen
og en påmindelse om, at alle ting slet
ikke er så håbløse endda.
Godt nytår fra Redaktionen
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HØRT I BYEN

HIP-HIP-HURRA
Vi kipper med flaget og ønsker graver Grethe Grøn Henriksen til lykke med kåringen som Året Hedehusborger 2008, en velfortjent hæder til en ildsjæl, der aldrig siger nej
til at give en hånd, hvad enten det er
på kirkegården, hvor et par trøstende
ord i en svær stund er med til at gøre
dagen en lille smule lysere for de efterladte eller i glade venners lag,
hvor der lige er behov for et par ekstra hænder, Grethe er parat. En dejlig
afslutning på et år, der også har bragt
sorger og savn efter ægtefællens død
midt på sommeren. Et stort til lykke,
Grethe.
Redaktionen

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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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

Greven ud af luften
af Iwan Wagnholt

Godset Birkeholm er rammen om denne lystige folkekomedie. Grev Birkholm
er en uforbederlig spillenatur, som sætter penge til, hvor han end gør sin indsats.
Hans kone Alvilde er ødsel - har overhovedet ingen hæmninger, når det gælder
om at give penge ud. Og det skal jo gå galt. Godset er forgældet og den eneste
udvej er at få datteren afsat til sønnen fra nabogodset. Men datteren Gilda er
langt fra interesseret. Hun vil hellere giftes med Svend Petersen, som er gartner,
chauffør, tjener, kokkepige etc. på godset, og som for finhedens skyld kaldes
James. Og som det skal være i en rigtig folkekomedie: når nøden er størst er
hjælpen nærmest.
Vil det lykkes for Svend at redde godset og indkassere gevinsten: Gilda?
Medvirkende:
Svend Petersen (James): Michael Jagd.
Grev Birkeholm: Allan Thønning.
Alvilda Birkeholm: Susanne Sørensen.
Gilda Birkeholm: Hanne Grøn Henriksen.
Orla von Styrtenhjelm: Kim Jagd.
—————
Instruktør: Karina Grøn Henriksen.
Suffli: Nethe Reenberg.
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Stykket opføres:
Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 18.30 - familieaften.
Pris: voksen 40 kr., barn 25 kr.
Fredag 13. marts 2009 kl. 19.00 - kaffe m/lagkage efter forestillingen.
Pris: voksen 80 kr., barn 40 kr.
Lørdag 14. marts 2009 kl. 19.00
Pris: Voksen 120 kr. incl. 2 stk. lækkert smørebrød, barn kr. 40 incl. pizzaslice - efter forestillingen - og så er der bal bagefter til kl. ???
Billetter til fredag hhv. lørdag skal bestilles på telefon 4656 1152 efter kl.
16, eller på mail forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk og afhentes
mandag den 9.3.09 mellem kl. 19. og 21. i Forsamlingshuset.
Sæt kryds i kalenderen, grib telefonen eller aktiver mailen og bestil billetter til en hyggelig og sjov aften i selskab med gode venner og naboer.
Vel mødt
Forsamlingshuset

ER DIN GRUND FORURENET ?
Vi er et miljørådgivningsfirma der beskæftiger sig med oprensning
af forurenede grunde.
I forbindelse med salg eller køb af ejendomme er det vigtigt, at få
klarhed for om den pågældende grund er forurenet.
Vi kan bistå med forundersøgelser, egentlige miljøundersøgelser på
grunden, samt de hermed nødvendige myndighedsbehandlinger
Vi kan udføre det nødvendige arbejde i forbindelse med selve oprensningen samt udfærdige de nødvendige myndighedsrapporter.
Ring for en uforbindende snak.

JM MILJØRÅDGIVNING / LOGISTIK.
Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene
Tlf. 4616 2363 / 4015 4668 Mail. jm@miljoe-logistik.dk
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3 musikaftener er nu afholdt. Aftenen med Lille Palle er tidligere omtalt.
D. 9.10.2008 var der fortælleaften om Elvis.
Indledningsvis blev der serveret dejlig gryderet fra fru Jensen.
Bruno Jensen alias Elvis, fortalte spændende om Elvis’ opvækst og musikkarriere. Bruno introducerede numrene og gav en mini-koncert.
Det var en herlig aften med næsten fuldt hus, og publikum var meget begejstrede.
D. 20.11.2008 underholdt det kendte Havens Danseorkester.
Det kulinariske traktement bestod af lækkert smørrebrød – lune kæmpe
fiskefiletter og ost – fra fru Jensen.
Havens danseorkester leverede et bredt repertoire – gulvet blev ryddet
og der blev danset til den store guldmedalje. En fantastisk aften.
Reerslev Musikforsyning er kommet godt i gang – men mange publikum-

mer er kommet langvejs fra. Vi vil også meget gerne se flere lo-

kale borgere. Kom og vær med til en festlig aften –Tag evt. naboen eller vennerne under armen!
Næste aften er The Happy Jazzmen – torsdag d. 26.03.2009 kl. 18.30
til spisning - Optræden fra kl. 20. –
Tilmelding til forsamlingshuset 46 56 11 52.
Sidste aften i denne omgang bliver torsdag den 23.4.2009 – Volume 60
– et band, der fortrinsvis har specialiseret sig i amerikansk og engelsksprogede hits fra 60’erne.
Se også landsbylaugets hjemmeside – www.reerslev-sterkende.dk
På gensyn
Forsamlingshuset
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2008-2009
Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:

www.reerslev-sterkende.dk
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

Pressekoordinator

Michael Michaelsen
Solvang 29, Reerslev
Tlf.: 4656 3909
Mail:
michael.michaelsen@4me2you.dk
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
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 om ”Projekt Ren By” år 2009.
Via Miljø- og Energicenteret arrangerer Høje Taastrup kommune – i samarbejde
med Dansk Naturfredningsforening – et landsdækkende
Projekt Ren By
(Forårsoprydning)
I Reerslev-Stærkende bliver det:
søndag den 19. april 2009.
For at være lidt på forkant med arrangementet opfordres interesserede borgere til at
sætte X i kalenderen allerede nu.
Nærmere oplysninger om den praktiske del af projektet kan læses i Tingstedets april
nummer, eller ved henvendelse til Else Nielsen på tlf.: 46 59 14 09.
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GENERALFORSAMLING 2009
i Reerslev-Stærkende Landsbylaug
Fredag den 17. april 2009 kl. 18.00
i Reerslev Forsamlingshus
Kl 18.00 – ca. 19.00 selve generalforsamlingen
Kl 19.00 – ca. 23.00 spisning.
Traditionen tro er det Cafeudvalget, der står for den sædvanlige gode mad.
Bindende tilmelding til spisning senest d. 10-04-08 til Jens Midtgaard
på tlf. 4613 6484 eller mail: jm@miljoe-logistik.dk.
Pris pr. kuvert 75,00 kr.
Børn halv pris. Salg af øl/vand/vin til vederkvægende priser.
NYE MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN
Der mangler nye kræfter til bestyrelsesarbejdet, så vi byder interesserede velkomne til at melde sig som kandidater eller komme med forslag til, hvem der kunne have lyst.
Vi mangler 1 bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter.
MEDLEMSKONTINGENT
Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan deltage i generalforsamlingen.
Slut op om vort Landsbylaug og bliv medlem, såfremt du ikke allerede er.
Vær på den måde med til at præge det sociale-, kulturelle- og sportslige liv i Reerslev/Stærkende samt øvrige forhold, der kan have indflydelse på vores landsbyer.
Betaling kan enten ske ved hjælp af girokort, som husstandsomdeles
sammen med indkaldelsen, eller ved indgangen.
Kontingent uændret 125 kr. årligt pr. husstand.
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Ad 7
Da "Tingstedet" var lidt forsinket, blev
vi enige om at hænge plakater op vedr.
arrangementet om Hedeland den 23. oktober. Dan laver 7 plakater, som Ulla
hænger op i Reerslev, og Dan hænger
op i Stærkende.
Vedr. samme arrangement blev det vedtaget at Kirsten køber et gavekort til
Erik Juhl - 300 kr. til en boghandel - og
da vi ikke vidste hvem eller hvordan det
skulle gå med vinlauget, lod vi det stå
åbent.
Vi drøftede en pris på kaffe og kage til
pågældende arrangement, og enedes om
at det også stod åbent, men at den kunne ligge på 15-25 kr.
Vi aftalte at mødes den 23. oktober kl.
18.30 i forsamlingshuset.
Mødet slut kl. 20.30.

Referat af bestyrelsesmøde
8. oktober 2008
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Meddelelser.
3. Orientering fra udvalgene.
4. Dato for generalforsamling.
5. Abonnement til DONG i Gadekæret.
6. Sommerfest 2009.
7. Eventuelt.
Der var afbud fra Jens, Michael M. og
Else.
Michael B. C., René og Claus udeblev
uden afbud.
Til stede var altså kun Ulla, Kirsten,
Jytte og Dan.
Ad 1
Referatet blev godkendt.
Ad 2
Ingen meddelelser.
Ad 3
Da ingen udvalg var repræsenteret, var
der således ingen orientering.
Det blev nævnt at byporten ved indkørslen til Stærkende øst nu er etableret.
Ad 4
Datoen blev fastsat til fredag d. 17.
april 2009 kl. 18.00. Naturligvis med
det forbehold at vi var for få til at være
beslutningsdygtige.
Ad 5
Punktet suspenderet p.g.a. for få fremmødte.
Ad 6.
Punktet suspenderet p.g.a. for få fremmødte.
Ulla oplyste om forløbet af den sidste
sommerfest, som nærmest blev aflyst
grundet vejr og for få tilmeldinger.

UDDYBENDE FORKLARING AF RE‐
FERAT FRA LANDSBYLAUGET.
I referat i Tingstedet fra bestyrelses‐
møde i Landsbylauget d. 8. okt. er der i
pkt. 7 skrevet ‐ da” Tingstedet” var lidt
forsinket blev det ‐‐‐ . Meningen var ik‐
ke at antyde at bladet udkom forsin‐
ket, men at det var lidt sent i forhold til
Hedelandsarrangementet d. 23. okt. Vi
ville derfor foruden annonceringen i
Tingstedet også lave en husstandsom‐
deling.
‐‐‐‐‐
På landsbylaugets vegne
Jens Midtgaard
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Referat af bestyrelsesmødet 12.
november 2008 i forsamlingshuset
Afbud fra Claus og Michael M. Alle
øvrige fremmødte. Michael B. C.
havde en dejlig drømmekage med.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste
bestyrelsesmøde.
2. Meddelelser.
3. Orientering fra udvalgene.
4. Dato for generalforsamling.
5. Abonnement til DONG i Gadekæret.
6. Sommerfest 2009.
7. Eventuelt.
Ad 1:
Referatet blev godkendt.

Ad 2:
Der var fremsat forslag til ændring af
dagsordenen som følger:
1. Godkendelse af referat fra sidste
bestyrelsesmøde.
2. Meddelelser.
3. Orientering fra udvalgene.
4. Dato for generalforsamling.
5. Abonnement til DONG i Gadekæret.
6. Forberedelse til juletræstænding
og julestue
7. Sommerfest 2009.
8. Eventuelt.
Ændringen blev vedtaget enstemmigt.

Taastrup Hovedgade 75 2630 Taastrup
Telefon 43 99 46 45
Giro 5 59 93 50
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Agenda 21 udvalget: Arbejder på stisystemer mellem kommunerne. Forslag er fremsendt til kommunen med
ansøgning om yderligere midler. Der
ønskes f.eks. sti fra Tune til Køge.
En sti fra Reerslev Nord til Hedeland
er under planlægning.
Skovrejsningsudvalget: Skov- og Naturstyrelsen har købt 90 ha landbrugsjord, som man nu vil søge mageskiftet med de berørte skovejere så det ser meget godt ud på det plan.
Ad 4:
Beslutningen fra sidst blev vedtaget,
så næste generalforsamling er 17.
april 2009 kl. 18.00 i forsamlingshuset.

Ad 3:
Aktivitetsudvalget: Hedelandsaften
med Erik Juhl og vinsmagning blev
en rigtig god aften, selv om der var
underskud på arrangementet. Det
blev drøftet om vi også i fremtiden
skal invitere gæster "udefra" (f.eks.
"Trekanten") til sådanne arrangementer, og vi enedes om at det skal
vi.
Trafikudvalget: Udkørsel fra kirken
til Brandhøjgårdvej ordnes i øjeblikket. Byport ved Reerslev Nord er på
vej. Færdiggørelse af bumpet på
Stærkendevej (ved indkørsel til Poul
Hansens Vænge) mangler stadig. Reflekser på chikaner på Tingstedvej
ødelægges - og disse mangler endvidere stadig ovenlys.
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ærter. Anne Lise (Dan) står for flæskesteg og sovs hertil. Jytte og Åge
samt René står for kartofler, rødkål,
asier og gelé. Dan står for prisskilte,
som vi aftalte til: Øl 15 kr., Vand 10
kr., Vin (1 fl.) 80 kr. og Snaps 15 kr.
pr. 3 cl.
29. november:
Jens koordinerer, i øvrigt i hht. den
omdelte løbeseddel. Beholdning af
lys og bånd blev gennemgået. Else
sørger for at supplere disse ting.
Der afholdes et koordineringsmøde
fredag 28-11-08 kl. 13.
Lørdag 29-11-08 mødes de involverede kl. 9.00 på skolen.
Ad 7:
Michael B.C. indvilgede i at stå som
koordinator fra Laugets side, og vil
indkalde de berørte foreninger til
indledende snak og planlægning.
Ad 8:
Det blev nævnt at Miljø- og Energiudvalget i kommunen beder os om at
indkalde til fælles oprydning. Vi
enedes om at tage det op som et
punkt på vores januarmøde.
Mødet sluttet 21.30.

Ad 5:
Det blev drøftet hvorvidt Lauget eller kommunen ejer stikledningen.
Jens kontakter kommunen med henblik på afmelding. Ulla afmelder til
DONG.
Ad 6:
Kirsten kontakter Grethe Grøn og de
sørger i fællesskab for sange til juletræstændingen. Løbesedler med indkaldelse til de to arrangementer var
produceret og de blev fordelt, til
omdeling i weekenden 15. - 16. november.
Jens henter juletræsfoden hos Gorm.
Træet fældes torsdag den 27. november og stilles op samme aften og
pyntes med lys. (Jens, Michael B.C.
og Dan).
28. november:
Ulla samler et hold af de "gamle
garvede" til indkøb/produktion af
gløgg/kaffe/æbleskiver/slikposer/servietter m.v. Jens står for øl/vand/vin
og snaps. Grethe Grøn står for gule

Ref.: Dan
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Information fra

Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Bestyrelsen pr. februar 2007
Funktion

Fornavn Efternavn Adresse

Postnr.
& by

Tlf.
Privat

Formand

Jan B.

Mobil

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

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 / Nina
kampsport

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

22300822

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

Reerslev Skytteforening
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
Signe Jørgensen

20689585
31120835

Pistol afd.: Lars Rasmussen

46590506
42641746
59564208

Jens Johannesen
Bjarne Kristensen

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
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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, sammenplantninger også til bryllupper, begravelser og fester .....!
Forhandler lækkerier fra Strynø, Læsø og Bornholm.
Nu bliver dagene atter lysere, og vi trænger til foråret. Hos
Solstrejf er det allerede nu forår med masser af fine løgblomster i potte, f. eks. 3 hyacinter for 30,- kr. eller friske tulipaner pr. bundt 45,- kr. Derudover er der masser af fine potter
og smukke blomster i kurve og i buketter.
Du kan også bestille til firmaer, men husk gerne at være i god
tid.
Kig forbi hos Solstrejf, her er det hyggen der tæller.
Ligger Stærkendevej 124, Vindinge.

Åbent

alle fredage fra 16.30 - 18.00
alle lørdage fra 10.00 - 15.00

Telefon 40 13 24 57
www.tr-solstrejf.dk
trsolstrejf@gmail.com
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Reerslev-kalenderen 2009
Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat allerede nu:

Dag Dato Kl.

Emne

Sted

Arrangør

Café-aften, Karneval

Forsamlingshuset Landsbylaugets
Café-udvalg

Man 16-18
-ons

Basanta sport

Basen

Fritidsklubben

Uge
8

Skitur for Aftenklubben

Østrig

Fritidsklubben

Februar
Fre

13

19

18.30 TV-optagelse, – ”Den stor TV 2, Jenagade,
Klassefest”
Kbh S

Husholdningsforeningen

Tirs

17

Ti

24

Ons

25

19.30 Generalforsamling

Forsamlingshuset Forsamlingshuset

Tors

26

19.30 Generalforsamling

Forsamlingshuset ELDUR Islænderklub

18.30 Dilettant

Forsamlingshuset Forsamlingshuset

14

Virksomhedsbesøg

IGOS, Baldersbrønde

Husholdningsforeningen

Marts
Ti

10

Ti

10

19

Forældremøde for 3. klas- Fritidsklubben
se forældre

Fre

13

19

Dilettant

Forsamlingshuset Forsamlingshuset

Lør

14

19

Dilettant

Forsamlingshuset Forsamlingshuset

Ons

18

19

Generalforsamling

Forsamlingshuset I/S Reerslev
Vandværk

Tors

19

19

Ruth Christoffersen for- Hedehuset
tæller om og viser billeder
fra Nuuk og Indlandsisen

Husholdningsforeningen

Lør

21

Rollespilsscenarium

Fritidsklubben

Fritidsklubben

Tors

26

Spisning
The Happy Jazzmen

Forsamlingshuset Reerslev Musikforsyning

19
20
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Fritidsklubben

Reerslev-kalenderen 2009
Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat allerede nu:

Dag Dato Kl.

Emne

Sted

Arrangør

Generalforsamling
Spisning

Forsamlingshuset Landsbylauget
Cafe-Udvalget

April
Fre

17

18
19

Fre- 17-19
Søn

Weekendtur for dagklubben

Fritidsklubben

Søn

19

Projekt ”Ren-by”

Reerslev

Man

20

19

Generalforsamling

Forsamlingshuset Husholdningsforeningen

Tirs

21

19

Forældremøde for dag- og Fritidsklubben
aftenklubben

Tors

23

19
20

Spisning
Volume 60

Forsamlingshuset Reerslev Musikforsyning

Ny børn starter i klubben

Fritidsklubben

Fritidsklubben

17-18 Kolonimøde for forældre Fritidsklubben

Fritidsklubben

Landsbylauget

Fritidsklubben

Maj
Fre

1

Juni
Ons

10

Lør- 13-14
søn

Rollespilsovernatning

v. Hakkemosen

Fritidsklubben

Tirs

Skt. Hans

Lergraven

Landsbylauget

23

Man 29-30
-tirs

Dagklubben på koloni

Fritidsklubben

Dagklubben på koloni

Fritidsklubben

Juli
Ons
-fre

1-3
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Reerslev-kalenderen 2009
Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat allerede nu:

Dag Dato Kl.

Emne

Sted

Arrangør

Sommerfest

Forsamlingshuset Landsbylauget,
Fritidsklubben
m.fl.

August
Lør

15

Fre- 28-30
søn

Weekdtur for aftenklubben

Fritidsklubben

Rollespilsscenarium

Fritidsklubben

Forældremøde for dag- og Fritidsklubben
aftenklubben med valg til
bestyrelsen

Fritidsklubben

Halloween sammen med
Viben SFO

Reerslev Skole

Fritidsklubben og
Viben SFO

Café-aften

Forsamlingshuset Landsbylaugets
Café-Udvalg

September
Lør

26

Oktober
Tirs

6

Tors

29

Fre

30

19

19

November
Fre

13

18

Flæskestegsaften, børn og Fritidsklubben
forældre. Max 100 pers.

Fritidsklubben

December
Lør

6

Julestue ??

Reerslev Skole

Fritidsklubben

Fre

19

Julediskotek

Fritidsklubben

Fritidsklubben
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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

I slutningen af november 08, afholdte vi igen – igen, vores traditionelle
flæskestegsaften. Det mødte 100 glade børn og forældre op og vi havde en
rigtig hyggelig aften. Som man har kunnet læse i dagspressen, var der
desværre flere familier, det fik en kedelig afslutning på dagen. De kom
hjem til indbrud m.m. Men så kunne de forhåbentlig senere, tænke tilbage
på Sannes vidunderlige flæskestege ☺ Også tak for hjælpen til alle jer
andre, som kom op og hjalp os med at gøre det så hyggeligt.
Vores julediskotek for fritidsklubben, sidste fredag inden vi går på
juleferie. Var igen en kæmpe fornøjelse at være med til.
Vi startede traditionen tro, med velkomstdrink og tale oppe i stuen. Så var
der pizzaer i køkkenet og derefter blev der givet gas i kælderen…. Der
blev danset, leget og enkelte konkurrencer var der sørme også plads til.
Undervejs var der mulighed for at købe drinks, slik og chips.
Et kanon arrangement – arrangeret af 6. klasserne – med Tonni på
sidelinien.
MANGE TAK for en rigtig god fest.
Lige i skrivende stund, er 13 børn, Michael og andre voksne, på vej til
Aalborg. Der er en årlig tilbagevendende musikfestival for alle fritidsungdomsklubber i Danmark.
Det vil der komme mere om i næste nummer af Tingstedet.
Der vil også komme til at stå noget om vores ski tur til Østrig. Stephanie,
Tonni og jeg tager med 15 børn til St. Johan i skolernes vinterferie i uge 8.
Så lige nu går der 18 mennesker rundt og glæder sig til at komme af sted.
Nogen skal af sted for første gang. Og de ved ikke rigtigt hvad de glæder
sig mest til. Busturen eller det at stå på ski ☺
På hele klubbens vegne
Lars Vesterdal
Klubleder
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Reerslev fritids- og ungdomsklub
Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene.
Tlf. 4335 3560. E-mail: reerslev_fritidsklub@htk.dk
Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk
5

Reerslev årshjul 2009.
Hver onsdag er ældreklubben i klubben fra klokken 09:30 – 12:00.
Januar:
Fredag d. 16. til søndag d. 18.: Musikfestival i Aalborg.
Februar:
Mandag d. 16. – søndag d. 22. Aftenklubben skitur til Østrig.
Mandag, tirsdag og onsdag i uge 8: Basanta sport i Basen.
Marts:
Tirsdag d. 10: Forældremøde for 3. klasse forældrene klokken 19:00.
Lørdag d. 21.: Rollespils scenarium.
April:
Mandag – onsdag d. 6.-8.. Klubben er lukket. (3 dage før påske).
Tirsdag d. 21.: Forældremøde f. dag- og aftenklubben klokken 19:00.
17.-19. weekendtur for dagklubben.
Maj:
1. Nye børn starter i klubben.
Fredag d. 22.: Klubben er lukket. (Dagen efter Kr. Himmelfart).
Juni:
Fredag d. 5.: Grundlovsdag, klubben er lukket.
Lørdag og søndag d. 13. og 14.: Rollespils overnatning ved Hakkemosen.
Onsdag d. 10.: Kolonimøde for forældre klokken 17:00 – 18:00.
Juli:
Mandag – fredag d. 29/6.- 3/7.: Dagklubben på koloni.
Dag- og aftenklubben lukket denne uge.
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Reerslev fritids- og ungdomsklub
Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene.
Tlf. 4335 3560. E-mail: reerslev_fritidsklub@htk.dk
Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk

Reerslev årshjul 2009.
August:
Lørdag d. 15.: Sommerfest i byen.
28.-30.: Weekend tur for aftenklubben.
September:
26.: Rollespils scenarium.
Oktober:
Tirsdag d. 6.: Forældremøde for dag- og aftenklubben med valg til bestyrelsen,
klokken 19:00.
Torsdag d. 29.: Halloween sammen m. Viben sfo. På skolen.
November:
Fredag d. 13: Flæskestegsaften børn og deres forældre, klokken 18:00. Max 100
deltagere.
December:
Lørdag d. 6.: Julestue på skolen ?
Fredag d. 19.: Julediskotek.
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POUL JENSEN ARKIV
Poul Jensen har lånt os nogle gamle udskrifter om livet i Stærkende og
Reerslev, som hans morbror Poul Hansen har skrevet.
Poul Hansen var en ivrig skribent og iagttager, derfor fik han opkaldt
Poul Hansens Vænge i Stærkende efter sig.
Vi vil i samarbejde med Poul Jensen renskrive udvalgte tekster til
Tingstedet og til hjemmesiden (reerslev-sterkende.dk).
Matr. no 6 [ gl. no 2] og matr. no. 9. [gl. No. 1]

Poul Hansen bog, side 84

Hvor mange nulevende tænker nu på, at de fleste af de ejendomme, som nu benævnes
Stærkinde huse, skylder deres oprindelse fra de 2 gårde, som ved udskiftningen fik
matrikelbetegnelsen 6 og 9. Oprindelig var disse een gård, som indtil 1667 hørte
under Roskilde domkirkes søndre regnskab. - Af dennes fordebøger ses at landgilden
har været 4 td byg, 1 lam, 1 gås, 4 høns. – gården er muligvis kommet til domkirken
år 1430.
Efter svenskekrigen var bønderne fattige og forarmede, og den gang som nu, når det
var dårlige tider, var det de store gårdes bruger, som blev først forarmede, og der var
derfor tilbøjelighed til at formindske disse gårdes tilliggende. Grunden her kan også
have været at skaffe mere arbejdskraft til den i disse år oprettede Gjeddesdal
hovedgård. Den 24/7 1667 kommer den i vicekansler Holger Vinds eje, og
deromkring er der bosat to familier.
Holger Vind må dog kort efter have afhændet den til Erik Krag, af hvem han får
skøde 16/2-1670 på såvel denne som hele Torslunde lille by, Trustring og 2 gårde i
Reerslev.

Foto Roskilde Tidende, Lørdag 9/2 1957
Fo rdebø ger: F o rd r in gs/ o pt e gn e l s es b øge r .
Landgilden: Fæsteb øn dernes årlige afgift til godsejeren/ejeren.
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POUL JENSEN ARKIV
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NATURGØDNING TIL HAVEN
Miljøet skånes, ingen grundvandsproblemer og ingen store
fyldte containere med møddingsaffald.

Absolut ingen fluer og lugtgener med naturgødning i
haverne.
Vi har sammen med Miljø- og
Energicentret i Høje Taastrup
Kommune set på samarbejdet mellem hesteejere og have-/gartnerfolket vedrørende miljørigtig bortskaffelse/genanvendelse af ”møddingsaffald”. ”Projekt naturstrøelse/gødning”.

Møddingen kan afhentes direkte
fra trailer for et tilskud til projektet på 150,- for 1 m3 - udbringning
mod en mindre betaling, afhængig
af afstanden.
Ring til Lars Lau på mobil:
(+45) 2710 5919

Normalt er rigtig god hestegødning svært at opdrive, fordi det
indeholder store mængder af
halm/stråaffald. Disse affaldsprodukter er langsomt nedbrydelige
og derfor en svær gødningsform at
håndtere. Samtidigt er det svært at
komme af med for hesteejere og
det er besværligt at arbejde med
for havefolk.
Vi tilbyder beboerne i Reerslev
naturgødning kun indeholdende
hestepærer, naturtørv og BioHamp
- alle 3 produkter omsættes hurtigt
i naturen og er derfor den rene
”guf-guf” for haveejere og gartnere mm. Det er nemt at arbejde med
for havefolket (gartnere) og det er
nemt at komme af med for hestefolket. Et super-produkt til jordforbedring, topdressing til haver
eller ukrudtsbekæmpelse mm.
”nam-nam” for køkkenhaver,
drivhuse, blomsterbede, bede mm.
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MADSIDEN
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MADSIDEN
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BØRNESIDEN
TILLYKKE
Vinderen af nr. 101’s
Krydsordsopgave :
Løsning: Sanger

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. 15.03.2009.

Daniel
Stenmøllen 61
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr: ___________
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LÆSERNES SIDER

”De uskyldiges røst”

Jonas, Ken og Camilla leger med
telt, ude ved toget på legepladsen.
De står alle 3 oppe på togets tag.
Camilla siger: ”Jeg går lige til pause”. Herefter hopper hun ned, går
ind i teltet og sætter sig ned.

Fra den virkelige verden
Jonas – på 3 år – sidder som sidste
barn i børnehaven og hygger sig i
personalestuen, sammen med et par
voksne.
Far kommer for at hente Jonas. Han
venter lidt, men siger så:
”Kom nu Jonas, vi skal hjem”.
Jonas slår hånden i bordet, og siger
bestemt:
”Far, jeg holder altså pause nu!”

Ja, hvad er det egentlig, vi voksne
har så travlt med?
Hvad er det egentlig vi skal nå?
Måske skulle vi lytte til børnene --og holde en pause!
Godt nytår fra fru Nielsen.
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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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april

Gudstjenester
i
Reerslev kirke

Søndag, den 5. april kl. 10
Palmesøndag
Hedegaard

februar
Søndag, den 1. februar kl. 10
4. S. e. Hl. 3 Konger Kanding
Søndag, den 8. februar kl. 10
Septuagesima
Kanding
Søndag, den 15. februar kl. 10
Sexagesima
Kanding
Søndag, den 22. februar kl. 10
Fastelavn
Hedegaard

marts
Søndag, den 1. marts kl. 10
1. S. i fasten
Kanding
Søndag, den 8. marts kl. 10
2. S. i fasten
Kanding
Søndag, den 15. marts kl. 10
3. S. i fasten
Hedegaard
Søndag, den 22. marts kl. 10
Midfaste
Kanding
Søndag, den 29. marts kl. 10
Maries bebudelse
Kanding
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AKTIVITETSKALENDER for februar og marts 2009
Dato
Fre

13/2

Kl.

Aktivitet og sted

Arrangør

19

Café-aften, karneval, i forsamlingshuset.
Tilmelding.

Landsbylaugets Café-Udvalg

Skitur, til Østrig for Aftenklubben.

Reerslev Fritidsklub

Uge 8
Tirs 17/2

18.30

TV-Optagelse, Den store Klassefest, TV2.
Husholdningsforeningen
Pris: kr. 100.
Tilmelding på tlf. 4656 0673 senest d. 8/2 2009

Tirs 24/2

14

Virksomhedsbesøg hos Igos i Baldersbrønde
Husholdningsforeningen
Pris: 50 kr. inklusiv kaffe i Hedehuset.
Tilmelding på tlf. 4656 0673 senest d. 18/2 09.

Ons 25/2

19.30

Generalforsamling i forsamlingshuset

Forsamlingshuset

Tors 26/2

19.30

Generalforsamling i forsamlingshuset

Islænderklubben Eldur

Tirs 10/3

19

Forældremøde for 3. klasse forældre i Fritidsklubben

Reerslev Fritidsklub

Tirs 10/3

18.30

Dilettant, familieaften, i forsamlingshuset
Pris: voksen kr. 40, barn kr. 25.

Forsamlingshuset

13/3

19

Dilettant i forsamlingshuset, med kaffebord.
Pris: voksen kr. 80, barn kr. 40.
Tilmelding på tlf. 4656 1152 eller pr. mail.
Billetterne skal afhentes mandag d. 9/3 09 kl.
19-21 i forsamlingshuset.

Forsamlingshuset

Lør 14/3

19

Dilettant i forsamlingshuset, med smørrebrød.
Pris: voksen kr. 120, barn kr. 40.
Tilmelding på tlf. 4656 1152 eller pr. mail.
Billetterne skal afhentes mandag d. 9/3 09 kl.
19-21 i forsamlingshuset.

Forsamlingshuset

Ons 18/3

19

Generalforsamling i forsamlingshuset.
Tilmelding

I/S Reerslev Vandværk

Tors 19/3

19

Ruth Christoffersen, i Hedehuset, fortæller
om og viser billeder fra Nuuk og Indlandsisen
Pris kr. 75 inklusiv snitter og kaffe.
Tilmelding på tlf. 4656 0673 senest 14/3 2009

Husholdningsforeningen

Rollespilsscenarium

Reerslev Fritidsklub

Fre

Lør 21/3
Tors 26/3

Fre

17/4

19
20

Spisning i forsamlingshuset.
Reerslev Musikforsyning
The Happy Jazzmen spiller op.
Pris: kr. 165 inklusiv lækkert smørrebrød.
Tilmelding på tlf. 4656 1152 senest d. 11/3 09.

18
Generalforsamling i forsamlingshuset.
Ca. 19 Spisning v. Café-udvalget
Pris: kr. 75 kr.
Tilmelding på tlf. 4613 6484 eller mail senest
d. 14/4 2009

Landsbylauget

