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JANUARVINTER.

Hvordan vejret er og hvordan landskabet ser
ud, når årets første nummer af TINGSTEDET falder ind gennem brevsprækken er
svært at sige, men nu på denne januardag er
hele landet dækket af et tykt lag sne til stor
gene for trafik og færdsel, men til hujende
glæde for de mange skiløbere på skibakken i
Hedeland, som i dag i dejligt solskin eller i
aften i projektørlys under en stjerneklar vinterhimmel raser ned ad bakken for igen at lade sig trække til tops for endnu en tur ned,
men går man længere ud i Hedeland til skoven er der ingen hujen; ej heller et menneske
- kun bakken trækker - eller er det fjernsynet
og kaffen hjemme i stuen?
Hvad de dog snyder sig selv for, for hvilken
oplevelse er ikke skoven - tyst og stille; kun
et enkelt vindsus i trækronerne og på himlen
millioner af stjerner og en skinnende måne,
som et par aftener før i fuldskab var kravlet
lidt i skyggen af vores jord.
Mellem træerne og på træerne ligger sneen
hvid, uberørt og sølvskinnede af tusinder af
glitrende diamanter i månelyset, en fred, en
stilhed og skønhed hviler over skoven denne
nat.
Ikke mindre betagende er landskabet, da solen i dag skinner fra en lysblå skyfri himmel
og sneen på den totalt uberørte mark udenfor
vinduet skinner, som er den dækket med
skinnede guldstøv i sollyset.
Fortsættes side 3

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:
rie.michaelsen@4me2you.dk

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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KOMMENTAR
Fortsat fra side 2

Hvor finder jeg hvad i Tingstedet?

Landskabet er hvidt helt ud til et gyldent hav
– Køge bugt – hvor det gyldne spejl kun bliver brudt af et enkelt fragtskib på vej sydover.
Og landskabets træer og buske står klart aftegnet som en tuschtegning mod sneens hvide papir.
Jo, det er trods den bidende kulde og de tilfrosne søer og fjorde en tid af sjælden skønhed, men også en tid med nød og lidelse
blandt dyrelivet, som har vanskeligt ved at
finde føde og værn mod det kolde vejr og
mange bukker også under, hvilket vil kunne
fornemmes på forårets fuglesang – hvor bliver gærdesmuttens og fuglekongens pippen
blevet af? Hvorfor er der ikke så mange solsorte, som der plejer?
Vinterskønheden har sin pris – men – vær
rolig: foråret kommer – også til søen ved
Thorsbrovej med træerne og slåenbuskadset
rundt om og til karusserne og salamanderne,
der vil svømme rundt i vandet, og alle vil vi
glæde sig over foråret - for

Forsamlingshuset, jubilæum og dilettant
side 5 -8.
Hedehuset, Sigfred Pedersen, side 9.
Landsbylauget, Projekt Ren By og Generalforsamling, side 10 -12.
Antenne, Hjort Teknik, side 13.
Reerslev Fritidsklub, side 14.
Reerslev Musikforsyning, side 16.
Poul Hansens Arkiv, side 17 - 19
Reerslev IF,. side 21.
Skytteforeningen, side 22.
Det’ for børn, Børnesiden, side 24.
Læsernes side, De uskyldiges røst og Solstrejf, side 25.

”Smukkest af alt er det ansigt,
hvis skønhed længe lå gemt’
og endelig bryder sig vej,
gennem tunge og slidte træk,
så ansigtet pludselig lyser
i ømhedens rene skær –
de hvideste blomster i verden
bliver til på en tornet hæk.

Tips og ideer til Maden, side 26 og 27.
Menighedsrådet, musikgudstjeneste, sognemøde og Kirkens aktivitetskalender, side
28 - 31.

Det er den sande skønhed,
og den, der kalder den frem,
må eje en styrke som solens
ved vårens tilbagekomst.
Alle de trætte ansigter
venter i vinterens vold.
Hvornår vil befrieren komme –
hvornår tør de stå i blomst?”
Ja – hvornår mon?
Digtet er forøvrigt skrevet af Grethe Risberg
Thomsen .
Redaktionen.
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HØRT I BYEN

TAK
Tak til alle som har været med
til at gøre min 60 års fødselsdag til noget særligt for mig.
Tak til alle der mødte op på dagen, det var rigtigt dejligt og
tak til alle, som var med til fest
lørdag og gav mig en rigtig dejlig oplevelse.
Tusinde tak alle sammen.
Kærlig hilsen Grethe

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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FORSAMLINGSHUSET
FORSAMLINGSHUSET I REERSLEV
110 ÅR

ALLE INVITERES TIL EN HYGGELIG EFTERMIDDAG I
FORSAMLINGSHUSET

SØNDAG D. 14. FEBRUAR 2010
FOR AT MARKERE HUSETS 110 ÅRS JUBILÆUM.

KL. 13.00 Tøndeslagning for børn
(i følge med voksne) med kåring af
kattekonge og kattedronning.
Præmie for den bedste udklædning.

Kl. 14.00 Kaffe og kager – øl og vand
- og så vil vi afsløre en lille overraskelse!!

☺

Der vil være mulighed for køb af Andelsbeviser, hvis I
ikke har et sådant!
(Der er naturligvis ingen købetvang!)

Med venlig hilsen
Forsamlingshusets bestyrelse
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FORSAMLINGSHUSET
Blodet flyder i forsamlingshuset.
Årets forestilling i forsamlingshuset er en
rigtig gyser. Ikke mindre end 2 konger mister livet, og kong Valdemar Atterdag kan
trække sig sejrrigt ud af fejden.
I år har teatertruppen truffet aftale med det
Piperske Teaterselskab om at komme til Reerslev og opføre forestillingen – Svend,
Knud & Valdemar – et stykke der har mere
end 300 år på bagen.

Reerslev forsamlingshus 2010

Stykket er en genfortælling af sagnet om
Slaget på Grathe Hede – og der kan ses frem
til en fornøjelig aften i selskab med skuespillerne.

Af de store skuespillere som optræder, bør
stykkets primadonna Fru Adelaide Piper nævnes Hendes fremstilling af Svend
Estridsens datter – Astrid – er særdeles fremragende. Også Direktør Ferdinand Pipers fortolkning af Svend Estridsen er sublim, men også ensemblets øvrige aktører gør forestillingen til en uforglemmelig oplevelse. Her skal tillige især nævnes
Biskop Absalon og kong Valdemar.
Stykket har gennem flere år været
på ensemblets repertoire, så man
kan roligt forvente en flot forestilling.
Hilsen
Det Piperske Teaterselskab.

Rolleliste
Kong Svend:
Astrid Estridsen:
Kong Knud:
Kong Valdemar:
Biskop Absalon:
Ditlevsen:
Sufflør Sørensen:
Instruktion:

Michael Jagd
Karina Henriksen
Jan Kastorp
Hanne Henriksen
Kim Jagd
Lars Hansen
Tonni Andersen
Allan Thønning
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FORSAMLINGSHUSET
Stykket opføres:
Tirsdag d. 16. marts 2010 kl. 18.30 – familieaften
Pris: Voksen 40 kr., barn 25 kr. (Ingen forudbestilling – bare mød op!)
Fredag d. 19. marts 2010 kl. 19.00 – kaffe m/ lagkage efter forestillingen.
Pris: Voksen 80 kr., barn 40 kr.
Lørdag d. 20. marts 2010 kl. 19.00
Pris: Voksen 120 kr. incl. 2 stk. lækkert smørrebrød. Barn 40 kr. incl.
pizzaslice - efter forestillingen – og så er der bal bagefter til kl. ???

Billetter til fredag og lørdag skal bestilles hos Birthe i Forsamlingshuset - tlf. 4656 1152 efter kl. 16,
(ellers telefonsvarer – oplys navn, tlfnr., antal billetter) eller på mail:
forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk

SENEST fredag d. 12. marts 2010.
Tilmelding er bindende – Der betales ved indgangen.
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
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FORSAMLINGSHUSET

Hjælp! - Hjælp!

Hjælp! - Hjælp!

Teaterfolket i Reerslev efterlyser personer, der kunne tænke sig at give en hånd med i årets forestilling. Der er brug for hænder, der kan
hjælpe både på, bag og foran scenen. Som ny instruktør her i Reerslev synes jeg, det er ærgerligt, at der ikke er flere med fra byen. Jeg
tror fuldt og fast på, at der findes flere i Reerslev, der har lyst til at
slippe den indre skuespiller løs, eller blot hjælpe med en af de mange
ting, der foregår rundt om forestillingen.
Så hvis du skulle blive nysgerrig af dette lille indlæg, er du meget
velkommen til at kigge forbi forsamlingshuset. Vi øver hver mandag
aften fra kl. 19.
Alle er velkommen til at kigge indenfor. Vi giver en kop kaffe og en
hyggelig snak.

Den korteste vej mellem to mennesker er

SMILET
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HEDEHUSET
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2009-2010
Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:

www.reerslev-sterkende.dk
Formand

Michael Blem Clausen
Tlf.: 4360 0050
Dybkærvænget 13, Stærkende Mail: micclausen@gmail.com

Næstformand Kirsten Halby
Tingstedvej 18, Reerslev

Tlf.: 4656 4661
Mail:
aage.kirsten@christensen.mail.dk

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

Pressekoordinator

Michael Michaelsen
Solvang 29, Reerslev

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

Bestyrelsesmedlemmer

René J. Andersen
Nordtoften 6, Reerslev

Tlf.: 3886 5779
Mail: rene@koudal.org

Kenneth Wexøe
Tingstedvej 7, Reerslev

Tlf. 5164 0861
Mail:wexoe@post.cybercity.dk

Jytte Larsen
Solvang 66, Reerslev

Tlf.: 4656 1755
Mail: j.b.larsen@privat.dk

Else Nielsen
Thorsager 12 I, Reerslev

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

Nick Ziegler
Tingstedvej 41, Reerslev

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

Suppleanter
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Mail: dalis@vip.cybercity.dk

LANDSBYLAUGET INFORMERER

Projekt
REN BY 2010
Vi gentager succesen fra sidste år
Igen i år samarbejder Dansk Naturfredningsforening med Miljø- og
Energicentret i Høje Taastrup kommune om ”Projekt ren by”.
Frivillige danskere over hele landet samler affald
Søndag den 18. april, kl. 12,00 – 14,00
For at være på forkant med arrangementet, opfordrer Landsbylauget
hermed interesserede borgere i Reerslev/ Stærkende til at sætte X i
kalenderen allerede nu, hvis man ønsker at deltage et par timer.
Sidste år samlede ca. 80.000 – 100.000 aktive frivillige danskere godt
190 tons affald i naturen.
Lad os gøre en indsats igen!
Nærmere oplysning angående
afvikling af projektet kan du
læse om i næste nr. af Tingstedet.
(Udkommer medio april.)

På Landsbylaugets vegne:
Else Nielsen & Jytte Larsen
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GENERALFORSAMLING 2010
I Reerslev‐Stærkende Landsbylaug
Fredag den 23. april 2010 kl. 18.00 i Forsamlingshuset
Kl 18.00 – ca. 19.00 selve generalforsamlingen
Kl 19.00 – ca. 23.00 spisning.

Traditionen tro er det Cafeudvalget
der står for den gode mad

Efter generalforsamling og spisning er der lidt underholdning.
Bindende tilmelding til spisning senest d. 18‐04‐2010
til Kirsten Halby tlf. 4656 4661 mail: aage.kirsten@christensen.mail.dk eller
Michael Michaelsen tlf. 4656 3909 mail: michael.michaelsen@4me2you.dk
Pris pr. kuvert 80,00 kr. Børn under 12 år halv pris. salg af øl/vand/vin til rimelige priser.
Kun medlemmer, der har betalt kontingentet, kan deltage i generalforsamlingen.
Betaling kan enten ske ved hjælp af girokort, som husstandsomdeles sammen med
indkaldelsen, eller ved indgangen.
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.
Jo flere vi er, jo mere lytter kommunen til
Landsbylauget.
Kontingent til landsbylauget kun 125 kr. årligt pr. husstand.
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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

Godt Nytår til alle læsere.
I klubben er vi kommet godt ind i 2010.
Cecilie, der startede som timelønnet medarbejder i vores aftenklub i november, er
kommet godt i gang. Og om ikke så længe får vi endnu en kollega i aftenklubben,
nemlig en pige, der hedder Julie. Julie er 20 år, og skal starte på seminarium d. 1/2
2010, så det passer helt perfekt at hun så samtidig kan arbejde hos os i vores
aftenklub.
Nanna bliver såmænd til slutningen af marts 2010, og det er vi rigtigt glade for.
Sidste år – i november havde vi vores store flæskestegsaften. Og som sædvanligt –
har jeg lyst til at skrive – blev det en stor succes. Mange var mødt op, omkring 100
personer. Så det gør vi nok igen.
Byens julestue, blev ikke så godt besøgt som vi havde håbet. Men det kan være vi
laver det igen, det kan kun blive bedre – altså fremmødet ☺
Ellers ser jeg frem til et fortsat godt samarbejde i år 2010.
På klubbens vegne
Lars Vesterdal
Klubleder
F r i t i d s kl u b b e n s å r s h j u l 2 0 1 0
Med forbehold for ændringer.
Hver onsdag er Ældreklubben i klubben fra klokken 09:30 – 12:00.

Februar:
Mandag d. 22. – søndag d. 28. Aftenklubben skitur til Østrig.

Marts:
Lørdag d. 20.: Rollespils scenarium.
Mandag – onsdag d. 29.- 31. Klubben er lukket. (3 dage før påske).

April:
Tirsdag d. 20.: Forældremøde f. dag- og aftenklubben klokken 19:00.
17.-19. weekendtur for dagklubben.

Maj:
1. Nye børn starter i klubben.
Fredag d. 13.: Klubben er lukket. (Dagen efter Kr. Himmelfart).
Lørdag – Søndag d. 29. – 30. Rollespils overnatning i Hakkemosen

Juni:
Fredag d. 5.: Grundlovsdag, klubben er lukket.
Onsdag d. 9.: Kolonimøde for forældre klokken 17:00 – 18:00.

Juli:
Mandag – fredag d. 5/7.- 9/7.: Dagklubben på koloni.
Dag- og aftenklubben lukket denne uge.

- 14 -

Mad, vin eller gaver?
Så skulle du ringe til

fru Jensen's Multiservice.
Alle medarbejdere
er fagligt uddannede,
og kvaliteten er i top.
For fru Jensen er ingen opgaver for små,
men heller ingen er for store.
Ring: 46 59 08 80 www.frujensen.com
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REERSLEV MUSIKFORSYNING
Volume 60

Fairline d. 25.03.2010

22.4. 2010

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 bandmedlemmer 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 n yere countrymusik
til den mere rock’ede del af countrygenren. Det bliver uden tvivl en countryaften af de helt store.

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 ørehængere 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, Fleetwood Mac, Santana, The Beatles og
mange flere.
Er der stemning for det, fylder vi dansegulvet, og gi’r den gas med Rock &
Roll.

TILMELDING SENEST d. 11/4 2010

MØD OP TIL ET PAR HYGGELIGE AFTENER I GODE
VENNERS SELSKAB OG NYD
DEN GODE MUSIK.

TILMELDING SENEST d. 14/3 2010

NCC Råstoffer A/S
Reerslev Grusgrav
Hedehusene Mørtelværk
Tranemosevej 2, Reerslev
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 0021

∗

www.raastoffer.dk

● Vi sælger også til private, kontant.

● Vi giver gerne et godt råd om materialevalg.

● Vi har et stort udvalg af grus, sten og mørtel.

● Vi giver mulighed for at bese materialerne
inden køb.
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FRA POUL HANSENS ARKIV
Ramsøe Thune Herreders Politiprotokol 1820-26.
af Rug og Byg allerede er formalet.
Imidlertid forsikrede han at være aldeles uvidende om Ildens Aarsag. De
afbrændte Gaarde laa tæt sammen i
den nordøstlige Side af Byen og Vinden er sydvest. C gik i Seng i Aftes
ved sædvanlig Tid og har ikke været
oppe i Nat eller før, han som forklaret,
blev vaagnet af Ilden. Der var ikke lavet til Bagning, uagtet Melet var Malet, ej heller var der til Vask eller anden Husgerning nogen udsædvanlig
Ild i Gaarden, og C formaar ikke at
angive, hvorfra Ilden kan være kommen eller er i Stand til at meddele nogen videre Oplysning i saa Henseende.
Aftraadte.
Branddirektør Holm, som samtidig
med Dommeren kom tilstede ved Ildebranden, er saavidt Tid fra det fornødne Opsyn paa Brandstedet dertil
levnes ham, overværende ved dette
Forhør, hvorfor han ansaa det unødvendigt selv at optage nogen Protokol
til Undersøgelse af Ildebranden.

1823 den 4. April Morgen Klokken 5-6
mødte Herredsfoged Blume af Roskilde i Thune i anledning af en der opkommen Ildebrand, hvorved Niels Olsens og Jens Larsens Fæstegaarde under Gjeddesdals Gods er afbrændte,
for at optage Undersøgelses-forhør,
der straks blev ansat i Thune Skole.
For Forhøret fremstod:
1/ Den brandlidte Niels Olsen, som
forklarede, at Ilden opkom i hans
Gaard i Morges, medens han og Husfolk endnu laa i Sengen, hvorpaa han
sprang ud af Sengen, og saa da at Udlængerne stod i Lue. Han opkaldte sine Folk, der alle laa i Stuen, hvornæst
Comparenten tog endnu halvnøgen sit
mindste Barn paa Armen og ilede
dermed ud af Gaarden, men mødte
Naboen Jens Larsen, i hvis Gadeport
stod et fremmed Fruentimmer, som C.
ansaa for en Tiggerkælling. Dette passerede i Dagningen, uden at C. kan
angive Klokkeslettet. C. var saa aandeløs, at han ikke ved om der blev gjort
Anskrig i Byen, dog tror han, at hans
ældste Søn Knud løb ud og raabte om
Ildløs. Hos C blev næsten intet Indbo
reddet og hans Bæster indebrændte.
Der var hverken brygget eller baget i
denne Uge. Heller ikke havde C brugt
nogen Lygte i Stalden i Aftes, endnumindre Lys uden Lygte. Pigen Margrethe gav Kvæget det sidste Foder i
Aftes ved Solens Nedgang og noget
efter blev Hestene, som om Dagen var
i Plov, affodrede ved C Søn Knud. Der
er ingen Fremmede i Gaarden uden
Pigen, som dog er C Søster, og han
kan altsaa ikke vide, hvorfra Ilden kan
være kommen. C tilstaar at han mangler Saasæd og Fødekorn, da det sidste

2/ Fremstod: Niels Olsens Søster og
Tjenestepige Margrethe Olsdatter, som
var overensstemmende med forrige
Deponent med Tilføjning, at hun, som
laa i den øverste Stue med et Par af
N.O Børn, blev af Manden opkaldt, da
der var Ild i Gaarden. Comparentinden tog Børnene og sine Klæder,
hvormed hun rendte ud, uden at kunde gøre videre Rede for, hvad der siden er passeret paa Brandstedet. Der
var ingen Fremmede hos dem i Gaarden, blev heller ikke foretaget nogen
Husgærning, hvortil der bruges udsædvanlig Ild og Ildebranden kan ikke
være antændt fra Køkkenet, saa at
dens Aarsag er C ganske ubekendt.
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FRA POUL HANSENS ARKIV
Hun ved ikke, om Bygningerne er assurerede og har ikke hørt at N.O. har
beklaget sig over sin Forfatning. Der
var ikke videre at udbringe efter gentagen Examination, hvorfor C blev
demiteret.

han var ikke oppe i Nat. Al videre
Examination var frugtesløs og C aftraadte.
4/ Fremstod:
N.O. Hustru Mette
Knudsdatter som forklarede: at hendes Mand var oppe at fodre sine Heste
i Morgen før Dag, hvorefter han igen
kom i Seng. Han sagde til C, at han
ville staa op og fodre sine Heste, men
hvad han sagde, da han kom tilbage,
kan C ikke erindre, da hun laa i en
Slum. Om Manden siden sov eller ej
kan hun ej heller sige og lige saa lidt
hvor længe dette var før Ilden brød ud
eller hvad Klokken kunde være, enten
da han stod op at fodre Hestene eller
da Ilden brød ud. Manden gik ud gennem Forstuedøren og ikke gennem
Køkkenet, og han havde ingen Lys eller Lygte. Manden blev nu fremstillet
og tilstod, at han var oppe i Morges
tidlig før Ildebranden og gik da uden
Lys og Lygte ned i Fæhuset at fodre
Hestene, hvilket han sagde sin Kone,
da hun spurgte ham om, hvorfor han
stod op. Han var ikke paaklædt og gik
straks efter igen i Seng og faldt i Søvn.
Enten Konen da var vaagen eller ej
kan han ikke sige, da han ej talte til
hende. Han paastaar endnu, at han
vaagnede først og kaldte paa de øvrige Husfolk. Aarsagen til at han i sin
første Forklaring nægtede, at han
havde været oppe i Nat, siger han nu,
var Frygt og paa Spørgsmaal, hvorfor
han frygtede, svarede han blot, ”man
kan jo sagtens blive bange”. Han har
heller ikke talt synderlig til hans Kone
om sin Forfatning; ej heller til sin Søn,
videre end at han havde Haab til, at
Herredsfogeden vilde hjælpe ham
med noget Havre, og at Bymændene
vilde hjælpe ham med Saabyg.

3/ Fremstod: N.O. Søn Knud 16 aar
gml., som forklarede at han vaagnede
først ved Ildens Bragen og kaldte paa
sin Fader, der laa i samme Stue og
straks sprang ud af Sengen og ilede
med C ud i Gaarden. Da brændte Ilden ud af den østre Længdes søndre
Ende op af mod Stuehuset, med hvilken Længden dog ikke var sammenbygget. Klokkeslæt kan C ikke angive,
men det var i Dagningen og næsten
lyst. C laa med sine Forældre i Stuen
og Pigen med de to yngste Børn i Storstuen; de gik alle i Seng i Aftes ved
sædvanlig Tid og ingen af dem var
oppe i Nat. Ildsvaaden kan ikke være
kommen fra Stuehuset. Paa den østre
Længde, hvori Ilde opkom, var en næsten aaben Gavl og derfor laa Halm. I
Tirsdags talte C Fader om, at han ikke
vidste, hvor han skulde faa Saasæd
fra, men ytrede derhos, at Gud kunde
nok opvække Hjælp; ellers har han ikke talt med C om sin Forfatning eller
derover beklaget sig; hvorimod han
græd og var meget bedrøvet over den
ulykkelige Ildsvaade. C anmærker, at
der var Ild i to Fag af bemeldte Længde, da han kom op og begyndte på det
tredje, hvilket var færdig at falde. C
tilstaar nu, at han ikke vaagnede ved
Ilden, men af sig selv, da det var paa
den Tid han ellers plejer at staa op.
Desuagtet benægter han at vide noget
om Ildens Antændelse eller dens Aarsag. Der var kun et Øjeblik Lys tændt i
Aftes efter at C var gaaet i Seng, og
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FRA POUL HANSENS ARKIV

Knud Nielsen fremstod og gentog sin
forrige Benægtelse af at vide Besked
om Ildens Aarsag; paastod at han
kaldte paa sin Fader, da han selv var
vaagnet og havde set ud i Gaarden, efter at have vendt sig i Sengen, fordi
han var ked af at ligge med Ansigtet
mod Væggen. Han nægter endnu at
vide, at hans Fader var oppe i Nat før
C kaldte paa ham, hvorimod N.O.
endnu vedblev, at han opkaldte sin
Søn og de øvrige Folk.

Paa grund af de indbyrdes Modsigelser imellem de afhørte Deponenter og
da det i Dag er Dommerens Retsdag,
saa at han nu ikke videre kan fortsætte
Forhøret, decreterede han, at N.O. bør
sættes i Forvaring, til hvilken Ende
han under Vagt bliver at henføre til
Raadhuset i Roskilde og Forhøret udsættes.
Som Vidner P.Noor og
Jens Nielsen, Sognefoged.

Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene
Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk
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Miljøundersøgelse ved bygge- og anlægsopgaver
Handlingsplaner for opgravning og bortskaffelse af jord
Tilsyn og styring af oprensning
Afrapportering til myndighederne
•
•
•
•

JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK

Vi udfører alt inden for miljørådgivning:

Fra Politirapporten fortsætter i næste nummer.

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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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
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 /
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 50566386

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 2010: Børn kr. 150,00 Voksne kr. 300,00
Børn kan skyde med riffel fra de er ca. 6-8 år.
Man skal være min. 12 år til pistolskydning.
HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN
Læs mere på www.reerslevskytteforening.dk
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Kæledyr
eller have?
Vi har det hele til konkurrencedygtige priser. Alt i foder
til heste – også strøelse, træbriketter samt træpiller.

Tjørnehøj Mølle er Danmarks største hestefoderproducent. Foderet forhandles landsdækkende gennem DLG,
Land & Fritid samt private forhandlere.

A/S Tjørnehøj Mølle
Tingstedvej 47
2640 Hedehusene
Tlf. 33 68 37 70
www.kvalitetsfoder.dk
Åbningstider:
Man.-tors. 7.00-16.00
Fre. 9.30-15.00
Middagslukket
alle dage 12.00-12.30

BØRNESIDEN

TILLYKKE
Vinderen af nr. 107s
krydsordsopgave:
Løsning: Banner
Martin Strandberg
Tingstedvej 9 B

Kunne du tænke dig at vinde 50
kr., og er du under 15 år og bor i
Tingstedets distrikt, så læg din
løsning i postkassen på
Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep,
senest d. 15.03.2010.
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:

Sidste ord i rebus
skrives i løsning
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LÆSERNES SIDER
”De uskyldiges røst”
fra den virkelige verden
Noget om fjernsyn:
Daniel 5 år siger på et børnemøde:
”Jeg har et problem og det er, at
fjernsynet på mit værelse er gået i
stykker. Så nogle gange, når jeg
spiller på computeren, virker fjernsynet ikke”!

Under et børnemøde sidder Mathias
5 år og falder i søvn. Pludselig vågner han, ser sig forvirret omkring og
udbryder: ”Hvor er fjernsynet”?

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

tlf. 40 13 24 57.
Nu er vi atter på vej mod forår og masser af nye,
spændende varer kommer hjem. Det er altid dejligt med alle de sjove løg i potter og tulipaner i
massevis. Der er både til værtindegaver og dig,
der vil have lidt forår inden for.
Jeg har også været på messe og fået ny inspiration til de store fester i foråret.
Jeg laver firmadekorationer og kurve med delikatesser og vin, ligesom jeg stadigvæk forhandler lækkerier fra Strynø, Læsø og Bornholm. Kom forbi og bliv
inspireret, så snyd ikke dig selv for et besøg hos Solstrejf, husk her er altid
kaffe på kanden, for det er hyggen, der tæller hos Solstrejf.
Solstrejf.
Ordre uden for åbningstid, ring og hør nærmere.
Husk, at jeg ikke modtager Dankort.
Åbent alle fredage fra 16.30 - 18.00 og alle lørdage fra 10.00 - 15.00
Se mere på: www.tr-solstrejf.dk

eller skriv til:
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trsolstrejf@gmail.com

MADSIDEN
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MADSIDEN
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Lad os mødes i forsamlingshuset onsdag d. 24. marts
I henhold til lov om menighedsråd skal der afholdes et årligt
møde for hele sognets menighed.
Menighedsrådet vælger derfor at forene
det nyttige med det hyggelige og
inviterer til spisning
onsdag d. 24. marts kl. 18.30.
På mødet vil vi orientere om menighedsrådets arbejde og økonomi – især
med henblik på fremtiden.
Venlig hilsen
Menighedsrådet
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Søndag d. 28. marts 2010 kl. 10.00 skal vi i Reerslev kirke
opleve en musikgudstjeneste i verdensklasse: Påskeevangelierne
hånd i hånd med sangene fra Jesus Christ Superstar, fortolket af
ensemblet StoryTellers.
Ensemblet består af Christian Brage, Anders Andreassen, Lise
Kruuse Dynnesen og Mette Juel Andersen. Læs evt. mere om
ensemblet på www.story-tellers.dk

E f t e r mu s i kg u d s t j e n e s t e n i n v i t e r e r me n i g h e d s r å d e t p å b r u n c h i p r æ s t e g å r d e n . A l l e e r v e l k o mn e .
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Oversigt over aktiviteter i Reerslev kirke 2010
Menighedsrådsmøder:

17.2, 14.4, 19.5, 16.6, 18.8, 15.9, 13.10, 17.11.

24. februar kl. 19.30

viseaften i forsamlingshuset i samarbejde med Landsbylauget

24. marts kl. 18.30

sognemøde med spisning i forsamlingshuset

28. marts kl. 10.00

musikgudstjeneste med StoryTellers – påskeevangelierne hånd i hånd med sangene fra Jesus Christ Superstar
med efterfølgende brunch

2. maj efter gudstjenesten

reception i anledning af Grethe Grøn Henriksens 25-års
jubilæum

21. juni kl. 21.00

midsommerkoncert

21. august kl. 9.00

udflugt

12. september kl. 10.00

høstgudstjeneste

10. oktober

brunch efter gudstjenesten

21. november kl. 16.00

koncert med Torslundekoret

19. december kl. 16.00

julekoncert
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

april

Gudstjenester
i
Reerslev kirke

Torsdag, den 1. april kl. 10
Skærtorsdag
Kanding
Fredag, den 2. april kl. 10
Langfredag
Liturgisk gudstjeneste

februar
Søndag, den 14. februar kl. 10
Fastelavn
Kanding

Søndag, den 4. april kl. 10
Påskedag
Kanding

Søndag, den 21. februar kl. 10
1. S. i Fasten
Kanding

Søndag, den 11. april kl. 10
1. S. e. Påske
Kanding
(Børnekor medvirker)

Søndag, den 28. februar kl. 10
2. S. i Fasten
Tove Villarsen

Søndag, den 18. april kl. 10
2. S. e. Påske
Hedegaard

marts

Lørdag, den 24. april kl. 10

Søndag, den 7. marts kl. 10
3. S. i Fasten
Kanding
(Børnekor medvirker)

KONFIRMATION

Søndag, den 14. marts kl. 10
Midfaste
Kanding
Søndag, den 21. marts kl. 10
Marias bebudelse
Hedegaard
Søndag, den 28. marts kl. 10
Palmesøndag

Musikgudstjeneste med
efterfølgende brunch
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AKTIVITETSKALENDER: februar –april

2010

Dato

Kl.

Aktivitet

Sted

Arrangør

14/2

13

Reception, fastelavn med tøndeslagning, forsamlingshusets 110 års jubilæum

Huset

Huset

Ons 17/2

Menighedsrådsmøde

Servicebygn.

MHR

22/2 - 28/2

Skitur, Aftenklubben

Østrig

FKT

Sø

23/2

19.30

Generalforsamling

Huset

Huset

Ons 24/2

19.30

Viseaften – gratis adgang

Huset

MHR + LL

Ti

18.30

Dilettant
Pris: voksen 40 kr., barn 25 kr.

Huset

Huset

Ti

16/3

Ons 17/3

14

Eftermiddagshygge med banko
Hedehuset
Pris: 50 kr.
Tilmelding senest d. 10/3, tlf. 4656 0673.

HHF

Fre

19/3

19

Dilettant med kaffebord
Pris: voksen 80 kr., barn 40 kr.
Tilmelding senest d. 12/3, tlf. 4656 1152

Huset

Huset

Lør 20/3

19

Dilettant med smørrebrød og dans
Pris: voksen 120 kr., barn 40 kr.
Tilmelding senest d. 12/3, tlf. 4656 1152

Huset

Huset

Rollespilsscenarium

FKT

FKT

Sognemøde med spisning

Huset

MHR

Lø

20/3

Ons 24/3

18.30

To

25/3

19

Fairline, spisning, countrymusik.
Huset
Pris: 165 kr. inklusiv smørrebrød
Tilmelding senest d. 14/3, tlf. 4656 1152,

Musikforening

Sø

28/3

10

Musikgudstjeneste, Påske og Jesus
Christ Superstar efterfulgt af brunch

MHR

Ma

29/3

13.30

Kirken

Tøjdemonstration, Annas Mode
Huset
Pris: 50 kr.
Tilmelding senest d. 22/3, tlf. 4656 0673.

HHF + Ældrekl

29/3 - 31/3

Klubben lukket - påskeferie

FTK

Ons 14/4

Menighedsrådsmøde

17/4 - 19/4

Weekendtur for dagklubben

FTK

Servicebygn.

MHR

Man 19/4

19

Generalforsamling
Huset
Pris: 50 kr.
Tilmelding senest d. 10/4, tlf. 4656 0673.

HHF

Tirs 20/4

19

Forældremøde f. dag- og aftenklub FTK

FTK

To

22/4

19

Volume 60, spisning, musik og dans.
Pris: 165 kr. inklusiv smørrebrød
Tilmelding senest d. 11/4, tlf. 46561152,

Huset

Musikforening

Fre

23/4

18

Generalforsamling og spisning

Huset

LL

Forkortelser:
FTK:
Reerslev
RIF:
Reerslev
RSF:
Reerslev
MHR:
Reerslev

Fritidsklub
IF
Skytteforening
Menighedsråd

Café:
LL:
HHF:
HUSET:

Landsbylaugets Café-Udvalg
Landsbylauget
Husholdningsforeningen
Reerslev forsamlingshus

