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KOMMENTAR
Her kan man se langt og
”Østpå knejser over sletten
som en kæmpe Kloster kirke;
vestpå mindet stedse taler
om Hans Schacks og Rantzaus virke.”
men inden man når så langt som til slottet
Schackenborg må omvejen gøres til Trøjborg slotsruin og havet ud for Ballum sluse
for

Ribe Domkirke

Hvor mange tænker mon over, at Reerslev
er et dejligt og smukt sted at bo?
Den gamle landsbygade er næsten bevaret,
enkelte huse er nænsomt og smukt restaureret og udenom byen har vi kønne og
spændende landskaber som Hedeland og
skoven og åen ved Kohusene med udsigter
mod Torslunde kirke, Barfredshøj og
Gjeddesdal alt i et bølget og farverigt landskab.
Et landskabsindtryk som en junidag kan
møde én overalt på Sjælland.
Men har man nu besluttet sig for også en
junidag at se noget andet og tilfældigt har
været på familiebesøg i Esbjerg, kunne
man jo kører en tur mod syd og der konstaterer, at

”Skønt er landet; ingen hindring
standser blikket, når det vanker
over vidderne og henter
fred og ro til sind og tanker”:
lige netop det, er det dejlige ved turen. Her
kan man falde til ro og sætte sig til ro på
Ballumdiget og kigge ud over havet med
den flade lavvandsstrand og bare lytte til
mågers og strandskaders skrig og glemme
alt om hverdagens sædvanlige travlhed og
vender man sig opdager man, at
”Her er skønt, når duggen perler
trindt i engens blomstervrimmel
under lærkens jubeltoner
fra den høje lyse himmel;

”For en fremmed barskt og fattigt
er vort land, men rigt på minder
for dets børn og fuldt af skønhed;
her plovjernet guldhorn finder.

ja, her er virkelig skønt, når solen går i hav
og farver enge gyldentrøde,
når langs gadens gamle huse
Møgeltønders linde gløde.”

og det er der landevejen mod syd er flad
ingen bakker kan skjule udsynet til de
spredte og fjerne gårde mellem granhegn til
beskyttelse mod vestenvinden fra det åbne
hav.

og de sidste stråler rammer den gamle kirkes spir og slottets hvide mure.
Mens mørket langsomt tiltager på vejen til
slotskroens gode køkken og lune værelse
oplever man, at
”Nattens dybe stilhed brydes,
når de vilde svaner skrige;
hvem kan glemme fugletrækket
over Rudbøl sø og dige!”

Løgumkloster kirke
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joh må man sige –
” Skønne land! Dit strenge åsyn
kun den fremmede du viser
dine børn du mildt tilsmiler;
elkste hjemstavn! Vi dig priser”.
Anderledes og smukt - det er der, men det
er der også ”På Sjølund fagre sletter ved furesøens bred,
hvor skovens kranse fletter om engens blomsterbed,

hvor sølverkilden glider nu ved
ruinens fod,
der stolt i gamle tider en kongebolig stod.”
og hermed ønsket om en god sommer!
Redaktionen.

Afslutning af forureningsoprensning på MW Gjøesvej
Region Hovedstaden påbegyndte i juni
2009 en oprensning af et stort forurenet
område på MW Gjøesvej i Reerslev. Jorden har været forurenet med et stof som
kaldes PCE (perchlorethylen), og som blev
benyttet på et pelsrenseri der tidligere var
beliggende på området.
Oprensningen af forureningen på MW
Gjøesvej blev afsluttet i starten af december 2009. I et område på ca. 1200 m2 er
jorden siden opstarten i juni blevet opvarmet til en temperatur på ca. 100° ned til en
dybde af 10-12 m. Ved så høje temperaturer vil PCE fordampe, og kan suges ud af
jorden og efterfølgende opsamles i filtre
med kul. I alt er der blevet fjernet ca. 2500
kg PCE fra jorden. I øjeblikket er området
ved at blive retableret. Det vil sige at kloakker, elforsyning og telefonkabler skal
lægges tilbage i jorden, i det område som
har været varmet op. Efterfølgende skal
den del af vejen som har været brudt op retableres med asfalt. På kirkegården og i de
berørte haver skal planter og græs genplantes, så området kommer til at se ud,
som det gjorde før oprensningen blev påbegyndt. Efter planen skal området genplantes i april, hvilket dog er afhængig af
hvor lang og kold vinteren bliver.
Arbejdet er udført med ingeniørfirmaet
NIRAS som rådgiver og Krüger og ZachoLind som entreprenører.
Under selve oprensningen var der udlagt
en betonkappe på 2 områder på ca. 2000
m2
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HØRT I BYEN
Tak
Tak til alle der var med til at gøre
mit 25-års jubilæum rigtigt hyggeligt
både ved receptionen og ved festen.
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

Blondinen kommer ind på skadestuen med panden fuldstændig flænset op.
"Hvad er der dog sket?"
"Jeg var ved at slå et søm i en
mur med en banan, da en mand
kom forbi og foreslog mig, at
bruge hovedet

TESTAMENTE
- Hvem vil du sikre?
Kontakt os for et gratis og
uforpligtende møde.

CityAdvokat.dk
CityAdvokat.dk er privat- og
erhvervsadvokater.
Vi arbejder bl.a. med: arv, testamente,
ægtepagt, dødsboer, bolighandler og
digital tinglysning, retssager, gældssager,
privat- og familiesager og erhverv.
Vindingevej 7C, 4000 Roskilde, 26 12 53 81
Jernbanegade14, 4300 Holbæk, 26 12 53 81
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Lars Michael Randskov
Advokat

Tlf. 26 12 53 81
randskov@mail.dk

Karin Øhlenschlæger
Advokat (L)

Tlf. 40 48 59 24
Karin@CityAdvokat.dk

LÆSERNES SIDE

Et andet eksempel er, som nedenstående opslag viser, at nogle personer ikke
helt kan kende forskel på ”dit og mit”.

Ejendomsret!
Tingstedet er blevet gjort opmærksom
på, at der nogle steder i Reerslev og
Stærkende kniber med at respektere
ejendomsretten.
Et eksempel er marken mellem Dybkærvænge og Tingstedvej. Kommunen
har anlagt en asfalteret sti fra Dybkærvænge til Tingstedvej, men alligevel er
der nogle personer, der vinteren igennem har trampet en sti tværs over marken i stedet for at benytte den asfalterede sti, der oven i købet var ryddet for
sne. Den trampede sti forsvinder ikke
med sneen, da jorden er trampet hårdt
sammen til skade for afgrøderne.

Jeg vil håbe, at vedkommende, der har ”LÅNT” lygten
fra Ejner`s gravsted, stadig
har gavn af den og at den vil
lyse ”GODT”, hvor den er
kommet til at stå.
Gurli Kjep

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.
Sommeren må være lige om hjørnet og Solstrejf
er klar både med masser af brugskunst og blomster til haven. Søger du alternativer til det, de
andre sælger, så snyd ikke dig selv for et besøg
hos Solstrejf.
Her er der altid et udvalg af anderledes planter og blomster. Har også altid flotte
kurve, dekorationer og buketter. Priser fra 100.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.
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

Ny bolig?
Spørg os når du skal sælge?
Mere end 20 års erfaring med
boligsalg i Reerslev og
Stærkende.

Nybolig Hedehusene
Hovedgade 502
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 2555
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2010 - 2011
Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:

www.reerslev-sterkende.dk
Formand

Michael Blem Clausen
Dybkærvænget 13, Stærkende
Tlf.: 4360 0050
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.: 2427 3080
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

-8-

LANDSBYLAUGET INFORMERER
Bestyrelses- Kenneth Vexøe
medlemmer Tingstedvej 7, Reerslev
Tlf. 5164 0861
Mail:wexoe@post.cybercity.dk
Nick Ziegler
Tingstedvej 41, Reerslev
Tlf.: 4018 7228
Mail: nick@hyldagergaard.dk
Karin Øhlenschlæger
M. W. Gjøesvej 20, Reerslev
Tlf.: 4048 5924
email: karin@cityadvokat.dk
Suppleanter Else Nielsen
Thorsager 12 I, Reerslev
Tlf.: 4659 1409
Mail: jholmsted@mail.dk
Aage Christensen
Tingstedvej 18, Reerslev
Tlf.: 4656 4661
email:
aage.kirsten@christensen.mail.dk
Presse og kommunikation:
Byggeudvalg og Trafikudvalg:
Aktiviteter og arrangementer:
Agenda 21:
Skovrejsning:
Revisor:
Revisorsuppeant:

Dan Petersen og Michael Michaelsen
Nick Ziegler, Kenneth Wexøe og
Michael Michaelsen
Else Nielsen og Michael Clausen
Michael Clausen
Nick Ziegler
Niels Willumsen og Jesper Petersen
Niels Paulsen

Hvis du ikke er medlem af Landsbylauget og gerne vil have indflydelse på hvad der sker i
vores landsbyer, eller du gerne vil deltage i byernes arrangementer, kan du henvende dig til:
Kasserer Ulla Christensen
Solvang 70, Reerslev
2640 Hedehusene
Tlf. 2427 3080 eller email: ullachr@mail.tele.dk
Årligt kontingent 150,- kr.
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
REERSLEVREERSLEVSTÆRKENDE
LANDSBYLAUG
INDBYDER TRADITIONEN
TRO TIL

SCT. HANS AFTEN I
LERGRAVEN
årets båltaler er

Jens Arnt
Skoleleder på
Reerslev skole
talen begynder ca. kl. 21:15

bålet tændes ca. kl. 21:30.
Medbring gerne tæppe eller klapstol. Landsbylauget sætter borde og stole op til ca. 50 personer. Vi regner dog med at blive flere end det, så vi opfordrer til at I medbringer en stol eller to, hvis I har mulighed for det.
Til børnene.
Kl. ca.19:30 er bålet klart til gratis snobrød.

Til de voksne.
Tag madkurven med eller køb maden hos Reerslev Pizzeria på Tingstedvej.
Landsbylauget har lavet en aftale med vores lokale pizzeria om, at du får
25% rabat på alle retter mod forevisning af denne invitation.
Tilbuddet gælder d. 23/6 – 2010 uanset om I spiser i Pizzeriaet eller tager
maden med til bålet.
Landsbylauget sælger øl/vand/vin og slik fra kl. 19.30
Mød op til en festlig
og hyggelig aften
www.reerslev-sterkende.dk
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
Projekt Ren By, søndag den 18.04.2010 - - endnu en succes
15 voksne og 5 børn fra Reerslev &
Stærkende kom med godt humør og
et gevaldigt gå på mod. Vi havde
det faktisk rigtigt sjovt sammen.
Vejret var tørt og godt, og humøret
højt. På de uddelte ruter blev der
samlet 15 stække med affald +
diverse flasker og dåser. Godt gået!
Landsbylauget takker alle, der var
med til at gøre en indsats mod uønsket og uskønt affald i og omkring
vore to smukke landsbyer.
Landsbylauget agter at fortsætte
samarbejdet med Dansk Naturfredningsforening og Miljø- og Energicentret i Høje Taastrup kommune.
Vi håber selvfølgelig på endnu flere aktive indsamlere næste gang. Det er
især dejligt at se familier med børn møde op.
På gensyn i foråret april 2011
På Landsbylaugets vegne:
Else Nielsen og Jytte Larsen
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Information fra

Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Der afholdes generalforsamling i
Reerslev Skytte- og Idrætsforening
tirsdag, den 22. juni 2010 kl. 19
i klubhuset på Reerslev skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne er følgende:
1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af referent.

3.

Valg af stemmetæller.

4.

Aflæggelse af beretninger.

5.

Aflæggelse af regnskab, samt gennemgang af budget.

6.

Gennemgang af forslag.

7.

Valg af formand.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9.

Valg af suppleanter.

10.

Valg af revisorer.

11.

Valg af fanebærer.

12.

Eventuelt.

Reerslev Skytte- og Idrætsforening • E-mail: Bestyrelsen.rif@2640reerslev.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: Per Nielsen
2214 3067
Kasserer: Anders Rody Hansen 5056 6386
Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen 4632 6060
Pia Eriksen

Pistol afd.: Lars Rasmussen
Jens Johannesen
Bjarne Kristensen

4659 0506
4264 1746
2267 8970

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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REERSLEV MUSIKFORENING

Reerslev Musikforsyning 2010 - 11
Reerslev Musikforsyning byder velkommen til den tredie sæson.
Initiativet er taget af Reerslev Forsamlingshus´ Frivillige Musikalske Venner, der har
besluttet, at Reerslev skal på det musikalske landkort.
Formålet med aktiviteten er at omdanne Reerslev Forsamlingshus til et så attraktivt
spillested 4 gange om året, at vi for vort nærområde kan fremvise et bredt udvalg af
nogle af Danmarks bedste kunstnere indenfor en række populære genre.

Praktiske oplysninger
Billetter skal være betalt senest 10 dage før afholdelse af et arrangement, og Birthe Hillersdal anviser betalingssted ved henvendelse. Bestyrelsen forbeholder sig
ret til aflysning af et arrangement, såfremt der ikke er mindst 50 betalende deltagere 10 dage før afholdelse, naturligvis mod refundering af betalte billetter.
Købte billetter refunderes ikke såfremt arrangementet afholdes. I øvrigt tages
der forbehold for generel force majeure, betalte billetter refunderes, hvis tilfældet skulle opstå.

Totaloplevelse.
Uden mad og drikke duer helten ikke, og vi har derfor valgt, at der i forbindelse med
arrangementerne vil være spisning.
En typisk musikaften i forsamlingshuset, der altid lægges på en torsdag, vil forløbe
således:
Kl. 18.30
Kl. 19.00
Kl. 20.00-20.45
Kl. 20.45-21.00
Kl. 21.00-21.45
Kl. 22.00

Dørene og baren åbnes.
Vi mødes, synger en fællessang og spiser.
Aftenens kunstner(e) leverer første sæt.
Pause
Aftenens kunstner(e) leverer andet sæt.
Tak for i aften og kom godt hjem.

Med venlig hilsen
Reerslev Forsamlingshus´ Frivillige Musikalske Venner
Tingstedvej 27 Reerslev, 2640 Hedehusene, Tlf. 4656 1152
MAIL ADR.: FORSAMLINGSHUSET@REERSLEV-STERKENDE.DK
NB! BUSLINIE 116 KØRER LIGE TIL DØREN
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Reerslev Musikforsyning 2010 - 11
Der er hermed en glæde at kunne præsentere programmet for den kommende sæson 2010 - 11.
Igen i år er det lykkedes at stille med et flot program, der ser således ud:

7. 10. 2010

Poul Tonni & Oldies but Goodies.
Goodies
Poul og hans hold spiller Cliff, Marvin
og Shadows. Behøver vi sige mere.
Det kendte og velspillende band Poul
Tonni & Oldies but Goodies, vil på
denne åbningsaften føre os gennem et
utal af hits og træffere fra Cliffs store
repertoire, solo såvel som sammen med
Hank Marvin og The Shadows.
Bliver der tid, kan publikum forvente
små afstikkere til tidstypiske hits fra
andre populære engelske bands. Er der
stemning for det, tager vi en svingom.
Der vil være nok at sjæle til.

25. 11. 2010

Havens Danse Orke
Orkester.

Det sædvanlige oplæg med rødternede
duge. Husk stråhatte!
Det er med stor glæde, at vi igen kan
præsentere det kendte Havens Danse
Orkester under ledelse af den legendariske trommeslager Jan Schiöpffe,
som hver sommer underholder gæsterne
i M. G. Petersens Familiehave i Pile Allé. Havens Danse Orkester har et
meget bredt repertoire, og spiller alt fra
Beatles til Bach, Brandenburg til Bamse, Elvis til Edelmann, Krebs til Kollo,
Shu-bidua til Sedaka, og selvfølgelig en bred vifte af de gamle danske klassikere som
Haven er så kendt for, Tidemand, Lystager, Winkler og Frederiksberg og Københavner-potpourrierne. Havens Danse Orkester spiller gerne op til dans for det modne
publikum, men kan også bare lyttes til. Måske flytter vi bordene og tager en svingom.
- 16 -
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24. 3. 2011 Fairline.
Fairline er et erfarent countryband med
udspring i Wagon Wheelers, hvor Ulla,
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 country-rockmusikken, med et repertoire som spænder over en række af countrymusikkens klassikere, over nyere
countrymusik til den mere rock’ede del af countrygenren. Det bliver uden tvivl en
contryaften af de helt store med gang i linedansen.

5. 5. 2011

Volume 60.
Vi slutter som sædvanligt sæsonen med Rock & Roll.

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 gir den gas med Rock & Roll.

Billetter, pris 175 kr., kan som sædvanligt købes hos Birte i forsamlingshuset 4656 1152, eller hos Pinnerups Eftf., Hovedgaden 512, Hedehusene.
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FRA POUL HANSENS ARKIV
Ramsøe Thune Herreders Politiprotokol 1820-26.
Fortsat fra Tingstedet nr. 108, februar

forud og Bestemmelsen var, at
denne skulde være kørt bort ved
Sengetid, men saadant blev forhindret ved Regnvejr. C lagde sig
til Sengs i sine Klæder og lod ligeledes Karlen gaa i Seng, men laa
selv vaagen til Midnat. Da han saa,
at det klarede op, stod han ud af
Sengen og kaldte paa Karlen, som i
Forening med ham og Husmand
Ole Rasmussen deraf Byen, som
vilde følges med Vognen til København, bandt og paalæssede en
Fedekalv, samt spændte for, hvormed hengik et Par Timers Tid, saa
at Klokken kunde være henimod to,
da Vognen kørte ud af Gaarden,
ved hvilken Lejlighed C var ude
ved Gadeporten, men saa intet og
bemærkede ingen.
Han lagde sig til sengs, og hvorlænge derefter hengik førend hans
Datter gjorte Anskrig om Ilden kan
C ikke nøje vide, da han sov, men
det var næsten lys Dag. Det er urigtigt at N.O. har mødt C under Ildebranden, thi C har slet ikke set ham,
hverken ved Ildens Udbrud eller
siden i gaar. Heller ikke kan N.O.
have set et fremmed Fruentimmer i
C. Gadeport, da ingen saadan var i
C. Gaard, eller er bemærket af ham
eller hans Folk.
N.O. Forfatning var meget maadelig, da han manglede baade Saakorn og Fødekorn, samt Foder til
sine Kreaturer, der ogsaa var i en
Daarlig Tilstand. Imidlertid var
N.O. altid kjek og ville uagtet sin

2. af 3 dele (uddrag), som udover at
handle om en gårdbrand, fortæller lidt
om livet på gårdene i omegnen for ca.
200 år siden.
Gårdmand Niels Olsen er sat i varetægt pga. mistanke om påsat brand,
hvorved hans egen og Jens Larsens
gårde brændte.
1823 den 5. April continueredes
Undersøgelsesforhøret angaaende
Ildebranden i Thune paa Ramsøe
Thune Herredskontor, og fremstod
da:
Den brandlidte Gaardmand Jens
Larsen som forklarede, at der blev
gjort Anskrig om Ilden af hans Datter Johanne, som laa i den øverste
Stue, hvorpaa C hurtigt sprang op
af Sengen, løb ud i Gaarden og saa
da at Nabogaardens østre Længde
brændte, men endnu var intet af
Huset faldet. C løb til Stalden for at
faa Kreaturerne ud, hvorved han
fik sin Dreng til Hjælp. De jagede
Kreaturerne ud paa Gaden, men
saa ingen af Naboens Folk. Imidlertid havde Ilden faaet fat i den nordre Gavl af C Gaard, og han skyndte sig altsaa ind i Stuen for at redde
sit indbo, hvilket ved Folks Hjælp
til dels lykkedes. C Tjenestekarl eller Stedsøn Peder Nielsen var om
Natten omtrent Klokken to kørt til
København, hvorved C var behjælpelig med at faa en Kalv læsset paa
Vognen og Hestene forspændt.
Vognen var i øvrigt læsset Aftenen
- 18 -
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Trang ikke afstaa Gaarden. Der var
ingen Uvenskab mellem ham og C
og denne kan ikke af nogen Udladelse fra N.O. Side drage nogen
Mistanke imod ham. Begge Gaarde
var forsikrede i Brandkassen. Aftraadte.

Herskabet bliver opbygget. For sig
selv sørgede han ikke, da han er
ked af Livet. Han nægtede Gærningen ved Forhøret igaar, fordi han
mente, at han altid kunde gaa til
Bekendelse. Han gav sig ved Ildens
Paasættelse ikke Tid til at løse sine
Kreaturer, hvilke han troede nok
selv kunde rive sig løse. Han
paastaar at hans Kone og Børn er
ganske uvidende om Gerningen, i
hvilken Henseende han gentog sin
forrige Forklaring om Samtalen
med hans Kone, da han stod op og
gik ud; da han kom ind igen sov
hun nok mente han, og han talte
ikke til hende. Arrestanten blev
igen hensat til Bevaring og Forhøret
udsat indtil videre. Blume og Vidner.

Atter fremstod løs og ledig Arrestanden Niels Olsen., som nu tilstod, at han har paasat Ilden paa sin
afbrændte Gaard, hvortil han tog
en Glød af Køkkenskorstenen, hvilket han bar ud i et Lerfad og lagte i
et Knippe Ærtehalm i Høeladen,
hvorpaa han igen gik ind og lagde
sig i sin Seng, og sov indtil Ilden
brød ud og han da enten vaagnede
ved Ildens Bragen eller maaske blev
vaagnet af Sønnen, hvilket han ikke
bestemt kan afgøre. Beslutningen at
antænde Gaarden fattede han øjeblikkelig før Gærningen. Han stod
op af sin Seng i den Hensigt at fodre sine Heste, hvilket han udførte,
og imidlertid faldt det ham ind at
anstikke sin Gaard, hvorfor han gik
fra Hestene ind i Køkkenet og tog
den omforklarede Glød i en Stentallerken og bar den ud i Laden.
Hans Hensigt med Ildens Paasættelse ved han ikke videre, end at
han derved troede at gavne sin Familie, og han mente at Ilden ikke
skulde gribe videre om sig efter
Gaarden Beliggenhed og Vindens
Beskaffenhed, hvortil han just havde lagt Mærke. Han ventede endnu
at hans Kone og Børn skulde finde
Ophold paa Gaarden, naar denne af

1823 den 7. April blev ansat Continuationsforhør paa Roskilde Raadhus for hvilket fremstod løs og ledig Arrestanten N.O., der er under
Anklage for Mordbrand. Han forklarede på given Foranledning, at
hans Kone og Børn hverken havde
haft Del i eller var vidende om hans
Gerning med at antænde sin Gaard;
han vedbliver fremdeles at hans Beslutning herom blev fattet af ham,
medens han var ude at fodre sine
Heste og at han ikke i Forvejen
havde haft nogen Tanke derpaa.
Han forudsaa vel hvor vanskeligt
det vilde være for ham at faa sin
Jord tilsaaet, hvorfor han i nogen
Tid har været bekymret, under
- 19 -
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hvilken Bekymring det øjeblikkelig
Gaarden, for derved at opvække
Medlidenhed og finde Hjælp i hans
Trang. Desuagtet benægtede han, at
have forud haft i Sinde at gøre nogen Ulykke og ligeledes benægtede
han at have underholdt sig med sin
Kone om hans Trang, som han hellere vilde skjule. Sin Gaard vilde
han ikke afstaa, da den var Arvefæste, og han ønskede at conservere
den til sine Børn.
Hans Hensigt gik imidlertid kun ud
paa at afbrænde sin egen Gaard.
Det var endnu mørk Nat da C udførte Gerningen og han kan ikke
vide Klokkeslettet, da der intet Uhr
var i Huset, men han mente det var
over Midnat, thi han havde sovet
længe efter hvad han syntes, og han

randt ham i Sinde at afbrænde
stod op saa snart han vaagnede, for
at fodre Hestene, uden endnu at
have tænkt paa hvad han videre foretog sig. Han hørte ikke at J.L. Folk
var oppe den Nat og fik først Dagen efter Underretning om at en
vogn derfra var kørt til København
om Natten. C lagde sig som forklaret til Søvns efter gjort Gerning,
uden at tænke på at han og Familie
kunde indebrænde, og paastaar, at
det ikke var hans Ønske saaledes at
ende sine Dage, og endnu mindre
ønskede han saadant for sin Familie. Da C vaagnede op efter at
Gaarden var antændt, saa det ud
som de skulde brænde inde og som
der var Ild i hele Gaarden. C tog sit
mindste Barn ud af Sengen og rendte dermed nøgen ud, saa snart han
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vaagnede og saa at Gaarden brændte. Hvorledes de øvrige kom ud bag
efter ved han ikke, men han saa
dem alle efter at han med Barnet
paa Armen havde forsøgt udvendig
fra at lukke sine Kreaturer ud. Hestene 4 Stk. og et Føl samt 2 Faar
med 4 Lam brændte, men Køerne
skal være blevne reddede. C benægter endnu bestemt at have forhen gjort sig skyldig i nogen Forbrydelse og vil ikke erkende at noget Menneske har været Medvider i
hans Gerning. Det er C Ønske at leve for sine Børns Skyld og hans forrige Ytring om at han var ked af Livet genfalder han nu, som et uoverlagt Udbrud af hans Fortrydelse
over sin Gerning, da han maatte
gaa til Bekendelse. Om hans Kone
bliver ved Gaarden eller ikke er
ham ligegyldig, og han overlader
saadant ganske til hendes egen Bestemmelse efter hendes Venners
Raad.
N.O. blev igen hensat i sin Arrest.

at afhjælpe ved at opvække Folks
Medlidenhed, og vedbliver han
saaledes hvad han i det sidste Forhør herom har forklaret. Størrelsen
af den Skade, som er foraarsaget
ved Ildens Paasættelse kan Deponenten ikke vide eller beregne, han
mistede selv en Del af sit Indbo og
hans Heste og Faar indebrændte
som forhen forklaret; hvad Tab
hans Nabo led paa sit Gods og om
Kreaturer hos ham blev brændt ved
C ikke. Han forsikrer at han ved Ildens Paasættelse ikke har tænkt på,
hvad Skade deraf kunde flyde,
skønt han heller ikke regnede paa
at Nabogaarden kunde frelses. Deponenten har fem Børn, af hvilke
den ældste Søn Knud fyldte sit 16.
Aar den 28. April dette Aar og det
yngste, en Pige er nu 2 Aar gml.
Under Examiniationen af D Liv og
Levnet tilstaar han nu, at han i sin
Ungdom førend han blev gift og
modtog Gaarden, har afskaaret
Tungen på trende af Naboen J.L.
Heste, som stod i Tøjr på dennes
Lod, hvor D intet andet Ærinde
havde. Aarsagen hertil erindrer han
ikke, da han ikke ved at have haft
noget udestaaende med J.L., og han
kan nu ikke gøre videre Rede for
hvorledes han kunde faa saadant i
Sinde, men han har ikke aabenbaret
det for sin Skriftefader, sin Kone eller nogen anden. Han var vistnok
konfirmeret, da han begik denne
Handling, men Tiden kan han ellers
ikke nøje bestemme. Dette skete om
Aftenen sildig, og han ved ikke om

1823 den 22. April blev i Ramsøe
Thune Herreders Thingstue paa
Roskilde Raadhus ansat Extraret og
da foretaget en sag, som efter Justitiens Foranstaltning anlægges mod
forrige Gaardmand N.O. af Thune,
der tiltales for Mordbrand.
Arrestanten bemeldte N.O. fremstod løs og ledig.
I øvrigt gentog han at Aarsagen til
hans Beslutning om at sætte Ild på
sin Gaard, laa i hans trange Forfatning, som han troede på den Maade
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nogen har set det. For øvrigt gentog
han sin forrige Benægtelse af at have begaaet nogen anden Misgerning.
Derpaa fremstod den brandlidte
J.L. af Thune, som forklarede, at der
rigtignok for 24 Aar siden blev afskaaren Tungen paa to af C Heste
eller Hopper, det ene fire og det
andet otte Aar gml. Paa den ældste
var Tungen afskaaren højt oppe
mod Roden, men paa den yngre
længere nede omtrent midtvejs og
begge Stykkerne var borte. C har
ikke kunde erfare før nu, hvem der
havde forøvet denne Handling. Da

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:

han ikke har haft noget Udestaaende med N.O. eller kan tænke sig
nogen Aarsag til denne Fornærmelse fra hans Side. I øvrigt erklærede
C, at han ikke forlangte sig tilkændt
hos N.O. nogen Skadeserstatning,
enten for Hestene, som han ej heller
mistede, eller for Ildsvaaden, hvorunder C fik reddet en Del af sit
Indbo og alle sine Kreaturer, undtagen nogle Høns, og har saaledes
intet i nærværende Sag at paastaa.
Aftraadt.
Fortsættes……..

Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene
Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk

- 22 -

MADSIDEN

- 23 -

MADSIDEN

- 24 -

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

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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TILLYKKE
Vinderen af nr. 109s
krydsordsopgave:
Løsning: Tærte
Julia Borge
Brostrædet 1

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.15.07.2010
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:
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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

REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Tur til Tyskland

med Luther og Bach!
20. til 25. september er der mulighed for at deltage i en tur til Tyskland, hvor vi
skal besøge Luthers og Bachs byer.
Rejseledere er bl.a. provst Steffen Ringgaard Andresen og landsbypræst og
organist Viggo Kanding, og der bliver afholdt forskellige foredrag og koncerter
her i områdets kirker som optakt til turen.
Hvis det skulle have interesse for nogle af Tingstedets læsere, kan man blot henvende sig til de ovennævnte for nærmere oplysninger.

Viggo Kanding
 4656 0652

Steffen Andresen
 3059 2891
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Udflugt for Reerslev sogns beboere
lørdag d. 21. august 2010
Turen går med bus til Svindinge kirke på
Fyn, hvor vi ser nærmere på kirken og synger
en enkelt salme.
Derefter går turen til Bregninge kirke på Tåsinge.
Frokosten spiser vi på hotel Troense.
På hjemturen besøger vi Landet kirkegård, hvor Elvira Madigan og
Sixten Sparre ligger begravet. Desuden er der mulighed for at se det sted
i Nørreskoven, hvor man fandt deres lig for 121 år siden.
Der er afgang fra pladsen foran Reerslev kirke kl. 8.00 med hjemkomst
ca. kl. 18.00. Prisen for deltagelse er kr. 150,Tilmelding til Else Raahauge tlf. 46 13 96 15 eller e-mail:
h anspeter@tekn ik .dk sen est d. 10 . a ugust 2010 .
Venlig hilsen menighedsrådet
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MIDSOMMERKONCERT I
REERSLEV
MANDAG d. 21.
JUNI KL. 21
Den traditionelle midsommerkoncert i Reerslev Kirke bliver i år
varetaget af fire kunstnere, som er velkendte herude i Reerslev.
Det drejer sig om Kgl. Operasanger Elsebeth Lund, Violinist Kirsten Halby, Organist Ulla Kappel samt Kirkesanger Aage Christensen.
Repertoiret vil være populære toner især fra Norden. Men også
italiensk og spansk musik vil lyde, ligesom Mozart også lige stikker næsen frem.
Som sædvanlig er der gratis adgang og lige så sædvanligt, kan
man efter koncerten hygge sig med et glas vin og samtidig nyde
årets længste og lyseste aften. På gensyn d. 21. juni.
Med venlig hilsen Menighedsrådet
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Gudstjenester
i
Reerslev kirke
juni

august

Søndag, den 13. juni kl. 10
2. S. e. Trinitatis
Kanding

Søndag, den 1. august kl. 10
9. S. e. Trinitatis
Kanding

Søndag, den 20. juni kl. 10
3. S. e. Trinitatis
Kanding

Søndag, den 8. august kl. 10
10. S. e. Trinitatis
Hedegaard

Søndag, den 27. juni kl. 10
4. S. e. Trinitatis
Villarsen

Søndag, den 15. august kl. 10
11. S. e. Trinitatis
Kanding
Søndag, den 22 august kl. 10
12. S. e. Trinitatis
Kanding

juli

Søndag, den 29. august kl. 10
13. S. e. Trinitatis
Kanding

Søndag, den 4. juli kl. 10
5. S. e. Trinitatis
Kanding
Søndag, den 11 juli kl. 10
6. S. e. Trinitatis
Kanding
Søndag, den 18. juli kl. 10
7. S. e. Trinitatis
Hedegaard
Søndag, den 25. juli kl. 10
8. S. e. Trinitatis
Kanding
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AKTIVITETSKALENDER: juni – december 2010
Dato

Kl.

Aktivitet

Sted

Arrangør

16/6

13

Sommerafslutning.

Huset

Ældrekl.

Man 21/6

21

Midsommerkoncert, se omtale side 30.

Kirken

MHR

Tirs

22/6

19

Generalforsamling, se indkald. side 13.

Klubhuset

RIF

Ons

23/6

Sct. Hans aften, se omtale side 10.

Lergraven

LL

Ons

GOD SOMMER!

Juli
8

Lør

21/8

Lør

21/8

Tir

7/9

8.45

Søn

12/9

Søn

Udflugt, se omtale side 29.
Musikfestival for skoler, SFO og fritidsog ungdomsklubber i Høje Taastrup.

MHR
Amfiteatret i
Hedeland

FTK + Reerslevs foreninger

Udflugt til Humlemagasinet. Se udstilBrenderup,
lingen ”Dronning Ingrid og BernadotterFyn
ne”, museerne eller nyd parken. Mødested:
bag Fakta, Huset og Tune.
Pris: medlem kr. 300, øvrige kr. 400.
Tilmelding senest d. 27/8 tlf. 4656 0673.

HHF

10

Høstgudstjeneste.

Kirken

MHR

3/10

17

Teateraften. Spisning kl 17 og derefter
kører vi til Høje Taastrup Teaterforening
for at se ”Cabaret” med bl.a. Julie Steincke, Birthe Kjær, Dario Campeotto og Lars
Bom. Mændene er velkomne.
Tilmelding.

Det Røde Hus
hhv. Teatret,
Kjeld Abels
Plads, Taastrup

HHF

Tors 7/10

19

Poul Tonni & Oldies but Goodies spiller
bl.a. Cliff & Shadows, se omtale side 16.

Huset

RMF

Man 11/10

19

Foredrag om livsstilssygdomme og diabetes 2 v/ sygeplejerske Ellen Juul, Steno
Diabetes Center. Mændene er velkomne.
Pris: 50 kr.
Tilmelding senest d. 6/10 tlf. 4656 0673.

Huset

HHF og Ældrekl.

Fre 29/10

19

Café-aften.

Huset

Café

Sø

21/11

16

Koncert med Torslundekoret.

Kirken

MHR

Tors 25/11

19

Havens Danse Orkester spiller op til en
svingom. Se omtale side 16.

Huset

RMF

Lø

27/11

17

Juletræstænding.

Huset

LL

Tirs

7/12

19

Julehygge med banko.
Pris: 50 kr. + gave til ca. 30 kr.
Tilmelding senest d. 3/12 tlf. 4656 0673.

Hedehuset

HHF

Ons 15/12

13

Julefrokost.

Huset

Ældrekl.

Søn 19/12

16

Julekoncert.

Kirken

MHR

Forkortelser:
FTK

Reerslev Fritidsklub

RIF

Reerslev IF

RSF

Reerslev Skytteforening

MHR

Reerslev Menighedsråd

Café

Landsbylaugets Café-Udvalg

LL

Landsbylauget

HHF

Husholdningsforeningen

HUSET Reerslev forsamlingshus

RMF

Reerslev Musikforsyning

