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Hvor finder jeg hvad
i Tingstedet?
Mindeord Poul Rasmussen, side 4.
CityAdvokat.dk, side 5.
Landsbylauget, adresser, møde, Café-aften, Lillina’s Systue, side 6 - 8.
Hjort Teknik, side 9.
Tar-De-Let, Café-aften, side 10.
Nybolig, side 11.
Fru Nissens julebrok, side 12-13.

Redaktionsmedlemmer:

Fritidsklubben, side 14.

Gurli Kjep

Tjørnehøj Mølle, side 15.

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

Forsamlingshuset, dilettant og generalforsamling, side 16 og 17.

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

Reerslev IF, side 18.

Rie Michaelsen

Solstrejf og NCC, side 19.

Solvang 29, Reerslev, Tlf. 4656 3909
E-mail:
rie.michaelsen@4me2you.dk

Skytteforeningen, side 20-21.
Julens blomster, LN Service, side 23.

Grethe Grøn Henriksen

Det’ for børn, Børnesiden, side 24.

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

Vestegnens Haveservice og JM miljørådgivning , side 25.

Karin Gregersen
Blommegrenen 11, 5592 Ejby, Tlf. 7538 1984

Tips og ideer til Maden, side 26-27.

E-mail: k a r i n g r @ p r i v a t . d k

Reerslevs kirkeklokker, Prinfo
Trykkeri, og Schärfe Begravelsesforretning, side 28-30

eller karin.gregersen@hotmail.com

Nye annoncører kan henvende
sig til en af de ovennævnte
redaktionsmedlemmer.

Menighedsrådet, side 31.
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KOMMENTAR
Bag horisontens bjergblå skyer
går vintersolen stille ned
og slukker i en skyskakt ud sin fakkel,
og himlen gløder som et fjernt
mod stjernetinder tjeldet tabernakel.
Foran mig synker landet bort
i aftenens dis, der klam og grå
sig lejrer lavt hen over hegn og grøfter;
langt ude i det stille land
sin silhuet en landsbykirke løfter.

Decembertanker.
Og himlens røde falmer fjernt,
og blege stjerner gnistrer frem,
og alle agres farver sortner stille;
det sidste skær af dagen dør,
og ensomt rinder nattens kilde.

Det er ikke vinter endnu, selvom der kun er få

blade tilbage på havens træer og vejret er blæsende og gråt.
Hvordan alt ser ud den dag i december, hvor
TINGSTEDET ligger læsernes postkasse, det
kan ingen vide.
December – er jo måneden, hvor man i store dele af verden forbereder sig på årets store højtid –
julen.
Men dagen i dag er en af de første i november
måned og den er altså grå, blæsende og kedelig,
så der skal ikke meget til at irriterer én.
Blandt andet en tur til Roskilde, hvor juleudsmykningen i flere af butikkerne i Skomagergade var færdig med granguirlander, juletræer
med pynt og stjerner.
Var det ikke lidt tidligt med alt det julehalløj,
for det kunne da ikke allerede være en hyldest
til og mindet om julens sande baggrund, det store for flere tusind år siden stedfundne under i en
lille landsby i jødeland.
Nej baggrunden for al udsmykningen er nok en
hel anden, nemlig noget mere menneskeligt og
nutidigt, som godt kan gribe forstyrrende ind i
den sande forventningsglæde.
Derfor var det dejligt, at synet af Præstehøjen på
Pouls mark i forbifarten på hjemvejen pludselig
satte helt andre tanker i gang om dejlige oplevelse i vor landsbys smukke omgivende landskab - godt hjulpet på vej af digteren Viggo
Stuckenberg:

Erindringer dukkede op Erindringer om herlige traveture i Hedeland i
med de nysudsprungne træer og buske langs
stierne og solvarme dage med det tørre, knitrende eller nyslåede græs på bakkerne; for ikke
at tale om ture i mørkningen med nyfalden sne
på vej og sti og hastigt springende rådyr på
marken.
Så lettet og glad kunne man fortsætte vejen
hjem forbi den gamle kirke, fra hvis tårn klokkerne snart skulle ringe budskabet ud om julens sande glæde.
Redaktionen ønsker alle vore læsere en god og
glædelig jul.
Redaktionen.
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HØRT I BYEN

MINDEORD
En af landsbyens gamle kæmper er død. Poul Rasmussen udstrålede en
usædvanlig sejhed og viljestyrke - et rigtigt mandfolk, som tog fat i
det der skulle gøres og sin skæbne på sig, da sygdom tog livtag de sidste år. Poul mødte besværlighederne med oprejst pande og godt humør
– præcis sådan som vi kendte ham igennem hans lange landmandsliv
og sociale engagement i landsbyerne.
Forsamlingshuset havde næppe været det samme uden Pouls mangeårige indsats. Han har virkelig været i nærkontakt med vores fælles
hus. Kendte det bedre end de fleste fra kælder til loft – ja helt ned i
grunden. Ved vores 110-års jubilæum fornylig fortalte Poul anekdoter
fra hans lange liv med forsamlingshuset. Han berettede bl.a. meget levende om udgravning af fundamentet til bestyrerboligen i 1957. Her
fik vi et godt indblik i, hvad kreativ tænkning og fælles snilde betød
for sådan en proces – før gravemaskinernes tid. Et klart omdrejningspunkt for Pouls virke med alle de hjemmekonstruerede maskiner, bl.a.
til vedligehold af p-pladsen ved forsamlingshuset, som Poul holdt pæn
år ud og år ind med sin specialrive, fabrikeret til formålet.
Som bestyrelse bliver man både imponeret, ydmyg og skrækslagen
ved at tænke tilbage på den kæmpe indsats, som Poul har lagt i forsamlingshuset. Samtidig er det inspirerende og svimlende at stå på
skuldrende af de seje karle, som har båret huset i over 100 år. Poul
Rasmussen rager højt op iblandt disse gæve mennesker.
Æret være hans minde.
Forsamlingshusets Bestyrelse
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HØRT I BYEN

Alder:
Unge mennesker har travlt,
det ved vi. En forklaring kan
være, at de 15-årige i løbet af
de næste 15 år skal forøge
deres alder med 100 %.

HUSK

De 30-årige personer. Nu
tempoet er dalet lidt, men det
er også i orden, for i løbet af
de næste 15 år, skal de kun
forøge deres alder med 50 %.

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

De 60-årige. Tempoet er nu
sat betragteligt ned, for i løbet
af de næste 15 år, skal de kun
forøge deres alder med 25 %.
Dette giver plads til at holde et
adstadigt tempo.

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.

Lars Michael Randskov
Advokat

Tlf. 26 12 53 81
randskov@mail.dk

Karin Øhlenschlæger
Advokat (L)

Vindingevej 7C, 4000 Roskilde, 26 12 53 81
Jernbanegade14, 4300 Holbæk, 26 12 53 81
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Tlf. 40 48 59 24
Karin@CityAdvokat.dk

LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2010 – 2011
Se også:

LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:

www.reerslev-sterkende.dk
Formand

Tlf.: 4360 0050
Michael Blem Clausen
Dybkærvænget 13, Stærkende Mobil: 4084 1329
Mail: micclausen@gmail.com

Næstformand Kirsten Halby
Tingstedvej 18, Reerslev

Tlf.: 4656 4661
Mobil: 2129 5006
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
Tlf.: 4659 1409
Mail: jholmsted@mail.dk

Bestyrelses- Else Nielsen
medlemmer Thorsager 12 I, Reerslev
Karin Øhlenschlæger
M. W. Gjøesvej 20, Reerslev

Tlf.: 4048 5924
Mail: karin@cityadvokat.dk
Tlf.: 4656 4661
Mobil: 4040 2687
Mail:
aage.kirsten@christensen.mail.dk

Suppleanter Aage Christensen
Tingstedvej 18, Reerslev

Vacant
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
Else Nielsen er trådt ind i bestyrelsen efter Kenneth Wexøe, som flytter fra
Reerslev.
Presse og kommunikation:
Byggeudvalg og Trafikudvalg:
Aktiviteter og arrangementer:
Agenda 21:
Skovrejsning:

Dan Petersen og Michael Michaelsen
Nick Ziegler og Michael Michaelsen
Else Nielsen og Michael Clausen
Michael Clausen
Nick Ziegler

Revisor:
Revisorsuppeant:

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

Vær med til at skabe fremtidens Landsbylaug
Hvordan kan vi som landsbylaug gøre en positiv
forskel for alle borgere i Reerslev-Stærkende?
Tiderne skifter og i Landsbylauget vil vi gerne sikre os, at vi følger med tiden og
lever op til de ønsker og forventninger, som borgerne i Reerslev og Stærkende
har til os.
Derfor inviterer Landsbylauget hermed alle interesserede borgere i lokalområdet
til at komme og dele deres ønsker og forventninger til fremtidens landsbylaug.
Det foregår i forsamlingshuset, onsdag d. 9. februar fra 19.30 til 20.30
og resultaterne af aftenens debat vil blive præsenteret på Landsbylaugets ordinære generalforsamling fredag d. 29. april.
Landsbylauget

Fransk kok og hushushovmester er vi iki kke, men vi skal gøre
vort bedste, bare I
vil komme og hygge
jer sam
sa m men med os
til c a féfé - aften
fredag den 18/2 2011
20 11 kl. 19
Grydelauget
-8-
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TAR-DE-LET-AFTEN

Mottoet var ”Vi tar-de-let”, da Grydelauget stod for
en fantastisk Caféaften i Reerslev Forsamlingshus –
fredag d. 29. oktober 2010.
Bordene var festlig pyntede – sorte duge med sølvkandelabre og 2
violinister samt 1 pianist understregede salonstemningen under
middagen for de 55 gæster.
Ikke mindre end 5 forskellige
slags tarteletter blev enkeltserveret på fornemste vis af grydelauget, der var i flot tjenerdress.
Diverse tarteletter:
Laks i spinat – Fisk i Thai-karrysauce – Høns i asparges - Vildtragout og Svampestuvning. Alt
sammen meget velsmagende. Desserten var frugtmousse i chokoladeskal.
Virkelig hyggelig aften – Snakken
gik lystigt på kryds og tværs.
(Fisk i Thai-karrysauce:
Opskriften kan ses på Landsbylaugets
hjemmeside).
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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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FRU NISSENS UPÆDAGOGISKE JULEKALENDER-BROK

Syvende december. - I dagbladet
skrives at julegrisen er godt på vej,
smukt indbundet i lysebrun kagedej.
Ottende december. - Gaveindkøb til
alle vore dejlige nisseunger!
Oh Gud, - hvor stormagasinets højtalere runger.
Det er den første december, og posten vil bringe mig et velsignet bud!
Hjælp, - julen står for døren og jeg
kan ikke komme ud.

Niende december. - Hurra, et jule-

Anden december. - Fransk jule-

kommer her nissegæster på besøg!
Inden da, føler vi os hensat til det
gamle Rusland, i Super Brugsens
lange kø.

hygge og klippeklister dag - en nisseunge mumler mer'de, og jeg prøvede blot at lære ham hvordan man fletter, et julehjerte.

Tredje december. - TV avisen, - en
juleand ryger ud af speakerens mund,
imens Hr. Nissen tager sig et velfortjent aftenblund.

Fjerde december. - Nisseungerne
spiller larmende julemusik, - det lyder som en orkan, og madam Nissen
har ellers haft det så dejligt, - fredeligt hele dagen.

kort - jeg åbner for en englelyd! Uha,
- det er så, som så med den fryd.

Tiende december. - Dejligt, i dag

Ellevte december. - Nu nærmer vi
os finalen, - hvor et barn blev født i
Bethlehem, og jeg har ikke engang et
julelys stående i mit hjem.

Tolvte december. - Interne affære
og hemmelighedskræmmeri, i gamle
dage havde nissemor tid, hun bagte
og syede julebroderi.

Femte december. - Hvem fanden
har glemt at lukke kontordøren for
gederne?! De har ædt både malingen,
årsrapporten og rødbederne.

Sjette december. - Kanon, - på
Christiansborg bliver der talt om et
overskud, men til højre for midten,
hænger de gamle venstrenisser stadig
ud.
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FRU NISSENS UPÆDAGOGISKE JULEKALENDER-BROK

Trettende december. - Luciaoptog
og Nicolai har fødselsdag, Ssyyy, siger Nissen: "Fortæl ikke hvad for en
gave han skal ha'."

Fjortende december. - Fru Nissen
gør hvad hun kan, og passer sin pligt,
men katten påstår stædig at den lider
af omsorgssvigt.

Femtende december. - Nu er julen blevet væk - nå, måske er det ikke noget større tab, det er altså heller
ikke særligt nemt at begribe, - et begreb.

Sekstende december. - Julefrokost på cafe ”Den fede kost”, alle
nisserne elsker den gyldne most.

ledes at vi arbejdsnisser også kan
starte på lidt juleri!!

Toogtyvende december. - Tiden
sig nærmer, mon vi mennesker havner i et anstændigt mål?
Tja, - juleslikket flyder da over - i en
meget større nisseskål!

Treogtyvende december. - Nissen
kan ikke nå juletræets top, og den
strålende stjerne skal altså derop!

Fireogtyvende december. - Tja,
fru Nissen - nu er det slut med at
brokke sig mere, det er jo også håbløst når de nisseunger bliver flere, og
flere!
Kilde: Forfatter: Solveig Schjørmann

Syttende december. - I dag er nissernes julekalender kommet mig på
tværs, og jeg ønsker for Fætter B.R. at han snart vil synge sit sidste vers.

Attende december. - Nu har jeg
pakket alle julegaverne ind, og banknissen har skrevet at kontoen er gået
over gevind.

Nittende december. - Hr. Nissen
har kørt et dådyr over på vejen, nissemor klager, hun mangler fryseplads
til stegen.

Tyvende december. - Der udgives
en julepræmie, til den nisse der tør
tage sig et ekstra bad!
Dette er skrevet af en overengel og
udsendt som massernes flyveblad.

Enogtyvende december. - Mon det
snart kan lade sig gøre at få fri? Så- 13 -

Reerslev fritids- og ungdomsklub
Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene.
Tlf. 43 35 35 60. Email: reerslev_fritidsklub@htk.dk Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk

Julen nærmer sig med hastige skridt. Det betyder bl.a. at der har været
afholdt vores traditionelle ”flæskestegsaften”. Igen i år, var der fuldt hus.
Det vil sige vi var 100 børn og voksne til en hyggelig aften i klubben.
Som mange sikkert ved har kommunen ikke mange penge i kassen. Dette
påvirker desværre også klubben. Men som altid, finder vi de positive
briller frem, og prøver på ikke at lade os påvirke, så det går ud over
klubbens medlemmer.
Der er dog områder, hvor selv medlemmerne mærker det. Bl.a. har det
ikke været muligt for os i år at deltage i byens julestue. Det er bestemt ikke
fordi lysten mangler, men her spiller økonomien altså ind.
Der er også en anden god tradition, der har måttet vige pladsen. Vores
skitur til Østrig for aftenklubben. Den er desværre aflyst.
I den positive ende er i hvert fald, at der i denne omgang, ikke er nogen i
klubben, som skal afskediges pga. besparelser.
Der er fuld gang i julegaveproduktionen, helt som der plejer at være på
denne årstid – og det er jo dejligt.
Klubben har fået et nyt medlem i sin bestyrelse. Det er Simons far, Ralph
Dänhardt – resten af bestyrelsen, tager et år mere.
Et år, der har været præget af glade børn og voksne, besparelser og snak
om den nye skolestruktur, er ved at være til ende.
Derfor vil jeg på klubbens og egne vegne ønsker
alle Tingstedets læsere:
GOD JUL, SAMT ET GODT NYTÅR!
Lars Vesterdal
Klubleder
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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 FORSAMLINGSHUS

Dilettanterne er begyndt at øve 2011´s forestilling i Reerslev Forsamlingshus
I uge 11 2011 opføres ikke mindre end ”HENRIK OG PERNILLE” af Ludvig
Holberg.
Igen i år instruerer Allan Thønning, og han har sammensat et dygtigt og veloplagt
skuespillerpanel.
En mindre mandlig rolle er ikke besat, så går du med en uforløst lyst til de skrå
brædder, skal du ikke betænke dig på at møde op i forsamlingshuset en mandag
kl. 19, hvor der øves, og der er også brug for hænder bag scenen, så bare mød
op!!!!
Kort optakt: Når katten er ude, danser musene på bordet. To tjenestefolk, Henrik
og Pernille, har hver især fået den idé at give sig ud for deres herskaber. I lykkelig
indbildning planlægger de to forklædte et lynbryllup, begge overbeviste om, at de
har skudt papegøjen og fundet en velhavende ægtefælle.
De kindkysser, spiller rige og umådeligt forelskede for alle pengene. Først da vielsen er forrettet, opdager de fejltagelsen.
En sprudlende forvekslingskomedie, der viser menneskets uimodståelige trang til
at pynte sig med lånte fjer, og den var ifølge Holberg selv hans mest velkomponerede komedie.

Forestillingerne opføres i uge 11 – 2011
Tirsdag den 15. marts 2011 kl. 18.30
Fredag den 18. marts 2011 kl. 19.00
Lørdag den 19. marts 2011 kl. 19.00
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Tag familien med og mød op til en hyggelig
og sjov aften i selskab med gode venner og naboer.
Bestyrelsen
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

Vi ønsker alle brugere af
og gæster i forsamlingshuset

rigtig glædelig jul
og godt nytår.
Vi glæder os til at se jer igen
i det nye år.
Vært og bestyrelse ved
Reerslev forsamlingshus

R e e r s le v F o r s a m lin g s h u s
indkalder til
Ordinær generalforsamling
Onsdag den 23/2 2011 kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne!

Bestyrelsen
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Information fra

Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Bestyrelsen pr. juni 2010
Funktion

Fornavn Efternavn Adresse

Postnr.
& by

Tlf.
Privat

Mobil

Formand

Jens

Midtgaard

Stærkendevej 153,
Stærkende

2640
Hedehusene

46136484

Kasserer

Ulla

Christensen

Solvang 70

2640
Hedehusene

46590616 24273080

Fodbold

Michael

Blem Clausen

Dybkærvænget 13,
Stærkende

2640
Hedehusene

43600050 40841329

Gymnastik

Annelise

Hansen

Stærkendevej 153,
Stærkende

2640
Hedehusene

46136484

Svømning

Frands

Bennetsen

Thorsager 3,
Reerslev

2640
Hedehusene

46592817 29233387

Skydning

Per

Nielsen

4100 Ringsted

22143067

Skydning,
kasserer
Skydning,
suppleant

Anders

Hansen

Næstformand

Merianhaven 9

4330 Hvalsø

38112253 50566386

Niels Jør- Petersen
gen

Suppleanter:
Gitte Pedersen, Johannes Thulesen og Jan Jensen
Revisorer:
Mogens Larsen og Kurt Thomassen
Revisorsuppleant:
Anni Kær Pedersen
Fanebærer
Kurt Thomassen
Suppleant: Claus Jensen

Reerslev Skytte- og Idrætsforening • Thorsager 24 • Reerslev • 2640 Hedehusene
Tlf.: 4659 0550 • Email: mail@reerslevif.dk • www.reerslevif.dk
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NCC Råstoffer A/S
Reerslev Grusgrav
Hedehusene Mørtelværk
Tranemosevej 2, Reerslev
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 0021 ∗ www.raastoffer.dk
● Vi sælger også til private, kontant.
● Vi giver gerne et godt råd om materialevalg.
● Vi har et stort udvalg af grus, sten og mørtel. ● Vi giver mulighed for at bese materialerne
inden køb.
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Information
fra

Reerslev Skytteforening
Nye skytter er altid velkomne
Har du lyst til at prøve at skyde, skal du ikke lade dig afskrække af, at der
er mange forskellige discipliner og våben. Det er ikke så svært!! Faktisk er
skydning én af de få idrætsgrene, du kan gå lige ind fra gaden og deltage i!
Og det er heller aldrig for sent at begynde!

Vi kræver hverken specielt tøj eller investering i våben og høreværn. Du
kan skyde i dit almindelig tøj og foreningen stiller gratis våben og høreværn til rådighed. Og du skal heller ikke have boldøje eller superkondition
for at gå i gang!
Der er heller ingen, som kommer på skydebanen uden at have fået instruktion i sikkerhed og håndtering af våben. Og inde på skydebanen er der også instruktører tilstede, som kan hjælpe dig. Foreningen tilbyder både pistol- og geværskydning og du vil derfor kunne prøve dig frem for at finde
dén form, som passer dig bedst.
Vintersæsonen starter først i oktober, for både Pistol og Gevær i kælderen
under skolen, Tingstedvej 40, så kom og prøv, og tag gerne familie og
venner med. Den første gang er det gratis at prøve, så du/i kan se om det er
noget for jer.

Skydningen foregår:
15 m. banen:

Tingstedvej 40 under Reerslev Skole

4656 1082

Riffelskydning Onsdage 18.00 – 21 00
Pistolskydning Tirsdage 19.00 – 21.00

Rifler og pistoler stilles til rådighed af foreningen
E-mail: info@reerslevskytteforening.dk
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Information
fra

Reerslev Skytteforening
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

Reerslev Skytteforening
ønsker alle vore medlemmer
en glædelig jul samt et godt nytår
På gensyn i 2011
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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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JULENS BLOMSTER

Begrebet juleblomster, som man kan købe i blomsterforretningerne, opstod først i slutningen af 1800-tallet, og den
første egentlige juleblomst var julebegonien. Den blev i
1890'erne tiltrukket af en fransk gartner, der selv døbte den
lille Begonia Gloria de Lorraine. I løbet af vort århundrede
blev den yderligere udviklet: dens oprindeligt ret små, lyserøde blomster er blevet større og har fået bedre løv med årerne.
Gammel er også julestjernen. Længe havde man dog lidt
problemer med den, idet holdbarheden ikke var den bedste. De er
nu ganske overvundet. Julestjernen med sine højrøde "blomster"
er i vore dage blevet julens blomst frem for nogen, hvad der ikke
mindst skyldes at også de store kædebutikker begyndte at sælge
den.
Sjælden, men dog mest berømt er den sarte, hvide julerose, der
blomstrer ved vintertid.

L.N. Skov/Have & Park
Maskinhandel
STÆRKENDEVEJ 226, Vindinge
2640 HEDEHUSENE

4613 8401 l n s e r v i c e @ ma i l . d k

TILBUD
Stihl SHE71 El-Løvsuger:
Kr. 995,00
Stihl MS250 C-B Benzin Motorsav:
Før: Kr. 3.995,00 – N u K r . 2 . 9 9 5 , 00
Stihl Skærestøvler Restparti:
Før Kr. 995,00 – N u K r . 6 0 0 , 0 0
Husqvarna Sikkerhedsoveralls Restparti:
Før Kr. 1.350,00 – N u K r . 7 9 5 , 0 0
AL-KO El-Kædesav eller El-Løvsuger
Før kr. 799,00 – N u K r . 5 9 9 , 0 0
Vi har mange andre gode tilbud så kig forbi!
Næsten alt i Havebrugsmaskiner/benzin/el
Div. Redskaber Wolf/Zink-Lysbro/Fiskars
Service/Reparationer/Reservedele/Udlejning
Mindre smedeopgaver udføres.
- 23 -

BØRNESIDEN

TILLYKKE
Vinderen af nr. 112s
krydsordsopgave:
Anders Beier
Flintebjergvej 12
Løsning: Vinden

Uhm, herlig jule-småkage!
☺

GLÆDELIG JUL TIL ALLE!!
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.15.01.2011
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:
- 24 -
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•
•
•
•

Miljøundersøgelse ved bygge- og anlægsopgaver
Handlingsplaner for opgravning og bortskaffelse af jord
Tilsyn og styring af oprensning
Afrapportering til myndighederne

Vi udfører alt inden for miljørådgivning:

JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK

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

MADSIDEN
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MADSIDEN
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KLOKKERNE I REERSLEV KIRKE
de skulle indsamle klokkerne fra kirkerne i lenene, dog ikke den største
klokke. Den 14.10.1602 har Peder Basse, befalingsmand for Roskildegård, afleveret alle dem, som var indsamlet i
Roskilde len. Den fra Reerslev vejede 1
skippund og 6 lispund (=208 kg).
Disse klokker blev omstøbt til rigets artilleri, dels til skibene og dels til grænsefæstningerne Halmstad og Aggershus(Akershus), som Christian IV lod
opføre i 1601.
Klokken fra 1632 er så en erstatning
for den borttagne klokke, og den fra
1832 er en omstøbning af den, som kirken fik lov at beholde i 1602, hvilket
her forsøges bevist: I den tid da sognets
folk kom op at ringe ved kongelige
dødsfald og ved begravelser i sognet,
vakte det forundring, at den lille klokke
fra 1832 blev kaldt den store. Dette
hænger sikkert således sammen:

Den ældste klokke i Reerslev Kirke er
fra 1631 – lavet af Felix Fuchs, som
var kgl. stykkestøber i København. Den
yngste klokke i kirken er støbt af I.C.
og H. Gamst i 1832 - også i København.
Forsvundne klokker og en revnet:
I 1528 blev afleveret en klokke og i
1602 en anden. Den 10. oktober 1601
udgik kgl. skrivelse til lensmændene, at
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KLOKKERNE I REERSLEV KIRKE
men da det ikke lod sig anbringe, blev
de enige om med kirkeværgens samtykke at bruge hamre at slå med, hvilket brugtes til ringningen ophørte ved
2-tiden, og da blev det først bemærket,
at klokken var revnet. Om den havde
været revnet i forvejen, vidste de ikke.
Ingen af mændene var berusede, og ingen af dem havde drukket mere end én
snaps i lighuset, og i kirketårnet var
kun fortæret én pægl af alle 8 mænd.
De mente ikke, at klokken kunne have
taget skade ved den omgang den havde
fået, og en forsikrede højtideligt, at ingen af dem havde haft nogen tanke om
at gøre skade og havde ikke haft anden
hensigt end at udføre den forretning,
hvorom de var anmodet. En af dem
havde bemærket at have set degnens
karl gå op i tårnet med de omtalte to
hamre. Karlen stod nu frem og forklarede, at han havde mødt Per Hansen,
som bad ham om at fremskaffe hamre
at bruge som knebel, hvilket han havde
efterkommet, og lånt nærværende store
hammer hos gårdmand Jens Hansen er i

Ved gårdmand Gamle Lars Olsens begravelse 19.7.1825 revnede den store
klokke. I den anledning blev der den
25. samme måned holdt undersøgelsesforhør hos sognefoged Per Andersen i
Reerslev, hvor herredsfoged Blume,
stiftsskriver, kammerråd Hansen var
tilstede. Tilsagt til at møde var de
mænd, som havde udført ringningen,
hvoraf de 6 var mødt. Kammerråd
Hansen undersøgte klokken i tårnet og
fandt, at den var revnet ½ alen fra neden og opad, og revnen delte sig ud til
begge sider omtrent i lige linie, og det
var synligt, at der var brugt skarpe og
hårde instrumenter til at slå med, så
klokken kan ikke bruges uden fare for,
at revnen øges, og klokken går helt i
stykker. De tilsagte og mødte mænd
kom nu frem og forklarede overensstemmende, at ringningen var begyndt
omtrent kl. 11, og da der var ringet ½
times tid, faldt den tykke ende af knebelen ned fra den store klokke og havde nær beskadiget den ene af mændene,
som ringede med den. Derefter blev der
gjort forsøg med et langjern til knebel,
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KLOKKERNE I REERSLEV KIRKE
Reerslev og bragte den og den lille
hammer op i kirketårnet, så de kunne
bruge, hvilken de ville, men han vidste
ikke, hvorledes de var benyttet, og ej
heller, hvem der havde givet tilladelse
til deres brug. Han havde heller ikke
bemærket nogen fejl ved klokken før
omtalte ringning.
Kirkeværgen skolelærer Jørgensen forklarede, at Niels Larsen havde bragt
ham den tykke ende af kneblen, og han
havde fået den besked, at nu måtte
ringningn med den store klokke ophøre. Lidt efter kom Villum Rasmussen
hjemme fra sit hus med en lille håndhammer, som han ville bruge til at slå
på klokken med, hvad læreren samtykkede i, med den advarsel, at han måtte
slå på klokken en 7-8 tommer fra kanten og med forsigtighed. Han vidste ingen besked om den anden hammers
brug.
Villum Rasmussen vedgik rigtigheden
af degnens forklaring angående den lille hammer, og degnen tilføjede på given foranledning, at han ikke bestemt
kan sige, om den beskadigede klokke
havde nogen fejl eller revner før omtalte ringning, eller om den har skrattet
tilforn. I øvrigt benægtede han at have
samtykket i brugen af de to hamre.
Bemeldte hamre blev vejet. Den største
vejede16 pund og den mindste lige 3
pund. Den første, en såkaldt mukkert
med bred kam i begge ender, og den
mindre, en stenhammer med ujævn
kam i den ene ende og en ophugget
kam i den anden, med hvilke det efter
klokkens udseende er sandsynligt at
skaden er tilført.
Da de to tilsagte er fraværende, og da
det ikke mentes, at der kunne ventes
andre oplysninger end dem, der er erfaret, fandt kammerråd Hansen atter af-

høring unødvendig og begærede forhøret afsluttet, hvilket skete. Efter hvad
sognefoged Per Andersens dattersøn
Ole Larsen har fortalt, udvirkede hans
morfader hos herredsfogeden, at der
ikke faldt dom i sagen.
De første år efter bemærkede kirkesynet, at den store klokke er revnet, og
siden, at den trængte til at omstøbes.
Dette er så sket i 1832. Regningen fra
klokkestøber Gamst for den store klokkes omstøbning etc. er på 434 rdl. 3
mk. 10 sk.
Ved omstøbningen er klokken blevet
mindre, men da den har fået samme
plads som forhen, må det være grunden
til, at den mellem folk blev kaldt den
store, selv om den nu var den mindste.
Angående denne affære kan det som et
apropos anføres følgende: Den
23.10.1906 meddeltes på sognerådsmødet, at indenrigsministeriet har
meddelt, at kirkeklokkernes ringning
ved kongelige personers død udføres af
den ved kirkens ansatte ringer efter
nærmere ordre og anvisning af vedkommende menighedsråd, og at den af
gårdmændene efter omgang udførte
ringning må være ophørt.
Dette vel bl.a. i anledning af kong
Christian IX’s død i 1906.
- og i dag ringer klokkerne automatisk!
(Inspireret af kilde:
Reerslev sogns
historie, Oscar
Udsholt og Bente
Thestrup,1989)
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

januar

Gudstjenester
i
Reerslev kirke

Lørdag, den 1. januar kl. 14
Nytårsdag
Kanding
Søndag, den 2. januar

Søndag, den 9. januar kl. 10
Første S. e Hl. 3 K.
Kanding

december
Søndag, den 5. december kl. 10
Anden S. i Advent
Kanding

Søndag, den 16. januar kl. 10
Anden S. e Hl. 3 K.
Kanding

Søndag, den 12. december kl. 10
Tredje S. i Advent
Kanding

Søndag, den 23. januar kl. 10
Tredje S. e Hl. 3 K.
Hedegaard

Desværre har menighedsrådet
set sig nødsaget til at AFLYSE
den tidligere annoncerede jule-

Søndag, den 30. januar kl. 10
Fjerde S. e Hl. 3 K.
Kanding

februar

koncert d. 19. december 2010
kl. 16.00.

Søndag, den 6. februar kl. 10
Femte S. e Hl. 3 K.
Kanding

Søndag, den 19. december kl. 10
Fjerde S. i Advent
Hedegaard

Søndag, den 13. februar kl. 10
Sjette S. e Hl. 3 K.
Kanding

Juleaften, den 24. december
Kl. 14.30 & 16.00
Juledag, den 25. december kl. 10
Kanding
Anden juledag

ingen

ingen
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AKTIVITETSKALENDER: december 2010 - april 2011
Dato

Kl.

Aktivitet

Sted

Arrangør

7/12

19

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

Hedehuset

HHF

Lør 11/12

15

Dukketeater, ”Rejsen”.

Kirken

MHR

Ons 15/12

13

Julefrokost.

Huset

Ældreklubben

Søn 19/12

16

Julekoncert. A F L Y S T

Kirken

MHR

Tirs

God jul
Man 24/1

Godt nytår

2011
18.30

Virksomhedsbesøg, Sæbeværkstedet.
Pris: 50 kr. + kørepenge 40 kr.
Tilmelding senest d. 9/1, tlf. 4656 0673.

Bag Fakta,
samkørsel til
Karlslunde.

HHF

Generalforsamling.

Klubhuset

RIF

Fremtidens Landsbylaug, debatmøde.

Huset

LL

Café-aften.

Huset

Café
Huset

Tirs

8/2

Ons

9/2

19.30

Fre

18/2

19

Ons

23/2

19.30

Generalforsamling.

Huset

Ons

2/3

12.30

Kalkmalerier i Reerslev Kirke.
Snitter og kaffe i forsamlingshuset.
Pris: 50 kr.
Tilmelding senest d. 24/2, tlf. 4656 0673.

Kirken og Hu- HHF
set

Tirs

15/3

18.30

Dilettant, Henrik og Pernille.

Huset

Fre

18/3

19

Dilettant, Henrik og Pernille.

Huset
Huset

Lør

19/3

19

Dilettant, Henrik og Pernille.

Huset

Huset

Tors 24/3

19

Fairline underholder med countrymusik.

Huset

RMF

Man 28/3

13.30

Tøjdemonstration v/ Anna’s Mode.
Pris: 50 kr.
Tilmelding senest d. 21/3, tlf. 4656 0673.

Huset

HHF og Ældreklubben

Man 11/4

19

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

Huset

HHF

Fre

18

Generalforsamling

Huset

LL

29/4

Huset

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

