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Bliv medlem af Landsbylauget og støt op om din Landsby. 

Landsbylauget er et tilbud til alle beboere i Reerslev og Stærkende. 

 

Foreningens formål er at fastholde vores særpræg som landsby såvel 

på det fysiske som sociale plan. Det betyder, at vi beskæftiger os med 

byudvikling og trafik i lokalsamfundet, og vi laver arrangementer, der 

dels informerer om vores område og dels ryster os sammen socialt. 

 

Selvom vi bor tæt på storbyen, vil vi gerne holde fast i det specielle 

landsbymiljø. 

 

Vi holder tæt kontakt til kommunen og deltager når der skal laves nye 

kommune- og regionsplaner. 

 

Hvis I har ideer eller forslag til Landsbylauget, er I naturligvis meget 

velkomne til at kontakte os. 
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ARRANGEMENTER 
 

Landsbylauget vil gerne være med til at ryste borgerne sammen i vores 

landsbyer. Derfor afholder vi hvert år mange forskellige arrangementer, hvor 

alle er velkomne. Alle arrangementer annonceres i Tingstedet og på vores 

hjemmeside www.reerslev-sterkende.dk samt husstandsomdeles. 

 

 
Nisseorkesteret spiller op til dans foran Reerslev forsamlingshus. 

 

I de seneste år har vi arrangeret: 
 

 Krydderurte- og nattergaletur. 
 Viseaften med kendte og lokale sangere/musikere.  
 Cafeaften med underholdning og lækker mad. 
 Sct. Hans Aften arrangement i Lergraven (Hedeland). 
 Juletræstænding foran forsamlingshuset og efterfølgende 

middag i forsamlingshuset. 
 Rundtur i Hedeland med NCC, som står for grusudgravningen 

i vores nærområde. 
 Generalforsamling med efterfølgende middag og underholdning. 

 

Desuden afholder vi borgermøder, når der er et aktuelt emne at debattere. 

Der har i de seneste år været afholdt møder om problemerne med trafikken gennem 

landsbyerne, og senest har vi haft politiet ude for at fortælle om forebyggende 

foranstaltninger pga. en del indbrud. 

Caféudvalget. 
I tilknytning til Landsbylauget eksisterer byens Grydelaug i bedste stil. 

To gange om året inviteres der til god mad og underholdning i 

Forsamlingshuset. Arrangementerne er altid meget besøgte, og 

stemningen er høj. Både børn, unge og ældre hygger sig sammen. 

 

       
 

         
 

Vi håber, at I vil støtte Landsbylauget ved tilmelding -  enten ved 

henvendelse til kasserer Lene Johnsson eller ved at benytte bankkonto 

nr. 2283-5905408277 – Husk navn og adresse. Medlemskabet gælder 

for hele husstanden og koster 150 kr. om året. 

 

 

Hjemmeside:  www.reerslev-sterkende.dk 

Her er en kalender for arrangementer i byen, links til foreninger, kopi 

af lokalbladet Tingstedet, lokalplaner, kalender for hvilke dage der er 

optaget/ledigt i Forsamlingshuset m.m. 
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