


KOMMENTAR 

Tingstedet 
 
 

Oktobertanker  
På en travetur i Hedeland en kold, blæsen-
de og bygefuld lørdag i oktober, kan St.St. 
Blichers vemodsdigt fra 1837 "Præludium" 
fra samlingen "Trækfuglene" godt dukke 
op i tankerne på den ensomme vandrer 
med ordene: "Sig nærmer tiden, da jeg må 
væk, jeg hører vinterens stemme ... " for 
kulden går gennem marv og ben og en hid-
sig byge gør vindjakke og overtræksbukser 
glinsende våde og ude på Flintesøen stop-
per de snadrende og svømmende ænder og 
et enkelt svanepar brat op og lader sig dri-
ve væk af heftige kastevinde.  
Joh - den sommer som vi netop har sagt 
farvel til, som vel vejrmæssigt lignede da-
gen her, var trods alt varmere, bedre og 
fuld af fuglesang og blomstrende marker 
og enge, så ikke engang et solstrejf mellem 
bygerne, kan få ens tanker væk fra vemo-
den i Blichers ord.  
Han var ikke den eneste digter, der har la-
det sig præge af efteråret og den kommen-
de vinter, det har mange andre også som 
Viggo Stuckenberg med ordene:  
"Det blæser ude, nu er regnen kold, alting 
grimt og sølvvådt, dagen grå og gold",  

og Emil Aarestrup, Christian Hostrup og 
Frank Jæger for blot at nævne nogle, men 
af en eller anden grund er det ord af H.C. 
Andersen, der hele tiden vender tilbage, 
måske fordi der her tæt ved vejen over 
mod egeskoven, står en stor busk fyldt 
med dybtrøde bær, som fuglene har gemt 
til vinterføde.  

Fortsættes side 3. 
 

 

Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. 
Bladet optager indlæg fra private, foreninger 
samt annoncer. 
Bladet er planlagt til at udkomme medio febru-
ar, april, juni, august, oktober og december. 
Indlæg til næste nummer, skal være redaktio-
nen i hænde senest d. 15 i måneden før. 
Indlæg kan afleveres i redaktionens grønne 
postkasse, som er opsat ved Reerslev forsam-
lingshus, eller til redaktionsmedlemmerne. 
 

Tryk: Foreningstrykkeriet i  
 Høje-Taastrup Kommune. 
 
Oplag: 775 stk. 
 
Giro: 0 10 64 02 
 
 

Redaktionsmedlemmer: 
 
Gurli Kjep 
Tingstedvej 16, Reerslev, Tlf. 4656 0673 
 
 

Preben Hedegaard 
Solvang 33, Reerslev, Tlf. 4656 3880 
 
 

Rie Michaelsen 
Solvang 29, Reerslev, Tlf. 4656 3909 
 
 

Grethe Grøn 
M.W. Gjøesvej 22, Reerslev, Tlf. 4656 2894 
 
 

Karin Gregersen 
Tingstedvej 27, Reerslev, Tlf. 4656 1152 
e-mail:  klg@adslhome.dk 
 
 
 
 

 

Nye annoncører kan henvende 
sig til en af de ovennævnte 

redaktionsmedlemmer. 
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Hvor finder jeg hvad i Tingstedet? Fortsat fra side 2 

"Storken er rejst til fremmed land, 
spurven bor i dens rede;  
løvet falder, mens bærret står rødt på 
den sorte hede.  
Tågen ligger så kold og klam, veddet 
fældes i skoven,  
bonden går på den våde mark, vælter 
jorden med ploven.  
Over de sorte muldvarpeskud flyver 
en vildsom svale,  
skjuler sig mellem mosens rør, kan ej 
synge, ej tale.  
Dråben falder så kold og tung ned fra 
træernes grene;  
minderne lever, uden dem følte hjer-
tet sig ene.  
Som oceanets dybe ro førend storme-
ne stige,  
ja, som havblik er der i hele naturens 
rige.  
Havblik, forvarsel på storm, snart den 
stiger med vælde,  
da skal skoven stå som et vrag - alt de 
masterne fælde.  
Tomhed breder sig mer og mer, her er 
ej fryd, ej smerte;  
livstomt står den stolte naturs svul-
mende digterhjerte"  

Vemodig bli’r man, når man trodser 
vejrliget og begiver sig ud i den hede-
landske natur, for endnu engang bli’r 
man mindet om sandheden i Prædike-
rens ord, hvor man kan læse at:,  
"Alting har sin tid, for alt, hvad der sker 
under himlen, er der et tidspunkt", og 
læser man videre, kan man læse: "En tid 
til at fødes, en tid til at dø - en tid til at 
opsøge, en tid til at miste".  
Ja - alting har sin tid - det gælder os alle 
- tænk over det.  

Redaktionen. 

Forsamlingshuset, ny vicevært, side 6. 
 

Juletræstænding, side 7 
 

Landsbylauget, referat, side 8 - 10. 
 

Julestue, side 11. 
 

Hedehuset, Julekoncert og juletræ,  
side 12 – 13. 
 

Læsernes side, Hvor dum …. , side 14. 
 

Landsbykalender 07-08, side 17 – 19. 
 

Skytteforeningen, fugleskydning,  
side 20 - 21. 
 

Reerslev IF, sommerfest mm, side 22 – 26. 
 

Det’ for børn, Børnesiden, side 27. 
 

Tips og ideer til Maden, side 28 – 29. 
 

Menighedsrådet, ”Europamesteren”,  
koncert, side 30 - 35. 
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HUSK 
at Biblioteket på Reerslev sko-
le 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 

 

- Hvordan går det til violinunder-
visningen, lille Jens ? 
- Lærerinden siger, at hun er hå-
befuld.  
- Virk’lig ...  
- Ja, hun håber, at jeg holder op.  
   
 
Hvad kan man sige om to tvillinger 
med fregner?  
De ligner hinanden på en prik…. 
    
 
Skilt set i skotøjsforretning:  
"Ka' De ikke li' vores højhælede 
sko - så ka' De få et par flade!" 
 
   
 

Sande ord er smukke, men 
smukke ord er ikke altid san-
de.  

Frisøren kom til at klippe  
mig øret i dag. 
– Blev du så vred? 
– Nej, jeg blev såret.  

Lillemosevej 1, 2640 Hedehusene 
Telefon:  46 13 88 44 

www.IBF.dk 
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- Og ikke et ord om SAS-fly af typen DASH 8 - Q400 
 

Flydrift: 
P=Problem indberettet af piloten. 
S =Svar noteret af mekanikeren. 

  

P: Inderste hjul i venstre side skal næsten skiftes. 
S: Har næsten skiftet inderste hjul i venstre side! 

P: Test-flyvningen gik OK, bortset fra, at den automatiske landing var noget hård.  
S: Der er ikke installeret automatisk landing på dette fly... 

P: Propel nr. 2 får ikke tilført nok propelsmørelse. 
S: Tilførsel til propel nr. 2 normal. Tilførslen til propel nr. 1, 3 og 4 i uorden! 

P: Et eller andet sidder løst i cockpittet. 
S: Et eller andet er blevet strammet i cockpittet. 

P: Døde insekter på forruden 
S: Levende insekter er i restordre.. 

P: Autopiloten udløser et fald på 200 fod, når flyvehøjden skal fastholdes. 
S: Kan ikke genskabe problemet på landjorden!  

P: Bevis på læk i højre sides landingsstel. 
S: Beviset fjernet.  

P: Lyden i samtaleanlægget er utroligt høj. 
S:  Lyden i samtaleanlægget indstillet til et mere troværdigt niveau.  

P: Modstandslåse får gashåndtaget til at sidde fast. 
S: Det er ligesom dét, de er der for... 

P: Radioen ude af drift. 
S: Radioen er altid ude af drift, når den står på OFF. 

P: Har en mistanke om revne i forruden. 
S: Har en mistanke om, at du har ret! 

P: Mangler motor nr. 3. 
S: Motoren fundet på højre vinge efter kort eftersøgning... 

P: Flyet opfører sig sjovt. 
S: Flyet har fået besked på at tage sig sammen, flyve ordentligt og være lidt seriøst! 

P: Radaren brummer. 
S: Har omprogrammeret radaren til tale. 

P: Mus i cockpittet. 
S: Kat installeret. 



REERSLEV FORSAMLINGSHUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

VICEVÆRT SØGES 

Pr. 1. april 2008 søger forsamlingshuset ny vicevært. Fra denne dato 
slutter Karin efter 15 år sit arbejde for forsamlingshuset. Hun har gen-
nem årene bidraget til husets gode renommé, det viser den store efter-
spørgsel på brug af huset, der findes i pæn stand. Derfor søger vi en vi-
cevært, der vil videreføre dette arbejde, lejebolig forefindes.  

Skulle du være interesseret i dette job, eller kender du nogen, der er?  

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Karin på telefon 4656 
1152 eller formanden på telefon 4656 3395 senest den 10/11 2007. 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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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Tro det eller lad vær’. Men nu nærmer julen sig 
og byens juletræ skal tændes for at indvarsle  

julens komme. 
 

I år sker det 
 

Fredag d.  30.  november kl .  17.00  
 

Der vil traditionen vis være både 
hornmusik - gløgg m.m. 

 

Kl. 18.00 er der som sædvanligt fælles middag. 

 
Invitation vil blive husstandsomdelt senere. 

 
 
 
 

Med venlig hilsen 
REERSLEV-STÆRKENDE LANDSBYLAUG 
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2007-2008. 
 

Formand Jens Midtgaard Tlf. 4613 6484 
 Stærkendevej 153, Stærkende Mail: jm@miljoe-logistik.dk
 
Næstformand Mogens Larsen Tlf.  4656 0774 
 Tingstedvej 6, Reerslev  
 
Kasserer Ulla Christensen Tlf.  4659 0616 
 Solvang 70, Reerslev Mail: ullachr@mail.tele.dk
 
Sekretær Bent Grønkjær Tlf.  4656 0548 
 M.W. Gjøesvej 16, Reerslev Mail: dsl255515@vip.cybercity.dk
 
Presseko- Michael Michaelsen Tlf. 4656 3909 
ordinator Solvang 29, Reerslev Mail: michael.michaelsen@4me2you.dk
 
 Carsten Pedersen Tlf.  4659 2009 
 M.W. Gjøesvej 8, Reerslev Mail: carstenpedersen@mail.tele.dk
 
 Claus Wolff Tlf.  4656 1206 
 Tingstedvej 12, Reerslev Mail: claus.wolf@post.cybercity.dk
 
 Jytte Larsen Tlf.  4656 1755 
 Solvang 66, Reerslev Mail: j.b.larsen@privat.dk
 
   
Suppleant J Rene Andersen Tlf.  3886 5779 
 Nordtoften 6, Reerslev Mail: rene@koudal.org
 
  
    
 

Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE: 
 www.reerslev-sterkende.dk

mailto:jm@miljoe-logistik.dk
mailto:ullachr@mail.tele.dk
mailto:dsl255515@vip.cybercity.dk
mailto:michael.michaelsen@4me2you.dk
mailto:carstenpedersen@mail.tele.dk
mailto:claus.wolf@post.cybercity.dk
mailto:j.b.larsen@privat.dk
mailto:rene@koudal.org
http://www.reerslev-sterkende.dk/
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Møde i Landsbylauget mandag den. 13. august kl. 19.00  
i forsamlingshuset  
Dagsorden:  

1. Gennemgang af sidste møde  
2. Hvem af suppleanterne vil træde i stedet for Lisbeth  
3. Evaluering Sct. Hans og nattergale turen  
4. NCC turen  
5. Sommerfesten  
6. Meddelelse fra udvalgene  
7. Evt.  

 
Tilstede: Ulla, Carsten, Michael, Jens, Rene, Bent, Jytte, Mogens, Claus.  
Referat:  
1. Referat fra sidste møde godkendt  
2. Jytte træder ind som i stedet for Lisbeth som bestyrelsesmedlem.  
3. Sct. Hans aften forløb godt trods regn og et vådt bål der bare ikke ville 

brænde, men det lykkedes til sidst. Nattergale turen blev ligeledes en 
succes med 37 deltagerne.  

4. Til NCC turen tirsdag den. 14. august er der tilmeldt 41.  
5. Sommerfesten bliver heldigvis til noget, der har været møde fredag den 

10 august, Ulla og Jens deltog . Datoen er annonceret i tingstedet og det 
præcise program bliver omdelt i weekenden den 18-19. August. Dem 
der har mulighed mødes kl.12.00 for at opstille telt og gøre forsamlings-
huset klar med borde og stole osv.  

6. Jens har fået svar fra kommunen om hækklipning på Tingstedvej 20 
samt etablering af rundkørsel ved Stærkendevej/Maglehøjgårdsvej. 
Tingstedvej 20 er blevet ordnet efter kommunens påbud. Kommunen 
har på nuværende tidspunkt ingen planer om etablering af rundkørsel. 
Michael og Rene har modtaget et brev fra Frands Bennetsen om at ud-
bygge byens hjemmeside bl.a. at alle byens foreninger og vandværket 
osv. kunne lægge ting ind. En rigtig god ide men også meget omfattende 
og tidskrævende. Hvis alle foreningerne i byen støtter op om ideen og 
støtter det økonomisk(for det vil efter vores mening være nødvendigt at 



LANDSBYLAUGET INFORMERER 
få et firma til at vedligeholde en sådan hjemmeside), vil vi gerne være 
med på ideen.  
Trafikudvalget: Jens kontakter kommunen med henblik på at færdig 
etablering af vejchikanerne. Vi har fået klar besked på at vi ikke har an-
dre muligheder end den ved skolen. Men vil forelægge pilemodellen el-
ler striber. Det er en svær sag da alle i byen har en mening om hvad der 
er bedst. Følgende vil også blive taget op by port i Stærkende og ekstra 
vejchikane ved Thorsager.  
Grundejerforeningen på M.W. Gjøesvej har sendt en indsigelse til kom-
munen angående lokalplan om tilkørselsforhold ved udstykning af matr. 
9ag, 9f, 9v. Landsbylauget vil støtte op omkring indsigelsen, når der 
sker yderligere i sagen.  

7. Buskene omkring gadekæret skal beskæres yderligere, Bent og Carsten 
kigger på sagen.  

Kilde: Landsbylaugets hjemmeside 
www.reerslev-sterkende.dk

 

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

JM MILJØRÅDGIVNING / LOGISTIK. 
Stærkendevej 153, Reerslev  2640 Hedehusene 

Tlf. 4616 2363 / 4015 4668    Mail. jm@miljoe-logistik.dk 
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 JULESTUE 

 

JULESTUE 
Igen i år inviterer landsbylauget, klubben 
og foreningerne i Reerslev/Stærkende: 

Til julestue på skolen 

Afsæt derfor lørdag d. 01. Dec. 
til fælles hygge med børnene 
og andre julehyggesøgende. 

Juleklip, adventskrans binding, julenisse snedkeri, 
underholdning , dekorationskunstneri, mm. 

Der vil kunne købes kaffe, øl, 
vand, frugt og lidt spiseligt. 

 

Nærmere invitation vil blive husstandsomdelt 
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LÆSERNES SIDER 

Hvor dum- 
kan et menneske mon være, kan 
man ikke lade være med at tænke, 
når man i sin bil kører ad Brandhøj-
gårdsvej, hvor der er en fartgrænse 
på 60 km. og så alligevel bliver 
overhalet, hvor der er dobbeltstriber 
af en hurtigkørende bilist? 
Eller man kører gennem Torslunde, 
hvor de irriterende chikaner dog er 
bedre end i Reerslev og alligevel 
bliver overhalet trods 40 km-skiltet. 
Eller man glæder sig til en tur med 
sin hund på den nyanlagte natursti i 
Reerslev langs markskellet mod øst, 
som er forbeholdt gående, så allige-

vel ser den ødelagte af ryttere, som 
intet har at gøre på stien, der har ty-
delige ridning-forbudt-skilte både 
ved indgangen fra Torslundevej og 
Lille Solhøjvej. 
Fordi man er højt til hest i forhold 
til et par gående, skal man ikke blæ-
se på – og det gælder både store og 
små – at stien er lavet til at vandre 
på, ikke til at blive ødelagt af heste-
hove. 
Ja, hvor dum kan man være, hvis 
man mener at et færdselsskilt af den 
ene eller anden art skal overholdes.  

En gående med sin hund. 
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Ny bog - årets julegaveidé 
 
 
 

     Lev nu livet 
        Kandis – dansk musik på toppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det handler om sol, sommer, kærlighed og evig troskab.  
Det handler også om en kultur, som hver uge fylder idrætshaller med danseglade 
mennesker og iørefaldende toner - akkompagneret af fadøl og fællessang. 
Som Danmarks populæreste danseorkester er Kandis rejsende i livsglæde.  
Med et salg på over 1,5 millioner plader og en fanklub på godt 3.000 medlemmer har 
orkestret skabt en unik platform uden sidestykke på den danske musikscene. 
Siden 1989 har Kandis underholdt over tre millioner mennesker, der for en aften har 
glemt alt om hverdagens trængsler og fået sveden til at pible frem på et tætpakket 
dansegulv. Kandis har tilbagelagt 1,2 millioner kilometer på landevejene – det svarer til 
30 gange rundt om jorden - for at spille på kroer, i haller, på markedspladser eller 
musikfestivaler og dansegallaer. 
Glem alt om røde løbere, champagne og designmøbler i VIP-lokalerne. Det er derimod i 
ydmyge omklædningsrum i kældre eller klublokaler med pokaler og tøndebånd, at der 
klædes om og spises i pauserne. 
Men livet i Kandis er andet end glimtende jakker, glamour og glade budskaber. For 
Johnny Hansen, Jens Erik Jensen, Jørgen Hein Jørgensen og Michael Krätz er det også 
et liv med afsavn, længsel og fravær fra familien. 
Bogen indeholder også et kapitel, hvor Reerslev Skytte- og Idrætsforenings halbal med 
Kandis i Tune er omtalt. 
 
Spar turen til boghandleren: Køb bogen direkte hos JJ Kommunikation,  
Thorsager 24, 2640 Hedehusene, tlf. 4659 0550.  
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Der er mulighed for at købe eksemplarer, der er signeret af Kandis. 



Vejl. pris   

 

 

 3.495,- 
 

Vejl. pris    2.295,- 
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Reerslev-kalenderen 2007 - 2008 
 

Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat al-
lerede nu: 
 

Dag 
 

Dato Kl. Emne Sted Arrangør 
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Oktober 
Tirs 2 19 Forældremøde for dag- og 

aftenklubben med valg til 
bestyrelsen 

Fritidsklubben Fritidsklubben 

Man 8 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygnin-
gen 

Menighedsrådet

Tors 11 10.30 Virksomhedsbesøg Frellsens Choko-
lade, Roskilde 

Husholdnings-
foreningen 

Søn 14 19 Koncert  
m/ Jesper Thilo - jazz 

Reerslev Kirke Menighedsrådet

Man 22 14 Tøjdemonstration Forsamlingshuset Ældreklubben / 
Husholdnings-
foreningen 

Tors 25 18.30 Bankoaften Fritidsklubben Fritidsklubben 
Fre 26  Café aften Forsamlingshuset Landsbylaugets 

Café-udvalg 

November 

Fre 9  Jubilæumsfest Forsamlingshuset Husholdnings-
foreningen 

Tirs 13 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygnin-
gen 

Menighedsrådet

Søn 18 16 Teater for 11 – 99 årige 
”Europamesteren” 

Forsamlingshuset Menighedsrådet / 
Landsbylauget 

Fre 23 18 Flæskestegsaften, børn og 
deres forældre.  
Max 100 deltagere 

Fritidsklubben Fritidsklubben 

Fre 30 17 
18 

Juletræstænding 
Fællesspisning 

Forsamlingshuset Landsbylauget 
 

 



Reerslev-kalenderen 2007 - 2008 
 

Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat al-
lerede nu: 
 

Dag 
 

Dato Kl. Emne Sted Arrangør 
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December 
Lør 1 10-14 Juletræsfest og -hygge Reerslev skole RIF/ Landsby-

lauget / Fritids-
klubben / For-
ældreforening 

Man 3 19 Julehygge og banko Hedehuset Husholdnings-
foreningen 

Søn 16 19 Julekoncert Reerslev Kirke Menighedsrådet

2008 
Januar 
      

Februar 
Fre 8  Café aften Forsamlingshuset Landsbylaugets 

Café-udvalg 
Ons 27 18.40 Besøge Nørrebros Bryg-

hus 
Baldersbrønde Husholdnings-

foreningen 

Marts 
Tirs 4 18.30 Dilettant Forsamlingshuset Forsamlings-

huset 
Fre 6 19 Dilettant Forsamlingshuset Forsamlings-

huset 
Lør 7 19 Dilettant Forsamlingshuset Forsamlings-

huset 
Tors 27 19 Zoneterapeut Anni Peder-

sen 
Hedehuset Husholdnings-

foreningen 
      



Reerslev-kalenderen 2007 - 2008 
 

Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat al-
lerede nu: 
 

Dag 
 

Dato Kl. Emne Sted Arrangør 
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April 
Man 14 19 Generalforsamling Forsamlingshuset Husholdnings-

foreningen 

Maj 
      

Juni 
Man 23  Sankt Hans bål Lergraven Landbylauget 

Juli 
      

August 
Lør 23  Sommerfest Forsamlingshuset Reerslev IF 

m.fl. 

September 
      

Oktober 
      

November 
      

December 
      
 
 



 

Information 

      fra 
 

 Reerslev Skytteforening
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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 38112253 
Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen 46326060 
 Stefan Jensen 31164878 
 Pia Eriksen 56213858 
 Jørgen Klausen 46595119 
Pistol afd.: Lars Rasmussen 46590506 
 Jens Johannesen 42641746 
 Bjarne Kristensen 22678970 
 

Kontingent for 2007:   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

mailto:info@reerslevskytteforening.dk
http://www.reerslevskytteforening.dk/
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Vindere fra fugleskydningen  

lørdag den 22/9 2007 
  
Kronen:  Anette Rasmussen  v / Henrik Jørgensen  

Næbet:  Rita Olsen  v / Leif Waaben 

Halsen:  Aase Borge  v / Allan Bergsø 

Halen:  Kirsten Hansen v / Lars Rasmussen 

V. klo :  Peter Post v / Linda Jørgensen 

H. klo:  Per Bay v / Terese Kubstrup 

V. vinge:  Kate Jørgensen  v / Lisbeth Andersen  

H. vinge:  Jytte Olsen v / Jens Johannesen 

Brystpladen :  Britta Waaben  v / Flemming Larsen  
 

 Fuglekonge  Britta Waaben 

 Skyttekonge  Flemming Larsen  

 
TAK FOR STØTTEN 

Reerslev Skytteforening 



Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- og 
Idrætsforening 

 

 
 

Bestyrelsen pr. februar 2007 
 

Funktion Fornavn Efternavn Adresse Postnr.  
& by 

Tlf. 
Privat 
 

Mobil 

Formand Jan B. Jensen Thorsager 24,  
Reerslev 

2640   
Hedehusene 
 

46590550 20194062

Næstformand Allan Corfitsen Thorbrovej 4,  
Reerslev 

2640   
Hedehusene 
 

46555410  

Kasserer Mads Blom Stendyssevej 15, 
Reerslev 

2640   
Hedehusene 
 

46591609 20454001

Fodbold,  
Senior 

Erik Petersen Reerslevvej 64 2640   
Hedehusene 
 

46590757  

Fodbold, 
Oldboys 
 

Vacant      

Fodbold, 
ungdom 

Carsten Laursen Poul Hansens  
Vænge 3,  
Stærkende 
 

2640   
Hedehusene 
 

46137670  

Badminton Jakob Skydsgaard Møllebovej 14 2640   
Hedehusene 
 

 22300822

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 Valsømaglevej 59 
 

4100 Ringsted 57538023 22174130

Skydning, 
kasserer 

Anders Hansen Wilkensvej 16 D, 
3. tv. 

2000  
Frederiksberg 

38112253 50566368

 



Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- og 
Idrætsforening 

 

 
 
 
 
Fin opbakning til årets 
Sommerfest i Reerslev  
som i år blev arrangeret i samar-
bejde mellem Reerslev Skytte- og 
Idrætsforening, Reerslev-Stærkin-
de Landsbylaug og Forældrefor-
eningen.  
Lørdag den 25. august startede 
sommerfesten med aktiviteter på 
sportspladsen kl. 15: 
Der var fodboldstævne for børne- 
og ungdomshold, opvisning i 
kampsport og linedance med efter-
følgende workshops, loppemarked 
for børn, tombola m.m.  
Løjerne fortsatte med at flere 
grundejerforeninger/veje dystede 
om at vinde 1.500 kr. som hjælp 
til en vejfest. Efter hårde kampe 
kunne Thorsager kåres som vinder 
foran Stærkendevej. 
Aftenen sluttede af med at 80 børn 
og voksne deltog i spisning i for-
samlingshuset, hvor der blev di-
sket op med lækre salater til den 
medbragte grillmad. 
 
 

 
 
 
 
Det blev en meget hyggelig efter-
middag og aften, som lagde op til 
en gentagelse i 2008.  
Det bliver lørdag d. 23. august 
2008, så sæt allerede nu kryds i 
kalenderen.  
Rigtig mange deltog i planlægning 
og gennemførelse af sommerfe-
sten – en stor tak til alle. 
På vegne af Reerslev-Stærkinde 
Landsbylaug, Reerslev Skytte- og 
Idrætsforening og Forældrefor-
eningen 

Annelise Hansen 
Reerslev Gymnastikforening 

 

 



Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- og 
drætsforening I
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Reerslev Skytte- og 
Idrætsforening 

Ved sommerfesten den 
25. august 2007 blev der 
solgt lodsedler ved ar-
rangementet. 
Arrangementet blev afholdt i samarbej-
de med:

Reerslev Idrætsforening, Lands-
bylauget og Forældreforeningen. 

De udtrukne numre er: 

1. præmie nr. 108 
500 kr. 
2. præmie nr. 73 
En middag for 2 på Cafe'en i Hedeland 

3. præmie nr. 28 
En middag for 2 på Cafe'en i Hedeland 

4. præmie nr. 188 
Golftræning med træner i Golfklubben 
Hedeland 

5. præmie nr. 27 
1 gang massage v/ lægeexamineret fy-
siurgisk massør Johannes Thulesen 

6. præmie nr. 199 
1 gang massage v/ lægeexamineret fy-
siurgisk massør Johannes Thulesen 

7. præmie nr. 67 
Rygsæk fra Nordea 

8. præmie nr. 158 
Rygsæk fra Nordea 

9. præmie nr. 32 
Rygsæk fra Nordea 

 
 
 
 
 
 
10. præmie nr. 36 
Rygsæk fra Nordea 

11. præmie nr. 171 
Rygsæk fra Nordea 

12. præmie nr. 131 
Rygsæk fra Nordea 

13. præmie nr. 126 
Paraply fra Nordea 

14. præmie nr. 14 
Paraply fra Nordea 

15. præmie nr. 81 
Paraply fra Nordea 

16. præmie nr. 72 
Paraply fra Nordea 

17. præmie nr. 50 
Paraply fra Nordea 

Gevinster udleveres ved at aflevere 
lodseddel med et vindernummer til: 

Forældreforeningen 
v/ Frands Bennetsen 
Thorsager 3, Reerslev 
2640 Hedehusene. 
Mobil: 29 23 33 87.
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Reerslev Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- og 
Idrætsforening 

 

 

 

For førstepræmien gælder, at vinderen 
skal oplyse et kontonummer til en 
bankkonto samt navn og adresse. Ge-
vinsten overføres til vinderens bank-
konto. 

Reerslev Idrætsforening, Landsbylau-
get og Forældreforeningen takker alle 
der har støttet lotteriet ved at købe vo-
res lodsedler. 

 

 

 

Tømrermester 

Kurt Thomassen 
NYBYGNINGER 

TILBYGNINGER 

TOTALENTREPRISER 

TØMRER OG SNEDKERARBEJDE 

MODERNISERING 

FORSIKRINGSSKADER 

VINDUESUDSKIFTNING 

 
 
 
 
Overskuddet fra lotteriet går til sports-
arrangementer for vore børn og unge. 

Hvis man efter at have besøgt vores 
sommerfest, har fået lyst til at hjælpe til 
ved vore arrangementer, så bare ring på 
29 23 33 87. 

Der er altid brug for hjælpende hænder. 

Kilde: Landsbylaugets hjemmeside 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kurt Thomassen 
Solvang 25 
Reerslev 
2640  Hedehusene 
Tlf. 46 56 34 38 
Biltlf. 40 11 34 38 



  BØRNESIDEN 

TILLYKKE  
Vinderen af nr. 93’s  
Krydsordsopgave :  
Løsning:  Sejren 
 
Daniel Pedersen 
Tingstedvej 21, 1.sal                                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                    

 
 
 
 
 

Kunne du tænke dig at vinde 50 kr. 
til pizzariaet i Reerslev, og er du 
under 15 år, så læg din krydsords-
løsning i postkassen på træværket 
ved forsamlingshuset, senest d. 
15.11.2007. 
 
Navn:    

Adresse:  ____________________ 

Alder:   

Løsning:   
 
 
Mit yndlingsdyr: ______________
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MENIGHEDSRÅDET indbyder 
til Ungdomsteater - også for voksne 
søndag 18. november kl. 16.00 i 
Reerslev Forsamlingshus  
 
Den danske teaterscene har de se-
nere år været ramt af nedskæringer, 
som har reduceret udbuddet af de 
smalle produktioner, som aldrig har 
været publikumsmagneter. Heldig-
vis er der dog grøde i undergrunden 
i form af de mange små børne- og 
ungdomsteatergrupper, som hvert 
år mødes et sted i Danmark og ud-
byder op mod 100 forskellige fore-
stillinger til salg til skoler, teater-
foreninger m.v.. Teater O er sådan 
et lille nyt teater, som på dette års 
børneteaterfestival fik stor succes 
med stykket Europamesteren, skre-
vet af Lars Dammark og Anders 
Valentinus Dam. De to skuespille-
re, begge uddannet fra Århus tea-
terskole, spiller alle rollerne i styk-
ket. Drengene Patrick og Karl (halv 
jugoslav) var 13 år i 1992, hvor 
Danmark vandt europamesterskabet 
i fodbold. Egentlig havde Danmark 
slet ikke kvalificeret sig til mester-
skabet, det havde Jugoslavien - 
men i Jugoslavien var borgerkrigen 
brudt ud. Det er en historie om ven-
skabets styrke, om at være dansker 

og næsten dansker. Om fællesskab 
og sejrsrus, men også om store og 
små nederlag, om hvordan det er, 
når uretfærdigheden rammer os lige 
i ansigtet. Europamesteren er en fo-
restilling om pludselig at føle sig 
helt alene i en verden, der er alt for 
stor, og om at leve i paradis, når 
verden vælter.  
Den ene af skuespillerne, Anders, 
glæder sig specielt til igen at skulle 
spille teater i Reerslev Forsam-
lingshus, hvor han havde sin debut 
for mere end 20 år siden, som en 
del af diletantholdet.  
Om man er 11 år eller for længst 
trådt ind i de voksnes rækker, er 
dette en forestilling, der absolut er 
værd at se. For de voksne er det og-
så et nostalgisk tilbageblik til de 
døgn i 92, hvor Danmark kunne ta-
ge EM-guldet med hjem fra Sveri-
ge. HUTTE-LI-HUT!  
Arrangementet er gratis og alle er 
velkomne. Landsbylauget står for 
det praktiske arrangement, hvor det 
sælges kaffe, øl og vand.  
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Facetteret fodboldfight  
Der er både fodboldrus, venskabsprøvelser og kulturhistorie i den dynami-
ske og tankevækkende ’Europamesteren’  
 
Teater O og Nørregaards Teater: 
”Europamesteren”.  
Forfatter: Lars Dammark & An-
ders Valentinus Dam. 
Scenografi: Anders Valentinus 
Dam. 
Instruktør: Hans Rønne. 
Konsulenter: Hans Nørregaard og 
Jacques Matthiessen. 
Medvirkende: Lars Dammark og 
Anders Valentinus Dam.  
Aldersgruppe: 11-99 år. 
Set i april 2007. www.nrt.dk  
 
Fodboldfan eller ej, de unge suges ind i 
og løftes op af ’Europamesteren’, der 
er en samproduktion mellem Nørre-
gaards Teater og Teater O. God energi, 

ingen voksenkonstruerede teaterfines-
sefyldt barrierer plus en god historie 
med mange facetter - og vejen er banet 
for ’en drengeforestilling, hvor pigerne 
vil elske at kigge med!’, som det så rig-
tigt udtrykker det.  
Nok starter vi et snævert fodbolddren-
get univers i 1992, hvor Patrick og 
Karl, to 13-års drenge begejstret med 
både slagord, sange og bold i sejrsrus 
snakker om Danmarks sejr i Europa-
mesterskabet i fodbold. Hele bagvæg-
gen er et fastfrosset tv grafikbillede fra 
kampen. Og fra en fjernsynsskærm på 
scenen transmitteres klip fra flere af 
kampene før EM-finalen. Men hurtigt 
drejes fokus væk fra det fodboldsnævre 
og over på mellemmenneskelige relati-
oner og værdier. Kulturelle forskellig-
heder - Patrick er dansk og Karl er halv 

http://www.nrt.dk/
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jugoslav. Og sågar over i et stykke kul-
turhistorie, fra tiden før jerntæppets og 
Berlinmurens fald. Alvorlige emner be-
røres uden at man går fra forestillingen 
med en tung fornemmelse. Tværtimod 
er det som om forestillingen lufter ud i 
og pumper ny ilt i krop og sind. I krop-
pen fordi Lars Dammark og Anders 
Valentinus Dam holder spildampen op-
pe med lige dele udadrettet dynamik og 
inderlighedstroværdigt nærvær.  
I et univers med store grønne affalds-
spande, en fodbold og tv-skærmen spo-
ler de to spillere historien tilbage til 
dengang Karls far og mor mødte hin-
anden i Jugoslavien. Karls mor er som 
dansk sygeplejerske på charter tur i Ju-
goslavien, hvor hun møder Karls far, 
som er bager og sælger brød til turi-
sterne. Hverken dansk charterturisme 
eller jugoslavisk kultur bliver udstillet. 
At Karl og hans far får øgenavnet Lille 
Yoghurt og Yoghurt bliver humoristi-
ske ingredienser i en berørende historie 
om, hvad der kan ske, når to kulturer 
bringes sammen i kærlighed og pludse-
lig bliver ramt af at der opstår borger-
krig i den enes hjemland. Da borger-
krigen i Jugoslavien rykker familiært 
tæt på, lægger det en absolut markant 
dæmper på Karls ellers så gemytliggla-
de far. Pludselig er hans humør et helt 
andet. Lethed og latter forstummer.  

Hormoner og kammeratskab  
’Europamesteren’ er også et møde med 
de hormoner der raser i pubertetsdren-
ge - et spil om kammeratskab og kon-
kurrence. Et blik ind i en fodboldtræ-
ner-kultur, hvor holdets chancer for at 
rykke op går forud for spillernes dag-
ligliv, og hvor kammerater bliver spil-
let ud imod hinanden i fodboldkampens 
navn. Lars Dammark og Anders Valen-
tinus Dam springer ud og ind af alle 
rollerne. Som Patrick og Karl hujer, 
jubler og synger de om fodbold for fuld 
udblæsning, og de får troværdig alvor 
frem, når venskabet slår revner. Men de 
spiller også troværdigt fodboldtræne-
ren, pigen de er lun på og drengenes 
forældre. Især Karls far gør indtryk i 
Anders Valentinus Dams kærligt føl-
somme, men aldrig parodiske gestalt-
ning.  
’'Europamesteren’ fortæller med detal-
jer og nuancer en meget troværdig hi-
storie. En historie med opture, sejre, 
prøvelser og nedture. Spillets puls og 
musikalitet går rent ind. Det er en fore-
stilling, som de unge slet ikke kan lade 
være med at tale begejstret om ’efter 
tæppefald’. 

Kirsten Dahl  
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Taastrup Hovedgade 75 
Telefon 43 99 46 45 
 

 

 
 

Efterårets menighedsrådsmøder 
finder sted: 
Mandag den 8. okt. 2007 og 
Tirsdag den 13. nov. 2007 
i Servicebygningen på M.W. 
Gjøesvej.  

Menighedsrådet
KONCERT 
er der igen koncert 
eerslev Kirke med  
ke topjazz musikere  
.14 oktober kl. 19.00 

ofonisten Jesper Thilo,  
en Søren Kristiansen  
bassisten Bo Stief.  
r er gratis adgang  
p TV og gå til koncert  
 din lokale kirke. 

Menighedsrådet
 

2630  Taastrup 
Giro 5 59 93 50 



Reerslev 
kirke 
september 
 
Søndag, den 23. september kl. 10 
16. S. e. Trinitatis Kanding 
 
Søndag, den 30. september kl. 10 
17. S. e. Trinitatis Kanding 
 

oktober 
 
Søndag, den 7. oktober kl. 19 
18. S. e. Trinitatis Kanding 
 
 
Søndag, den 14. oktober kl. 19 
Saxofonisten Jesper Thilo 
med orkester 
 
 
Søndag, den 21. oktober kl. 10 
20. S. e. Trinitatis Hedegaard 
 
Søndag, den 28. oktober kl. 10 
21. S. e.  Trinitatis Villarsen 

 
 
november 
 
Søndag, den 4. november kl. 19 
22. S. e. Trinitatis Kanding 
 
Søndag, den 11. november kl. 10 
23. S. e. Trinitatis  Kanding 
 
Søndag, den 18. november kl. 10 
24. S. e. Trinitatis Hedegaard 
 
Søndag, den 25. november kl. 10 
25. S. e. Trinitatis Villarsen 
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AKTIVITETSKALENDER for oktober og november 2007 
Dato Kl. Aktivitet og sted Arrangør 

Tirs 11/10 10 Virksomhedsbesøg, Frellsen Chokolade 
Pris inklusiv snitter, kaffe og kage 50 kr. 
Tilmelding på tlf. 46 56 06 73 senest 7/10 07.

Husholdningsforeningen 

Søn 14/10 19 Jazz-koncert m/ Jesper Thilo i Reerslev Kirke Menighedsrådet 

Man 22/10 14 Tøjdemonstration i forsamlingshuset 
Pris inklusiv kaffe og kage 50 kr. 
Tilmelding på tlf. 46 56 06 73 senest 17/10 07.

Husholdningsforeningen og 
Ældreklubben 

Tors 25/10 18.30 Bankoaften i fritidsklubben Fritidsklubben 

Fre 26/10  Café-aften i forsamlingshuset 
Tilmelding

Landsbylaugets Café-udvalg 

Fre 9/11  60-års Jubilæumsfest i forsamlingshuset 
Tilmelding på Tlf. 46 56 06 73

Husholdningsforeningen 

Tirs 13/11 18.30 Menighedsrådsmøde i Servicebygningen Menighedsrådet 

Søn 18/11 16 ”Europamesteren”, Teater for de 11 – 99 åri-
ge i forsamlingshuset. Gratis entré. 

Menighedsrådet / landsbylauget 

Fre 23/11 18 Flæskestegsaften, børn og forældre i Fritids-
klubben. Max 100 deltagere  

Fritidsklubben 

Fre 30/11 17 

18 

Byens juletræ tændes foran forsamlingshuset 
Fællesspisning i forsamlingshuset 
Tilmelding

Landsbylauget 

Lør 1/12 10-14 Juletræsfest og –hygge på Reerslev Skole Reerslev IF / Landsbylauget / Fri-
tidsklubben / Forældreforening 

Man 3/12 19 Julehygge og banko i Hedehuset  
Pris 50 kr. + pakke værdi ca. 25 kr. til banko.  

Husholdningsforeningen 

Lør 8/12 10-12.30 Juletræsfest i Hedehuset. Entré 50 kr. Hedehuset 

Tors 13/12 19.30 Julekoncert i Hedehuset. Entré 100 kr. Hedehuset 

Søn 16/12 19 Julekoncert i Reerslev Kirke Menighedsrådet 
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