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Bladet optager indlæg fra private, foreninger samt 

annoncer. 

Bladet er planlagt til at udkomme omkring den 

1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. ok-

tober og 1. december. 

Indlæg til næste nummer skal være redaktio-

nen i hænde senest d. 10. i måneden før. 

Indlæg kan afleveres i Gurli Kjeps postkasse, 

Tingstedvej 16, eller til et af redaktionsmed-

lemmerne. 

Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge  

 www.prinfohh.dk 

Oplag: 800 stk. 

Nordea: Reg.nr. 2275 - Kontonr. 4389275900 

Abonnementspris: 175,- kr. årligt. 
 

 

Redaktionsmedlemmer: 
 

Gurli Kjep 
Tingstedvej 16, Reerslev,  40 72 64 05 

E-mail: nissemor@cafeer.dk 

Rie Michaelsen 
Solvang 29, Reerslev,  46 56 39 09 

E-mail: rie.michaelsen@4me2you.dk 

Aase Borge 
Brostrædet 1, Reerslev, : 28 68 84 12 

E-mail: aase@broagergaard.dk 

Jan B. Jensen 
Thorsager 24, Reerslev,  20 11 85 50 

E-mail: jj@jjkommunikation.dk 

Karin Gregersen 
Blommegrenen 11, 5592 Ejby,   24 45 54 30 

E-mail: karin.gregersen@hotmail.com 
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Gråd og spænding på den første 

skoledag 

Et nyt skoleår nærmer sig. En kombination 

af spænding, følelsen af at være blevet ”stor” 

og en vis bekymring for, hvordan det nu skal 

gå, når man nu ikke allerede har lært regne, 

skrive og læse perfekt, er uden tvivl tanker, 

der spøger i de fleste børn før den ”store” 

dag. 

Sådan havde jeg det selv, da jeg i begyndel-

sen af 1970’erne havde min første skoledag 

på Reerslev Skole – en skole, der for flere 

end 40 år siden fremstod i en noget anden 

udgave, end de fysiske rammer og omgivel-

ser og ikke mindst indhold, der venter de 

kommende 1. klasses-elever. 

Som født og opvokset på en gård i Stærk-

ende kendte jeg ikke til vuggestue, børne-

have eller 0-klasse. Der var heller ingen SFO 

eller fritidsklub. Som jeg husker det, var det 

slet ikke en mulighed i Reerslev på det tids-

punkt. Min mor var hjemmegående hustru 

og var med til at passe dyr og jord på gården 

på Lillemosevej, så det med pasningsord-

ning var en tidlig intro til at malke køer, 

muge ud under grisene og køre kornvogn i 

høsttiden. Måske er det derfor, at den første 

dag på Reerslev Skole står lidt tydeligere i 

erindringen, da det var et højdepunkt, jeg 

havde glædet mig til i lang tid. 

På det tidspunkt havde Reerslev Skole 70-80 

elever fordelt på syv klassetrin. Os i årgang 

1964 var skolens største klasse svingende 

med 11 og 12 elever, mens årgangen ældre 

eksempelvis kun var fem i deres klasse – en 

skærende kontrast til nutidens klasse-sam-

mensætninger. 

Lærerne boede på skolen 

Reerslev Skole bestod dengang af den nuvæ-

rende hovedbygning i to etager og en gym-

nastiksal. Omklædningsrummet var placeret 

i det område, hvor der er gennemgang til den 

”nye” bygning bagerst. Den kom først til 

flere år efter, at jeg havde forladt skolen.  

I huset, hvor fritidsklubben har haft til huse 

i mange år, boede skolelederen. skolein-

spektøren. I de første år af mine skoletid hed 

han Lærer Nielsen. En ældre og erfaren læ-

rer, man ikke havde lyst til at møde uforbe-

redt frem hos til en time… 

Da han gik på pension, blev boligen frigivet 

til blandt andet klasselokale, da Lærer Niel-

sens afløser ikke ønskede at flytte til byen. 

Tre af skolens øvrige faste lærerstab på i alt 

seks, boede i de to rødstenshuse ud mod 

Tingstedvej, der før en sammenbygning til 

SFO, også var indrettede til lærerboliger. På 

det tidspunkt var det mere normalt end und-

tagelsen, at lærerstaben var bosat på skolens 

område. 

Vinkelbygningen i skolegårdens nordvest-

lige hjørne, hvor Reerslev Idrætsforening i 

dag har klublokale, var indrettet som pedel-

bolig. Pedellen stod for al den tekniske drift, 

vedligehold og pleje af de grønne områder, 

mens hans kone tog sig af den daglige ren-

gøring. 

De udendørs idrætsaktiviteter foregik på den 

daværende idrætsplads, der i slutningen af 

1970’erne blev udstykket til boliger – de nu-

værende Tingstenen, mens de første bord-

skånere i træ, fuglekasser og andre kiksede 

trækonstruktioner blev fremstillet i kælde-

ren. Her stod skemaet også på introduktion 

til husgerning et par timer om ugen i skole-

køkkenet, der er blevet moderniseret flere 

gange siden. 
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Om end den daglige tone ikke ligefrem var 

kæft-trit-og-retning, så var der respekt om-

kring undervisning og lærerstab.  Til gen-

gæld var det faglige niveau højt, fornem-

mede jeg efterfølgende.  

Turen til og frem skole blev tilbagelagt på 

cykel i al slags vejr, og hvis vejene var 

ufremkommelige på grund af sne, blev sko-

letasken spændt fast på kælken, og så var 

det på med støvlerne og ind over mar-

kerne… For i skole, det kom man! 

Alene på grund af størrelsen var Reerslev 

Skole et ”beskyttet” miljø, og det var nær-

mest et kulturchok for mig og flere af mine 

kammerater, da vi begyndte 8. klasse på 

Charlotteskolen i Hedehusene – spredt ud 

på tre klasser med over 25 elever i to af dem. 

Det var som at komme til en hel anden tids-

lomme… 

Lejrskole i Rudbøl 

De første syv års skolegang rummer mange 

højdepunkter og traditioner. Sangundervis-

ningen foregik til violin, den årlige juletræs-

fest i forsamlingshuset med gaver til alle og  

 

særligt i 7. klasse var lejrskolen i sønderjy-

ske Rudbøl med indkvartering på vandre-

hjemmet få hundrede meter fra den dansk-

tyske grænse en oplevelse, man kunne leve 

længe på. Der var indlagt masser af skoleop-

gaver med opmåling af vanddybder, besøg 

ved Højer Sluse og besøg på de historiske 

gårde på Rømø, og ”indkøbsturen” på gåben 

til Tyskland overskyggede de faglige ind-

slag. 

Det, som jeg i dag husker bedst fra den første 

skoledag, var en af mine klassekammerater, 

der pludselig begyndte at græde, da vi netop 

havde fået udleveret de første bøger. Han 

blev meget ked af det, fordi hans mor ikke 

havde fjernet det sammenkrøllede papir, 

som tasken var udstoppet med, så den kunne 

holde sine fine former….Hvad var glæden 

over den fine lædertaske værd, når bøgerne 

nu ikke kunne komme med hjem… 
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Tingstedet 
Et lille blad, der i tidernes morgen end ikke havde et navn, så dagens 

lys første gang i april 1992. ”Tingstedet” blev bladets navn. Den 

gang og i mange år frem var bladets omslag grønt, men fra april 2009 

kom bladet i farvetryk og omslaget skiftede fra grønt til hvidt, dog 

med navnet i grønt. Det er stort set de ændringer bladet har undergået 

i tidens løb.  

De ildsjæle i redaktionen, der har stået bag bladet og har lavet et nyt 

blad hver anden måned, er efterhånden ved at være grå i toppen. Må-

ske et tegn på at ilden er ved at brænde ud. Derfor har redaktionen 

besluttet at årets julenummer 2017 er det uigenkaldelige sidste num-

mer af Tingstedet fra vores hånd.  

Det har været sjovt og hyggeligt, men nu føler alle redaktionsmed-

lemmer, at det er på tide at sige ”Farvel og Tak!”, og det bliver altså 

ved årets udgang 2017 med blad nr.155, 26. årgang. 

Vi håber dog, at der findes ildsjæle, der har lyst til at fortsætte med 

at udgive bladet i det nye år. 

På Landsbylaugets hjemmeside vil man fortsat kunne orientere sig 

om foreningernes aktiviteter samt se billeder fra afholdte aktiviteter.  

Landsbylaugets hjemmeside er: www.reerslev-sterkende.dk 

 

Redaktionen 
                                 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
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 JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK 
 Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene 

 Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk 
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Rammen til større og mindre begivenheder 
 

Se brochure og kalender på hjemmesiden 

http://www.reerslev-sterkende.dk/Forsamlingshuset 
 

Andelsbeviser sælges for 200 kr. pr. husstand.   
 

Vært: Birthe Hillersdal tlf. 46 56 11 52 

Træffes bedst mellem 16 - 18.  

E-mail: forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk 

Tingstedvej 27, Reerslev, 2640 Hedehusene  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.reerslev-sterkende.dk/Forsamlingshuset
mailto:forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk
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NCC Industry A/S 
Områdekontor Grusgrave Øst 

Tranemosevej 2, Reerslev, 2640 Hedehusene, tlf. 46 56 00 21 
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 201 7 -  2018 
Se også: Landsbylaugets Hjemmeside: www.reerslev-sterkende.dk 

Mail til bestyrelsen: info@reerslev-sterkende.dk  

Landsbylaugets : 42 41 10 70 

Formand 

Mads Ring Hansen 

Nørregade 3, Reerslev 

Tlf.: 30 63 26 78 

 
e-mail: mads.ring@hansen.dk 

Næstformand 

Sarah Mahdi 

Nørregade 6, Reerslev 

Tlf.: 31 21 29 11 

 

e-mail: sarahmahdi87@gmail.com 

Kasserer 

Lene Johnsson 

Stendyssevej 13, Reerslev 

Tlf.: 20 49 20 50 

Landsbylauget: 42 41 10 70 
 

e-mail: lene20492050@gmail.com 

Sekretær 

Christina Søe Langholm 

Thorsager 34 

Tlf.: 51 24 33 37 
 

e-mail: cslangholm@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem 

Kirsten Halby 

Tingstedvej 18, Reerslev 

Tlf.: 46 56 46 61 

Mobil: 40 40 26 87 

e-mail: khalby@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Birthe Holst Christensen 

Tingstedvej 22 

Tlf.: 46 56 43 56 
 

 

email: b.holst@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem 

Nick Ziegler 

Tingstedvej 41, Reerslev 

Tlf.: 40 18 72 28 

 

e-mail: nick@hyldagergaard.dk  

Bestyrelsesmedlem 

Vibeke Hjord Stürup 

Nordtoften 4A, Reerslev 

Tlf.: 30 51 96 11 

 

e-mail: v.sturup@hjord.dk 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
mailto:info@reerslev-sterkende.dk
mailto:lene20492050@gmail.com
mailto:khalby@mail.dk
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Suppleant 

Anne Birgitte Stubkjær 

Stærkendevej 244 

Tlf.: 40 32 63 26 

 

e-mail: annebirgitte@244.dk 

Suppleant 

John Severin 

Tingstedvej 11, 

Reerslev 

Tlf.: 46 56 11 10 

Mobil: 20 67 71 83 

e-mail: johnpaulsenseverin@gmail.com 

Presse og kommunikation Kirsten Halby og ?? 

Byggeudvalg og Trafikudvalg John Severin og Nick Ziegler 

Aktiviteter og arrangementer Anne Birgitte Stubkjær og  

Agenda 21 Kirsten Halby 

Skovrejsning Nick Ziegler 

Revisor Niels Willumsen og Ulla Christensen 

Revisorsuppleant Arne Frandsen 
 

 

 

Båltale 2017  

Så blev det Sankt Hans aften igen.  

Et år er gået siden sidst, og vi er et år æl-

dre og et år klogere. Fx var i år året, hvor 

jeg lærte at Sankt Hans plejede at blive 

fejret på en anden måde i gamle dage. 

Det her med heksebål er jo først blevet  

 

festligt efter at vi holdt op med at brænde 

hekse for alvor.  

Vi har stoppet polio, der lammede eller 

dræbte tusinder hvert år. Og da doktor 

Salk, der stod for at udvikle poliovacci-

nen, blev spurgt, om han ville tage pa-

mailto:johnpaulsenseverin@gmail.com
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tent på den, sagde han: ”Vaccinen tilhø-

rer hele menneskeheden. Kan man må-

ske tage patent på solen?”  

Vi vil fred her til lands – den slags fred, 

hvor man kan også få lov til at larme og 

lave løjer, som de ny udsprungne stu-

denter gør det fra deres dytbåtvogne i 

disse lyse dage.  

Og ved sommersolhvervet, hvor døgnet 

vender, og vi nu går mod stille og mør-

kere tider, søger vi stadig lyden og lyset. 

Det er derfor, vi tænder årets største bål 

nu. Det er derfor, vi mødes og hygger os 

sammen. Det er fordi, at selv om verden 

vil gå imod os – og blive mørk og kold 

– så betyder det ikke at vi bare accepte-

rer det. Vi står frem under åben himmel 

med oprejst pande og siger NEJ – vi vil 

fred her til lands. Vi vil lys og luft og 

sammenhold. Vi giver ikke op – når da-

gene bliver kortere og nætterne mør-

kere, så svarer vi ved at tænde op sam-

men, og mødes og synge og spise og 

danse. Vi kigger sammen ind i det kolde 

mørke, ind på tvivlens trolde og håbløs-

hedens hekse, og i stedet for at vende os 

væk, så griber vi en fakkel og slynger 

den foran os. Og vi ser, at vi ikke har 

noget at frygte: Trolden er en sten, hek-

sen er af pap, og hendes hyl er fyrvær-

keri. Der findes ikke den frygt vi ikke 

kan overvinde; der findes ikke den ud-

fordring, vi ikke kan møde.  

For vores menneskelige gåpåmod er 

som ilden – det behøver kun lidt næring 

og en gnist, så er det ikke til at standse. 

I de sidste hundrede år har menneskehe-

den kastet faklen længere frem gennem 

mørket end nogen sinde før. Der gik kun 

66 år fra den første flyvemaskine let-

tede, til Armstrong tog de første skridt 

på månen. Der var mennesker, der le-

vede længe nok til at opleve begge dele! 

Vi har udslettet koppesygdommen fra 

jordens overflade; og dermed reddet tu-

sinder af liv. Vi overlevede Cubakrisen 

og den kolde krig, hvor hele verden 

holdt vejret, fordi vi mennesker var ble-

vet stærke nok til at ødelægge hele jor-

den. Vi xxx Og vi har opfundet et sy-

stem til at forbinde alle mennesker til 

helheden af al tænkning, kultur og vi-

denskab gennem et verdensomspæn-

dende, usynligt netværk – og vi har gjort 

det småt nok til at man altid kan have det 

med i lommen. Og det går stærkere og 

stærkere. Jeg har hørt, at I de sidste to år 

har menneskeheden produceret lige så 

meget tekst, som I resten af de 100.000 

år, vi har været i gang her på jorden.  

Jeg ved ikke, hvad fremtiden vil bringe 

af vidundere. Mennesker på andre pla-

neter. Sygdomme kureret. Sult afskaf-

fet. Global opvarmning stoppet. Tog til 

tiden.  

Men jeg tror at vi alle sammen er skabt 

til at være som Skaberen. Til at bruge 

vores fantasi og intellekt til at lege, 

skabe og forbedre. Og vi er ikke færdig 

med at opleve og udvikle vores verden. 

Vi er universets øjne – vi er det dyr, der 

kan løfte blikket, se på verden omkring 

os og for alvor forstå den. Vi er univer-

sets sjæl, der laver orden i kaosset, ser 

formlen for solstrålers skinnende glitren 

i dugdråben og skønheden i fuglens 

flugt. Vi laver maskiner til at vise os 

elektroner, og musik for at vise vores 

hengivenhed til hinanden. Vi er drøm-

mende, dansende aber; vi er Guds børn; 

og vi vil fred til lands, til vands og i luf-

ten. 

GOD SANKT HANS.
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Se flere billeder fra Skt. Hans i 

Lergraven på: 

http://www.reerslev-sterkende.dk 
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Bestyrelse 2017 og prioritetsliste i tilfælde af problemer. 

Mail: 

1. Formand René Andersen tlf. 2541 4105 rene@Koudal.org 

3. Kasserer Michael Michaelsen tlf. 4656 3909 kasserer@reerslevvand.dk 

2. Bestyrelsesmedlem Svend Nielsen svend@reerslevvand.dk 

4. Bestyrelsesmedlem Torben R. Nielsen tlf. 4656 1981 torben.rosborg@mail.dk 

5. Bestyrelsesmedlem Lars Ole Hansen tlf. 4017 2192 loh.hansen@gmail.com 

  

Du kan læse mere om Reerslev Vandværk AMBA på www.reerslevvand.dk.  

 

 

 

 

mailto:rene@Koudal.org
mailto:kasserer@reerslevvand.dk
mailto:svend@reerslevvand.dk
mailto:torben.rosborg@mail.dk
mailto:loh.hansen@gmail.com
http://www.reerslevvand.dk/
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Skydning i sommersæsonen 2017  

Udendørssæsonen  

Udendørs skydning foregår på Skydebane Vest, Hovedgaden 610B, 2640 Hedehu-

sene 

Pistolskydning på 25 m startede onsdag den 19. april kl. 18 - 21 

Riffelskydning på 50 m startede onsdag den 19. april kl. 18 - 21 

Foreningen giver en gratis prøveskydning til alle nye under 18 år. Alle er velkomne. 

Rifler og pistoler stilles gratis til rådighed af foreningen, men krudtet køber du 

af foreningen. 

Nye medlemmer er velkomne. Man er også velkommen, hvis man blot ønsker at prøve.  

E-mail :  info@reers levskyt te forening.dk  

Information om skydning kan fås hos følgende:  

Formand: Henrik Pangel 5092 1300 

Kasserer: Helge Johnson 2347 4582 

Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen 4632 6060 

 Pia Eriksen 3120 2858 

 Palle Andersen 2147 7850 

Pistol afd.: Rune Storm Korsvig 2324 0079 
 Jesper Helmersen 2993 3833 

 Bjarne Kristensen 2267 8970 

 Henrik Pedersen 5337 1146 

Kontingent for 2017: Børn kr. 150,00 Voksne kr. 300,00 

Børn kan skyde med riffel fra de er ca. 6-8 år. 

På pistol har vi dog et modenhedskrav og minimumsalder på 12 år, samt far eller 

mors deltagelse/tilstedeværelse hvis man er under 16 år. 

HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN 

Læs mere på  w w w . r e e r s l e v s k y t t e f o r e n i n g . d k   

mailto:info@reerslevskytteforening.dk
http://www.reerslevskytteforening.dk/
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NYT FRA SKYTTEFORENINGEN 

Renoveringen/opgraderingen af skydebanen skrider plan-

mæssigt frem. Både Høje-Taastrup kommune og Skydeba-

neforeningen har givet tilsagn om støtte. Politiet har god-

kendt projektet. Skydebanen er ryddet for bly og dele, der 

skal udskiftes. I den kommende tid opsættes nye skydekas-

ser, ligesom finer opsættes. Det hele forventes færdigt til ef-

teråret, hvor vi planlægger indendørs sæsonen med skole-

skydning i samarbejde med Reerslev Skole.  

Inden da afholder vi Fugleskydning på Skydebane Vest, 

lørdag den 12. august. Alle er velkomne.  

Vi starter klokken 12 og forventer, at være færdige kl. ca. 

19. 

Indendørs skydning starter på pistol tirsdage kl. 19–21, 

når renoveringen er færdig og banen godkendt. 

Indendørs skydning på riffel starter onsdage kl. 18–21. 

Skoleskydningens start er endnu ikke fastlagt, men aftales 

først i det nye skolår med Reerslev Skole. 



 

 

 

 

Dagens program 
 Kl.   9.30: Afgang fra P-pladsen ved Hedehusene Station.  

 Kl. 10.45: Foran Gjethuset i Frederiksværk møder vi dagens guide, Annette Aare fra 

Frederiksværk Kunstforening. Annette Aare fortæller om Gjethusets historie. 

 Besøg i Kunstnerhuset, hvor nogle af kunstnerne vil være til stede. 

 Lille byvandring med byens historie. 

 Frokostbuffet (drikkevarer til frokosten er ikke inkluderet i deltagerprisen). 

 Krudtværksområdet med besøg i Ågalleriet, hvor Anders Kirkegaard udstiller.              
Er du nysgerrig efter at vide noget om kunstneren på forhånd, kan du læse mere i 
vedhæftede fil. 

 Eftermiddags kaffe og kage i området. 

 Kl. 15.45: Afgang fra Frederiksværk. 

 Kl. 17.00: Ankomst til fra P-pladsen ved Hedehusene Station. Tak for i dag. 

 Undervejs i bussen vil der være lodtrækning af kunstværker. 

 

 

 

HHHUUUMMMLLLEEENNN    

IINNVVIITTEERREERR  TTIILL  

SSOOMMMMEERRTTUURR  TTIILL  

FFRREEDDEERRIIKKSSVVÆÆRRKK  

SSØØNNDDAAGG    DD..  2200..  AAUUGGUUSSTT    

KKLL..  99..3300--1177  
   

Pris for turen pr. person: 
450 kr. 

beløbet betales i bussen. 
 
Tilmelding til Ruth Trier på 
mobil: 29 47 03 46 eller  på 
mail: 
ruth.trier@mail.tdcadsl.dk 
senest den 10. aug. 
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mailto:ruth.trier@mail.tdcadsl.dk


Om billedkunstner Anders Kirkegaard 

I Ågalleriet i Frederiksværk udstiller Anders Kirkegaard en dansk billedkunstner født 28. januar 1946 i 
Holstebro. 
Kirkegaard er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København1964-1967 og modtog privat 
undervisning af Helge Ernst og Svend Wiig Hansen. Han debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 
1963, og blev i 1967 medlem af kunstnergruppen Decembristerne, som han forlod i 1986.  
Hans værker er rigt repræsenteret på Vejle Kunstmuseum, og siden 1990 har han udstillet på Den Frie 
Udstilling. Han har haft flere udsmykningsopgaver, bl.a. prædikestolen i Torsted Kirke.  
En overgang var Anders Kirkegaard desuden afdelingsleder ved Det Fynske Kunstakademi og Det Jyske 
Kunstakademi, ligesom han har været kunstkonsulent for Birkerød Kommune og skribent i Kristeligt 
Dagblad. 
Kirkegaard har lavet 25 parafraser over L.A. Rings Sommerdag ved Roskilde Fjord. 
Gennem flere år var han medlem af Statens Kunstfond og af bestyrelsen i Billedkunstnernes Forbund. Siden 
1983 har han selv modtaget Statens Kunstfonds livsvarige ydelse og har derudover modtaget flere 
arbejdslegater. 
 

         

HUMLEN

- 17 -
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Reerslev Skytte- 
og Idrætsforening 

 

Program 2017-2018 
Reerslev Idrætsforening byder velkom-

men til en sæson med nye og kendte in-

struktører på programmet. Vi glæder os 

til at se dig.  

Her kan du læse om aktiviteten, hvornår 

den starter og hvor den foregår. Bemærk 

at der kan forekomme ændringer i for-

hold til dette program, men hjemmesiden 

vil være opdateret, se www.reerslevif.dk  

Mød op til aktiviteten første gang for at 

tilmelde dig eller send en mail til kon-

taktmailadressen med besked om, at du 

ønsker at deltage. Første gang er en gra-

tis prøvetime. 

Indmeldelser og betaling:  

www.reerslevif.dk. 

Børnehold:  

Rollinger  
Gymnastiksalen - Reerslev skole 

Instruktør: Liv Dannemann Johansson, 

tlf.  2267 6256, og Tina Rasmussen  

Hold for børn 2-4 år 

Start: Torsdag d. 7. sept. kl. 16.45-17.30 

Kontingent: 500 kr.  

Mail: morbarngym@reerslevif.dk  

Kom og vær med til sjov og ballade for 

børn og forældre sammen. I vil få afprø-

vet forskellige former for redskabsbaner, 

lege med små håndredskaber. Timen er 

bygget op omkring den motoriske grund-

træning, så alle vil få trillet, kravlet og 

hoppet rigtig meget. 

Det foregår under faste rammer med 

planlagt program. Da der er mange øvel-

ser hvor far eller mor indgår, skal der 

deltage en forælder per barn. Derfor er 

det vigtigt at alle er omklædt, så vi kan 

bevæge os frit og ikke er bange for at få 

lidt sved på panden. ☺ 

Gym-prinsesser af Reerslev 
Mini Prinsesser af Reerslev 

Alder min. 4 år / maks. 12 piger på hol-

det 

Onsdag kl.16.20-17.20 (Start onsdag d. 

30/8). 

Store Prinsesser af Reerslev 

Skolebørn 0. + 1. klasse / maks. 12 piger 

på holdet. 

Onsdag kl. 17.30-18.30 (Start onsdag d. 

30/8) Gymnastiksalen Reerslev Skole 

Instruktør Line Sejersen: tlf. 4193 5810 

Mail: linekim@mail-online.dk  

Kontingent: 700 kr. (incl. dragt) 

Rytmisk gymnastik 

Vi skal lave seje små danse-serier, blive 

dygtige til gymnastik, og enkelte sjove 

lege. 

http://www.reerslevif.dk/
mailto:morbarngym@reerslevif.dk
mailto:linekim@mail-online.dk
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Reerslev Skytte- og 
Idrætsforening 

Programmet består bl.a. af grundlæg-

gende gymnastik øvelser, opvarmning, 

balance, smidighed /styrke (evt. lidt bal-

let), spring over gulv. Der øves kolbøt-

ter, tril samt div. Der leges og læres tek-

nik med håndredskaber som vimpel, tøn-

debånd, sjippetov eller bold, og nogle af 

vores serier vil være med håndredskaber. 

Et ønske er at vi kan komme ud og lave 

opvisninger flere steder i denne sæson. 

De Store Prinsesser:  

Sværhedsgraden øges på teknik og øvel-

ser, vi skal øve smidighed, balance, stå 

på hænder, vejrmølle og synkronise-

ring/koordinering. 

Der vil være hjælpetræner tilknyttet, så 

vi vil kunne give pigerne den bedste træ-

ning. 

Det kræves ikke at man har gået til gym-

nastik før, men man har lyst og deltager 

aktivt samt kan holde koncentrationen. 

Vigtigst er at vi lære noget, og har det 

sjovt! Forældrene er ikke til stede ved 

træningen 

Voksne: 

Effekt 
Start: Mandag den 28. august, kl. 

18.30–19.30 

Gymnastiksalen - Reerslev skole 

Kontakt: effekt@reerslevif.dk  

Instruktør: Gitte Pedersen 

Kontingent: 700 kr.  

EFFEKT har til formål, rent fysisk, at 

skabe større kropsbevidsthed, bedre 

holdning og gøre kroppen stærkere, mere 

udholdende, sundere og velformet.  

Efter få ugers træning mærker du en for-

skel, efter en måned kan du se en forskel 

- og efter to måneder er du afhængig. 

Trænger din krop til lidt opstramning og 

styrke, så er dette holdet for dig.  

Holdet er for alle uanset alder og form, 

som allerede træner og som brænder for 

at tage det næste skridt mod en vital, 

stærk, sund og velformet krop. 

EFFEKT er funktionelle muskeltræ-

nings-øvelser, der foregår stående, sid-

dende eller liggende og udføres lang-

somt, kontrolleret og uden belastning ud-

over kroppens egen vægt samt små hånd-

vægte og Redondo-bold.  

Stram-op 
Start: Mandag kl. 19.40-20.40 

Gymnastiksalen - Reerslev skole 

Kontakt: effekt@reerslevif.dk     

Instruktør: Gitte Pedersen, tlf. 2044 

4440 

Kontingent: 700 kr.  

STRAM OP-holdet er for dig, der gerne 

vil have ekstra træning og ikke er bange 

for at få pulsen op. 

Der undervises med en kombination af 

redskaber vægte, bolde og elastikker 

m.m. og med pulsfrekvenser mellem 

øvelserne. Fokus på holdet er at arbejde 

med kroppen som helhed, dog med sær-

lig vægt på mave, baller og arme. 

mailto:effekt@reerslevif.dk
mailto:effekt@reerslevif.dk
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Reerslev Skytte- 
og Idrætsforening 

STRAM-OP er effektiv træning og der-

for skal du forvente at få sved på panden 

og ømme muskler dagen efter! 

Vi starter med en grundig opvarmning 

efterfulgt af kombinationer med styrke- 

og kredsløbstræning. Timen afsluttes 

med udstrækning af muskulaturen. 

Fodbold 
Træning: En gang om ugen efter aftale 

Kontingent: 700 kr. 

Klubhuset Reerslev skole 

Kontakt: Fodbold@reerslevif.dk – Eller 

bm@christiansen.mail.dk    

Ansvarlig: Bjarne Christiansen,  

tlf. 3126 1777 

Vi har i år tre hold:  

To 8-mands old-boyshold 

Et 8-mands veteranhold 

Vi er Ca. 35 medlemmer. 

Alle hold fungerer som lukkede hold 

med hver sin holdleder.  

Vi har på skolens område to 8 mands ba-

ner og vores eget hyggelige lokale.

Der er altid brug for nye medlemmer, så 

hvis du har lyst, så henvend dig på mail 

eller tlf. 

Vi træner på græs fra april – Juni og au-

gust – oktober i Reerslev på skolens ba-

ner. 

Vi har vintertræning på Kunstbane i He-

dehusene mandag kl. 20 - 22.00 i novem-

ber – marts.  

Bordtennis 
Tirsdag d. 15. august kl. 19.45-21 

Gymnastiksalen - Reerslev skole 

Kontakt: Bordtennis@reerslevif.dk    

Ansvarlig: Jesper Nielsen,  

tlf. 2465 9026 

Kontingent: 500 kr.  

Der stilles 2 borde op, vi har bat, net og 

bolde til rådighed. Husk at medbringe in-

dendørssko. 

Vi deltager i turneringer. 

Kampsport 
Start: Tirsdag d. 8. august kl. 18-19.30 

Gymnastiksalen - Reerslev skole 

Kontakt: kampsport@reerslevif.dk 

Instruktør: Ove, tlf. 2628 9561 

Kontingent: Børn/voksne: 500/650 kr. 

Aldersgruppe: Voksne og børn fra 4. 

klasse og opefter. 

Selvforsvar er et ju-jutsu-system med 

parader, frigørelser, faldteknik, kast og 

slag og spark. 

Det er sjovt og hårdt, man lærer præci-

sion og hurtig reaktion 

mailto:Fodbold@reerslevif.dk
mailto:bm@christiansen.mail.dk
mailto:Bordtennis@reerslevif.dk
mailto:kampsport@reerslevif.dk
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Reerslev Skytte- og 
Idrætsforening 

Træningen tager hensyn til alder og ni-

veau. Du skal bare være iført solidt 

idrætstøj, så vidt muligt uden knapper og 

lynlåse. 

Tre gange per år har vi fællestræning 

med andre klubber med højtgraduerede 

instruktører. 

Badminton 

Det er stadig muligt at booke hallen til 

badminton. 

Charlottehallen, 5 baner 

Start: Tirsdag d. 8. august kl. 20-22.  

Kontingent 200 kr. Ingen instruktør 

Kontakt. Mogens Andersen  

Mail: mogens.rikke@mail.dk 

Linedance 
Start: Tirsdag 5. september  
Øvede: kl.17.15-18.45 
Begyndere: kl. 19 - 20.30 

Instruktør Birthe tlf. 24661455 

Mail: birthe--jensen@hotmail.com 
Forsamlingshuset, Reerslev 
Kontingent: 700 kr. 

Kom og vær med. Snyd ikke dig selv for 

hyggelige aftener med dans og socialt 

samvær. 

Har du danset før, så mød op på vores 

øvede hold. 

Har du ikke danset linedance før og har 

lyst, så lad os mødes på begynderholdet, 

hvor vi tager det helt fra starten. 

  

Svømning 
Familiesvømning: Lørdage 8.10 – 10.30 

Kontingent: Se hjemmesiden  

Start: lørdag d. 2. september 

Fløng Svømmehal 

Kontakt: svoemning@reerslevif.dk 

Frands tlf. 2923 3387 

 

mailto:mogens.rikke@mail.dk
mailto:svoemning@reerslevif.dk
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Reerslev Skytte- 
og Idrætsforening 

Børn begyndere 

Børnene vil lære at bevæge sig frit i van-

det samt blive fortrolige med det våde 

element. Undervisningen er primært leg. 

Lørdag kl. 8.10 til 8.45 (Hold 1). 

Børn let øvede 1 (De der godt kan). 

Her er introduktion til svømmearterne, 

primært crawl og rygcrawl. På hold 2 

samler vi dem, der stadig har brug for en 

del støtte. 

Lørdag kl. 8.45 til 9.20 (Hold 2) 

Børn øvede 2 (6 – 8 år, de der godt 

kan) 

Her fortsættes fokus på det våde element 

med introduktion til svømmearterne, pri-

mært crawl og rygcrawl. 

Lørdag kl. 9.20 til 10 (Hold 3) 

Baby Svømning – varmtvandsbassin  

Som hold 1, men for denne gruppe vil det 

foregå i varmtvandsbassinet. 

Forældre deltager selv i undervisningen. 

Undervisningen foregår som delvis 

støtte til egen leg med børnene. Vi opret-

ter formentlig 3 hold ligesom i sidste sæ-

son. Tiderne beslutter vi, når vi kender 

tilslutningen. Bare mød op. 

Lørdag mellem kl. 8.10 og 10 (Hold 5, 

Hold 6 og Hold 7) 

Børn meget øvede 

Her kommer alle fire svømmearter på 

programmet. Her flyttes fokus fra let til 

egentlig svømmetræning. 

Lørdag kl. 10 til 10.30 (Hold 4)

Familiesvømning lørdag morgen mel-

lem kl. 8.10 og 10.30 er for hele fami-

lien. Mens børnene undervises, hygger 

resten af familien sig med morgenmad, 

leg eller motion i poolen. Det giver en 

god og hyggelig start på weekenden. 

Vil familien deltage i morgenmad, beta-

les der 250 kr. pr. voksen der deltager. 

Foreningen betaler for indkøb til mor-

genmad. Medlemmerne skal på skift bi-

drage med at tilberede og rydde op.  

Motionssvømning (Hold 9) 

Det handler bare om at motionere i van-

det, svømme baner og brænde kalorier 

af. Her er du din egen træner. 

Start: Mandag 28. august kl. 19-20 
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TILLYKKE   

Vinderen af nr. 152’s  

Krydsordsopgave:  

Løsning: Verden 

 

Nanna Simonsen 
Thorsager 12 F 

 

 
 

Kunne du tænke dig at vinde 50 kr., 

og er du under 15 år og bor i Ting-

stedets distrikt, så send løsningen 

til nissemor@cafeer.dk eller læg 

den i postkassen på  

Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep, se-

nest d. 05.09.2017 

 

Navn:    

Adresse:    

Alder:   

Løsning:   

 

Mit yndlingsdyr:   

 

mailto:nissemor@cafeer.dk
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.young-sharks.dk/p5114/mods/smileys/images/dannebrog.gif&imgrefurl=http://www.young-sharks.dk/p5114/read.php?2,2975,2992,quote%3D1&usg=__XxTjdQUUCYKDkRoKQqrVzvkTEkw=&h=123&w=161&sz=26&hl=da&start=15&tbnid=z_N4f6ckYr1zFM:&tbnh=75&tbnw=98&prev=/images?q%3Ddannebrog%26gbv%3D2%26hl%3Dda


MADSIDEN 

- 24-  



 MADSIDEN 

- 25 - 

 



MIDSOMMERKONCERT 

- 26 - 

Politiets Damekor, København i Reers-

lev Kirke til Midsommerkoncert den 21 

juni 2017 kl. 21.00 

Kirken summede af forventningsfulde 

gæster op til kl. 21.00, hvor Jakob 

Schilling bød velkommen. 

Han sammenlignede korleder Aia Ber-

telsens job med sit eget: Hendes mål er 

at bidrage til fremme og forståelse mel-

lem borger og politi – Jakob tangerer 

dette, dog mellem borger og Gud! 

Så var stemningen lagt an til en god kon-

cert!! – og det var det!! Dejlige stem-

mer, både a cappella og i meget flotte 

akkompagnementer v/ Ida Andersson, 

lød snart i kirkerummet.  

Et vekslende program fra Morgensang – 

Fællessang – til potpourrier fra Nor-

mann Andersen, Mamma Mia og 

Beatles. 

Vi gik alle opløftede derfra – berusede 

af korets magi og et glas boblevand!! 

1000 tak til alle – ikke mindst Aia – for 

en meget flot oplevelse. 

/rm 
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Høstgudstjeneste 
I DEN GAMLE PRÆSTEGÅRDSHAVE VED REERSLEV KIRKE 

Søndag den 17. september 2017 kl 11:00 

 Vi holder høstgudstjeneste i haven og fejrer årets mange  

 gaver og den frie natur. Kom endelig med frugten fra jeres 

træer, buske og bede og lad os efter gudstjenesten sammen dele, 

spise og hygge i den gamle præstegård. Bliver vejret dårligt, går 

vi indenfor. 
 

 
  
 
 REERSLEV SOGN  
 F O L K E K I R K E N  

 

 

http://www.reerslevsogn.dk/
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Reerslev Sogns Menighedsråd afholder 

 

 

Menighedsmøde søndag d. 24. september kl. 11.30 i Sognegården 

 

 

I Bekendtgørelse af lov om menighedsråd står der i §41 stk. 2: 

 

”Menighedsrådet indkalder en gang om året til et menighedsmøde, hvor rå-

det redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget. Menig-

hedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og ori-

enterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.” 

 

 

På mødet er ordet frit. Kom og giv din mening tilkende. 

 

 

På Reerslev Sogns Menighedsråds vegne 

 

Gert Herzberg, formand 

Reerslev, d. 1. august 2017 

 

 

 

 

  

http://www.reerslevsogn.dk/
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DET SKER I REERSLEV KIRKE: 

 

Lørdag den 12. august 2017 kl. 8.43 – ca. kl. 17  

Udflugt for Reerslev sogns beboere til Næstved, Kar-

rebæk og Karrebæksminde 

Torsdag den 7. september 2017 kl. 17:00 - 18:30 i Reerslev kirke 

FAMILIEGUDSTJENESTE  

Jakob Schilling 

Tilmelding til spisning skal foregå til kirke-

tjener Tine Svitzer på mail:  

kirketjree@gmail eller tlf. 2041 2079 

Fredag den 22. september 2017 kl. 09:30 i Reerslev Præstegård 

FOREDRAG OM KIRKENS HISTORIE 

Hvedstrup sogn inviteres til at høre om kirkens historie og kalkmalerier. Alle an-

dre er selvfølgelig også velkomne. Der serveres kaffe og brød. 

Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 17:00 - 18:00 i Reerslev Kirke 

FAMILIEGUDSTJENESTE  

Jakob Schilling 

Tilmelding til spisning skal ske til kirketjener Tine Svitzer på mail:  

kirketjree@gmail.com eller tlf. 2041 2079  

Søndag den 29. oktober 2017 kl. 15:00 - 16:00 i Reerslev Forsamlingshus  

ELVERHØJ SPILLET MORSOMT AF ”ROYALI-

STERNE”  

Elverhøj er det mest spillede skuespil på Det Kgl. Teater, 

med tekst af Johan Ludvig Heiberg og musik af F. Kulau. 

Det blev spillet sidste gang på Det. Kgl. Teater 1979. Tea-

terselskabet ” Royalisterne” har lavet deres egen fornøjelige 

og stærkt forkortede udgave af skuespillet. Denne lommeud-

gave kan spilles hvor som helst og kræver kun gulvplads + 4 

skoleborde. Varighed ca. 6o min.  

På scenen: Torben Jetsmark Bjerre og Hans Jørgen Laursen. 

 

 

http://www.reerslevsogn.dk/
https://www.google.dk/search?q=sct+peder+kirke+n%C3%A6stved&biw=1600&bih=1069&tbm=isch&imgil=v1WEkWhlK8V5ZM;AAAAAAAAAAABAM;http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Arkitektur/Danske_kirker/Sankt_Peders_Kirke_(N%C3%A6stved)&source=iu&pf=m&fir=v1WEkWhlK8V5ZM,AAAAAAAAAAABAM,_&usg=__Pw3Iw4Ywe9ui5ZixHtfBlIvh0vo%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj-3KPI-trSAhXLXCwKHSkUBPQQuqIBCGkwCg#imgrc=LkHykPuB5wfBVM
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Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 19:00 - 20:00 i Reerslev Præstegård 

FILMAFTEN MED GYS  

Vi ser en "gyserfilm". Der serveres øl, vand og snacks 

 

 

 

 

 

http://www.reerslevsogn.dk/
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Gudstjenester  
i Reerslev kirke 

6/8 – 29/10 2017 

Søndag den 6. august kl. 9.00 

8. S e. Trinitatis 

Fromesse  Frances Benzon 

Søndag den 13. august kl. 10.00 

9. S e. Trinitatis 

Højmesse  Jakob Schilling 

Søndag den 20. august 

10. S e. Trinitatis 

Fælles udendørs gudstjeneste kl. 11.00 

med Jakob Schilling og Frances Benzon 

Søndag den 27. august kl. 10.00 

11. S e. Trinitatis 

Højmesse Jakob Schilling 

Søndag den 3. september kl. 10.00 

12. S e. Trinitatis 

Højmesse Jakob Schilling 

Torsdag den 7. september kl. 17.00 

FAMILIEGUDSTJENESTE  

 Jakob Schilling 

Tilmelding til spisning skal foregå til kir-

ketjener Tine Svitzer på mail:  

kirketjree@gmail el. tlf. 2041 2079 

Søndag den 10. september 

13. S e. Trinitatis 

Ingen gudstjeneste i Reerslev, vi henvi-

ser til Ansgar 

Gudstjeneste kl. 10.00 Frances Benzon 

Søndag den 24. september kl. 10.00 

15. S e. Trinitatis 

Højmesse Jakob Schilling 

Søndag den 1. oktober kl. 10.00 

16. S e. Trinitatis 

Højmesse Jakob Schilling 

Torsdag den 5. oktober kl. 17.00 

FAMILIEGUDSTJENESTE  

 Jakob Schilling 

Tilmelding til spisning skal foregå til kir-

ketjener Tine Svitzer på mail:  

kirketjree@gmail el. tlf. 2041 2079 

Søndag den 8. oktober 

17. S e. Trinitatis 

Ingen gudstjeneste i Reerslev, vi henvi-

ser til Ansgar 

Gudstjeneste kl. 10.00  Thomas Gotthard 

Søndag den 15. oktober 

18. S e. Trinitatis 

Ingen gudstjeneste i Reerslev, vi henvi-

ser til Ansgar 

Gudstjeneste kl. 10.00 Jakob Schilling 

Søndag den 22. oktober kl. 10.00 

19. S e. Trinitatis 

Højmesse Jakob Schilling 

Søndag den 8. oktober 

20. S e. Trinitatis 

Ingen gudstjeneste i Reerslev, vi henvi-

ser til Ansgar 

Gudstjeneste kl. 10.00  Thomas Gotthard 

Den aktuelle gudstjenesteliste er slået op 

på informationstavlen, der står ved kirke-

gårdsporten. 

Gudstjenesterne annonceres i Lokalavisen 

Taastrup. 

Desuden kan den aktuelle gudstjenesteliste 

ses på www.reerslevsogn.dk 

http://www.reerslevsogn.dk/
http://www.reerslevsogn.dk/


AKTIVITETSKALENDER: august - december 2017 

 

Dato Kl. Aktivitet Sted Arrangør 

Lør 12/8 12 Fugleskydning Skydebane Vest RSF 

Lør 12/8 8.43 Menighedsudflugt. Tilmelding Næstved MHR 

Lør 12/8 13 Knud Odde – Vandreudstilling fra SDK – 

bidrag til Vestegnens Kulturuge 

Hedehuset HUMLEN 

Søn 20/8 9.30 Sommerudflugt. Tilmelding Frederiksværk HUMLEN 

Tors 14/9 19 Kunstforedrag sammen med Foyer og Taa-

strup i Kulturcentret 

Kulturcentret HUMLEN 

Søn 17/9 11 Høstgudstjeneste  Præstegårds-

haven 

MHR 

Fre 22/9 9.30 Foredrag om kirken historie Præstegården MHR 

Lør 23/9 13 Fernisering, Birgit Thomsen og Axel Chri-

stiansen 

Hedehuset HUMLEN 

Søn 24/9 11.30 Menighedsmøde Sognegården MHR 

Man 25/9 13.30 Tøjparty HUSET ÆK 

Fre 27/10 19 Caféaften. Tilmelding HUSET Café 

Lør 28/10 13 Lokaludstilling Hedehuset HUMLEN 

Søn 29/10 11 Lokaludstilling Hedehuset HUMLEN 

Søn 29/10 15 Elverhøj spillet af ”Royalisterne” HUSET MHR 

Tirs 31/10 19 Filmaften med gys Præstegården MHR 

Lør 4/11 13 Fernisering, Kamilla Kaae Hedehuset HUMLEN 

Fre 24/11 17 Juletræstænding. Tilmelding HUSET LL 

Lør 25/11 13 Julestue Skolen Skolen o.a. 

 

FTK Reerslev Landsbyordning RIF Reerslev IF RSF Reerslev Skytteforening 

MHR Reerslev Menighedsråd Café Grydelauget LL Landsbylauget 

ÆK Reerslev Ældreklub HUSET Reerslev forsamlingshus   
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