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Tingstedet 
 

Længslen efter forår.  
På denne martsdag, hvor dette skrives, 
skinner solen fra en skyfri himmel - endnu! 
For meteorologerne har lovet regn fra syd-
vest i løbet af dagen, men ingen sky har 
sløret solens lys, som lige nu falder stærkt 
og varmende ind over skrivebordet syndige 
rod af papirlapper fyldt med notater.  
Er det fordi marts er overgangsmåneden 
mellem vinter og forår, at den for mange 
føles trist og ubehagelig, så de nærmest går 
den igennem med lukkede øjne og øren. 
Det gjorde den unge digter en bag følgende 
vers ikke.  

 

Har du set den første svale,  
hørt et blødt fløjt af stær,  
ånder gult græs mod solen  
og er solen mere nær?  
 

Står der krokus i haven  
en morgen, når du går,  
og tager blæstens hænder stille  
og forsigtigt i dit hår.  
 

Er det allerede forår,  
er frosten forbi,  
eller tvinger den de første  
små åbne munde i?  
 

På vejen, i et landskab  
der er stort, lydt og hvidt,  
står hjulsporets vægge  
som hugget i granit.  
 

Men et skred i muld, en syngen  
en bevægende og blind,  
er begyndt, og noget strømmer  
og vil ud, og vil ind,  
 

og mit hjerte, der tav  
som en syg mand i sin stol,  
står vendt igen mod solen –  
mod den hellige sol 

 

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: 800 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 
Blommegrenen 11, 5592 Ejby,  Tlf. 7538 1984 
e-mail: karin.gregersen@hotmail.com 
 
 
 
 

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 
 

Disse vers er skrevet af den unge digter 
Morten Nielsen, der som ung mod-
standsmand 22 år gammel omkom un-
der besættelsen.  
Han brød sig heller ikke om marts må-
ned - overgangsmåneden - men han 
længtes sikkert også, som mange andre 
dengang, mod foråret lys og varme og 
en kommende befrielse - dog kunne 
han, som noget af det sidste skrive:  
 

Verden er våd og lys –  
himlen tung af væde ...   
 

Hjertet er tungt af lykke,  
lykkeligt nær ved at græde.  
 

Redaktionen 
 

Forsamlingshuset, Tak Poul, side 7. 
 

Landsbylauget, side 9. 
 

Kunst, side 10 - 12. 
 

Fritidsklubben, side 13. 
 

Landsbykalender, side 14 - 15. 
 

Skytteforeningen, side 16. 
 

Reerslev IF, side 17. 
 

Reerslev revyen, side 18. 
 

Læsernes side, hundetoilet nej tak, side 19 
 

Tips og ideer til Maden, side 20 - 21. 
 

Det’ for børn, Børnesiden, side 22. 
 

Konfirmationens historie, side 24 - 25. 
 

Menighedsrådet, konfirmander,  
side 26 – 27. 
 
 



HØRT I BYEN 

 
 
 
Held og lykke til Karin,  
som i læsende stund er flyttet til 
Fyn – efter 15 år i Forsamlings-
huset i Reerslev.  
På trods af flytningen fortsætter 
hun som ”chefredaktør” for Ting-
stedet. Afstanden til Reerslev af-
skrækker ikke Karin: ”Vi har vel 
en bro!”, så hun fortsætter, lige-
som hun også fremover varetager 
kassererposten i Husholdnings-
foreningens bestyrelse.  

 
D. 6.4. var der farvel-åben-hus i 
Forsamlingshuset, hvorfra vi vil 
referere i næste nummer af Ting-
stedet. Vi er sikre på, at Karin vil 
blive meget savnet i Reerslev – 
ikke mindst pga. sin store hjælp-
somhed og lagkagerne!  
Den ”menige” redaktion for Ting-
stedet takker for din altid store 
arbejdsiver, friske humør og imø-
dekommenhed. Vi glæder os til 
fortsat at se dig ved redaktions-
møderne – og i mellemtiden byg-
ger internettet bro.  

De bedste ønsker fra 
Redaktionen 

Taastrup Hovedgade 75 2630  Taastrup 
Telefon 43 99 46 45 Giro 5 59 93 50 
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 HØRT I BYEN 

 
En mand var på hospitalet og var ble-
vet opereret. 
Efter operationen klagede manden 
over hovedpine og et blåt øje. 
Sygeplejersken, der var nervøs for at 
manden måske led af nogle kedelige 
følgevirkninger af operationen, forkla-
rede lægen om mandens hovedpine. 
"Nåh, det skal du ikke bekymre dig 
om. Ja, han har sikkert ondt i hovedet, 
for halvvejs gennem operationen våg-
nede han, og da havde vi ikke mere 
bedøvelse." 
    
 
Lægen var taget på hjemmebe-
søg hos en ældre dame... 
- Nå, hvordan har du det så i dag? 
- Bedre! Nu kan jeg da ligge i sen-
gen uden stok. 
   

 
Hvad siger man til en 
et-benet blaffer? 
- Hop ind!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

 2 blondiner diskuterer en opskrift. 
 - Hvad er der galt?, spørger den ene . 
 - Der står at jeg skal putte smør på pan-
den, men det bliver ved med at løbe ned 
i øjnene på mig  
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Lillemosevej 1, 2640 Hedehusene 
Telefon:  46 13 88 44 

www.IBF.dk 



HØRT I BYEN 
 

Tak for 15 gode år i Reerslev.  
Det er meget vemodigt at skulle til at tage afsked med Reerslev, for 
det har været 15 dejlige år i Reerslev og i forsamlingshuset. Lige fra 
den første dag følte Leif og jeg os velkommen og blev mødt med stor 
hjælpsomhed og venlighed både fra husets bestyrelsen og naboer, ja 
hele byen. 
Det har været sjovt og spændende, at være med til at få forsamlings-
huset op at stå som et velfungerende selskabslokale i stedet for et for-
samlingshus med restauratør. Alt var fremmed og nyt, da Leif og jeg 
kom i 1992. Hverken bestyrelsen eller vi havde erfaring med at drive 
et selskabslokale, men ved fælles hjælp og ikke at forglemme, stor 
opbakning fra husets bruger, lykkedes det at få huset til at fungere til-
fredsstillende. Altid har vi haft et meget fint samarbejde med husets 
bestyrelse, der var meget lydhør, når de fik præsenteret nye ideer og 
ønsker til husets drift.  
I forbindelse med Leifs sygdom og død mærkede jeg også en varm 
støtte og opbakning fra byen, så det var helt naturligt, at jeg blev bo-
ende og fortsatte som vicevært. Her var jeg jo hjemme og blandt ven-
ner. 
I de senere år hvor helbredet er begyndt at skrante, har jeg igen mødt 
stor hjælpsomhed, f. eks. har Poul Jensen hvert år fra slutningen af 
august og frem til jul hver onsdag formiddag uanset vejret gået op til 
huset for at sætte borde og stole frem, og igen sidst på eftermiddagen 
sætte dem på plads igen. Har jeg haft brug for en hjælpende hånd, har 
Poul altid været parat. Det kan ikke påskønnes nok.  
Jeg kan ikke takke nok for al den hjælp og støtte, jeg har fået igennem 
årene. Det er et privilegium at arbejde et sted, hvor der er så stor en 
opbakning til det, man laver. 
Nu er det så tid at takke af og at flytte teltpælene til Ejby på Fyn. Jeg 
håber, at Birthe Hillersdal bliver lige så godt modtaget, som vi blev, 
og får en lige så stor opbakning, som jeg har fået i årenes løb. 
 
En stor tak for jeres måde at være på. Det vil jeg aldrig glemme. 

Karin 
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 FORSAMLINGSHUSET 

 
 
EN MEGET STOR TAK TIL  
Poul Jensen,  
som i 29 år har siddet i bestyrelsen 
for Reerslev Forsamlingshus, al-
le årene som formand, hvor han 
har ydet en meget stor indsats for 
husets tilstand og funktion til alle 
brugeres tilfredshed.  

Poul har nu valgt at give stafetten 
videre til yngre kræfter, og vi ved, 
at det bliver svært at leve op til 
Pouls store engagement og ihær-
dighed, men heldigvis kan vi da 
stadig hente råd, for Poul bliver jo 
i byen.  
Derimod flytter Husets bestyrer 
gennem 15 år, og vi takker også 
Karin Gregersen for hendes store 
indsats, gode humør og uovertruf-
ne beredvillighed, som har været 
et uvurderligt plus i Husets drift.  
Karins afløser er Birthe Hillers-
dal, og i bestyrelsen glæder vi os 
til det fremtidige samarbejde.  

Gorm Folmer Petersen,  
Johannes Thulesen,  
Ulla Christensen, 
Bettina Nielsen,  

Jørgen Holmsted,  
Rie Michaelsen og  

Niels Kolbach Hansen 
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A/S Tjørnehøj Mølle
Tingstedvej 47, Stærkende, 2640 Hedehusene

Tlf. 46 16 25 00 Fax. 46 16 25 01  
www.tjornehojmolle.dk

Kæledyr eller have ?
Vi har det hele til konkurrencedygtige priser. Alt i foder til hesten, 
også strøelse, træbriketter samt træpiller.

Åbent Man-tors 7-16 og fredag 9.30-15
Middagslukket alle dage 12-12.30
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2007-2008. LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2007-2008. 
  

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

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

 Stærkendevej 153, Stærkende Mail: jm@miljoe-logistik.dk

 Solvang 70, Reerslev Mail: ullachr@mail.tele.dk

 M.W. Gjøesvej 16, Reerslev Mail: dsl255515@vip.cybercity.dk

ordinator Solvang 29, Reerslev Mail: michael.michaelsen@4me2you.dk

 M.W. Gjøesvej 8, Reerslev Mail: carstenpedersen@mail.tele.dk

 Tingstedvej 12, Reerslev Mail: claus.wolf@post.cybercity.dk

 Solvang 66, Reerslev Mail: j.b.larsen@privat.dk

 Nordtoften 6, Reerslev Mail: rene@koudal.org

    

 www.reerslev-sterkende.dk
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LIDT OM KUNST 
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Hvor mange af "Tingstedets" læse-
re er egentlig klar over , at der i 
1977 blev dannet kunstnergruppe 
"HUMLEN" hvor de fleste af med-
lemmerne havde bopæl i Reerslev 
og at denne gruppe i 1981 blev 
starten til Kunstforeningen 
"HUMLEN", som er medlem af 
sammenslutningen af danske 
kunstforeninger.  
Det er måske en nyhed for nogle af 
bladets læsere og så vil det vel og-
så være en nyhed, at Kunstfor-
eningen "Humlen" har op til 10 
kunstudstillinger om året i Fritids-
centret "Hedehuset" i Hedehusene 
og at "Humlen" har et nært samar-
bejde med Limhamn Kunstfor-
ening i Malmø.  

I år er det to svenske kunstnere, 
der i maj kommer til "Hedehuset" 
og i oktober er det "Humlen" der 
har en udstilling i Tegnerskolan i 
Limhamn med kunstneren Aage 
Benny Møller.  
 

 
Aage Benny Møller 

 

Foruden disse udstillinger arrange-
rer "Humlen" også en årlig som-
merudflugt, museumsbesøg, fore-
drag og film alt sammen for at gø-
re opmærksom på, at der er noget 
der hedder kunst - og er kunst.  



 LIDT OM KUNST 

kigge ind til den offentlige fernise-
ring den 6. maj kl. 19 og oplev to 
moderne svenske kunstnere og de-
res arbejder indtil 17. juni i "He-
dehusets" åbningstid.  

 

 

 

 

Helle Egevang – uden titel 
 

Nu er det april og i øjeblikket ud-
stiller kunstneren Helle Egevang i 
lokalerne i "Hedehuset" og fra den 
6. maj bliver det altså to svenske 
kunstnere nemlig maleren Stina 
Lindskog, der lige har modtaget et 
kunstlegat på 100.000,- kr. og ma-
leren Mats Kläpp, så prøv dog at 

Mats Kläpp – Mask 
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LIDT OM KUNST 

 
 

 
Stine Lindskog . Möte 
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Formålet med "Humlen" er jo net-
op at udbrede kendskabet til god 
kunst - og hvad er så god kunst, ja 
det er jo til den enkelte at vurdere, 
men for at et værk skal kunne kal-
des god kunst, er der trods alt nog-
le kriterier, der skal opfyldes, men 
det er altid op til beskueren, om 
han eller hun synes, det er kunst og 
om det er noget, man vil have 
hængende på væggen i stuen eller 
stående et sted i hjemmet.  

 
Så kunst er et vidt begreb, men vi 
ved dog vel hver især, hvad vi vil 
kalde kunst, og vi kan jo alle få et 
bedre indblik i, hvad der er kunst 
ved f.eks. at besøge museer og 
kunstudstillinger, hvor de findes, 
som netop nu i "Hedehuset."  
Alle nyder vi vel at trave en tur i 
Hedeland og Lergraven, når  
olen skinner fra en klar blå him-
mel, fuglene synger og bierne 
summer, blomsterfloret farver 
mark og eng, vinden suser i træer-
nes bladhang, joh det er godt for 
sjælen.  
Og det er det også at gå hjemme i 
sin stue med god kunst på vægge-
ne, kunst man kan lide, kunst der 
siger en noget, taler til en.  

ph.  
 

 



        Reerslev fritids- og ungdomsklub 
        Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene. 
        Tlf. 4335 3560. Email: reerslev_fritidsklub@htk.dk  Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk 
  
 
Først en rigtig glædelig nyhed fra klubben: 
Vi har ENDELIG fået ansat en ny medarbejder :o)  
 

Det er en frisk ung mand, som hedder Michael.  
Michael er 51 år, vild med vikinger, rollespil, bål og ude leg. Derudover 
har han allerede fået sat så meget skik på vores værksted i kælderen, at 
man kan bevæge sig derind, uden at sætte sit gode helbred på spil. De før-
ste rollespils våben er også allerede blevet lavet dernede.  
 

Vi glæder os meget til samarbejdet med Michael og byder ham velkom-
men i klubben. Kom gerne op i klubben og hils på Michael, han vil så ger-
ne lære jer at kende.  
 

Foråret er over os – det betyder at ”vores” nye børn, snart begynder at 
komme på besøg hos os. Vi glæder os altid til, at 3. klasserne begynder at 
besøge os, for det betyder, at så er der ikke så lang tid til at de skal starte i 
klubben. (De starter d. 1/7-08). 
 

I sidste nummer skrev jeg lidt om vores koloni. Det bliver i uge 32, d. 4 - 
8/8. Altså mandag til fredag. Vi skal til en hytte i Kr. Hyllinge, der hedder 
”Hyrde huset”.  
 

Det er samme hytte, aftenklubben tager til i sidste weekend af marts. Ste-
phanie og Tonni har inviteret. Og foreløbig er der 8 medlemmer, som ger-
ne vil med. Det bliver så dem, der først får hytten at se.  
 
D. 6. april drager Stephanie, Michael og et lige nu, ukendt antal børn mod 
Hakkemosen. Der skal de lave rollespil hele dagen, sammen med de andre 
fritidsklubber i kommunen. En helt sikkert sjov dag.  
 

D. 11/4, skal vi til ”Mega fest” i fritidsklubben Basen. Det er en fest, som 
holdes i samarbejde med klubberne i kommunen, arrangeret af ”Sport og 
Leg”. Vi skal starte med at spise i vores egen klub. Og derefter drager vi til 
Høje-Taastrup og fester igennem, inden forældrene kommer og henter de-
res trætte børn.  
 

Nyd foråret- det gør vi ;o) 
 

På klubbens vegne 
 
Lars Vesterdal 
Klubleder. 
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Reerslev-kalenderen 2008 
 

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

Dag 
 

Dato Kl. Emne Sted Arrangør 
 

- 14 - 

 

April 
Ons 9 19.30 Viseaften Forsamlingshuset Menighedsrådet
Fre 11 18 Generalforsamling Forsamlingshuset Landbylauget 
Fre 11  ”Mega fest” ”fk ”Basen” ”Sport og Leg” 
Man 14 19 Generalforsamling Forsamlingshuset Husholdnings-

foreningen 
Ons 23 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygningen Menighedsrådet

Maj 
Fre 16  RIF Medlems- og hjæl-

perfest 
Forsamlingshuset Reerslev IF 

Ons 21 19.30 Menighedsrådsmøde Servicebygningen Menighedsrådet

Juni 
Ons 11 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygningen Menighedsrådet
Lør 21 21 Midsommerkoncert med 

Sofie Ottosen 
Reerslev kirke Menighedsrådet

Man 23  Sankt Hans bål Lergraven Landbylauget 

Juli 
      

August 
Uge 
32 

4 - 8  Koloni ”Hyrdehuset” Kr. Hyllinge Fritidsklubben 

Lør 23  Sommerfest Forsamlingshuset Reerslev IF 
m.fl. 

Lør 30 9 Udflugt til Møn Reerslev kirke Menighedsrådet

September 
Søn 14 10 Høstgudstjeneste Reerslev kirke Menighedsrådet

 



Reerslev-kalenderen 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 
Søn 5 19 Aftengudstjeneste, tema 

”nye salmer” 
Reerslev kirke Menighedsrådet

Fre 31 19 Café aften Forsamlingshuset Landsbylaugets 
Café-udvalg 

November 
Søn 2 19 Aftengudstjeneste, tema 

”nye salmer” 
Reerslev kirke Menighedsrådet

December 
Søn 7 16 Julekoncert Reerslev kirke Menighedsrådet  

 

 

 



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 50566386 

Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen 46326060 
 Stefan Jensen 20689585 
 Signe Jørgensen 31120835 

Pistol afd.: Lars Rasmussen 46590506 
 Jens Johannesen 42641746 
 Bjarne Kristensen 59564208 
 

Kontingent for 2008:   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/


Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 

 

 

Reerslev Skytte- og Idrætsforening • Thorsager 24 • Reerslev • 2640 Hedehusene 
Tlf.: 4659 0550 • Email: mail@reerslevif.dk • www.reerslevif.dk 
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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 20118550

Næstformand Allan Corfitsen Thorsbrovej 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 Merianhaven 9 4330  Hvalsø 38112253 50566368

 



REERSLEVS 25 ÅRS JUBILÆUMSREVY  
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Så gjorde de det igen!  
Reerslev’s dygtige dilettanter har 
endnu en gang overgået sig selv, så 
det var velfortjent, at de fredag aften 
fik et kæmpe stående bifald, som 
ingen ende ville tage. Godt nok 
havde de lovet, at vi i år skulle op-
leve noget særligt, for de ville prøve 
at lave en revy, og at vi skulle se og 
gense nogle af de aktører, der gen-
nem årene har optrådt på forsam-
lingshusets scene. De sagde dog intet 
om, at de i den grad ville blæse os 
omkuld med et brag af en forestilling 
med levende musik, sang og 
sketches. Ikke et øje var tørt, da 
Annette fremførte ”Min hjemmela-
vede sang”. BRAVO!  

”Konfirmandforberedelsen” var også 
taget lige på kornet, - anede man en 
stille afmagt hos præsten?  
De flotte optrin med syngepigerne 
og ”Pigernes sang” og ”Rigtige 
mænd” var en nydelse. – Og så til 
slut kom Maria, rappede så det var 
en lyst, det giver håb for fremtiden. 
Godt gået! 
Stor tak til Birgit, du sluttede med 
maner! Også en stor tak til alle jer på 
og bag scenen. I kan være stolte af 
jeres præstation. Jeg håber, at tradi-
tionen med dilettant i forsamlingshu-
set fortsætter fremover.  
Jeg glæder mig til næste år. 
 
På gensyn! 
 

En publikummer 



 LÆSERNES SIDE 

 
 

Det er IKKE hundetoilet 
omkring kirkegården og 

arealerne omkring præste-
gården, SÅ TAG LIGE 
OG SAML OP EFTER 

JERES KRÆ. 
Graveren 

 

LÆGER – hvad de dog skriver 
Det kan som bekendt ofte være 
svært at tyde, hvad lægerne skri-
ver, men det er nu heller ikke altid, 
at de udtrykker sig forståeligt i 
journalen. Det er nedenstående 
udpluk af patientjournaler fra de 
storkøbenhavnske hospitaler bevis 
på: 
Her er nogle eksempler: 
”Klager over dobbeltsyn, har prak-
tisk taget været til stede under he-
le indlæggelsen. Vi må tage rønt-
genfoto af anklerne”. 
”Patienten fik amputeret en tå på 
venstre fod for en måned siden. 
Han fik også amputeret venstre 
ben over knæet sidste år.” 
”Patienten har brystsmerter, hvis 
hun ligger på sin venstre side i 
mere end et år”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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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BØRNESIDEN 

TILLYKKE  
Vinderen af nr. 96’s  
Krydsordsopgave :  
Løsning:  
Tragt 
 
Cecilie 
Galster 
Thorsager 12 G                             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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. 
15.05.2008. 
 
Navn:    

Adresse:    

Alder:   

Løsning:   
 
Mit yndlingsdyr: ___________ 
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”En ordentlig

vurdering

er en del af

en ordentlig

 handel”

nybolig.dk

Taastrup Hovedgade 72
2630 Taastrup
Tlf. 4371 4422

Nybolig Mads Østergaard

En ordentlig handel

Vi ved godt, hvad du vil ha’ for din bolig. Så 
meget som muligt. 
 Set, ud fra den betragtning kunne det jo være 
fristende at pynte lidt på den pris, vi vurderer, din 
bolig kan sælges for. Når vi alligevel modstår 
fristelsen, er det fordi, det i det lange løb er en 
bedre forretning at sætte den rigtige pris fra 
starten end at love meget mere, end vi kan holde. 
En vurdering fra Nybolig er en saglig vurdering 

baseret på vores indgående kendskab til pris-
niveauet i netop dit nabolag. Men blot fordi vi er 
realistiske, er vi ikke uambitiøse. Tværtimod.
 Vi udvælger nøje din boligs målgruppe, 
vi ved præcis hvilke fordele, boligen skal sælges 
på, og hvordan den bør markedsføres. Dette 
og mange andre salgsrelevante informationer 
fremgår af den detaljerede handlingsplan, vi 
udarbejder til dig.

Hovedgaden 502
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 2555

Hovedvejen 150
2600 Glostrup
Tlf. 4343 4351

                                 - 23 -
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KONFIRMATIONENS HISTORIE 

Konfirmationens historie 
Konfirmationen blev indført af 
Christian den Sjette ved en for-
ordning af 13. januar 1736, og er 
et resultat af pietismens indflydel-
se 
Konfirmation kommer af latin "con-
firmatio", som betyder bekræftelse. 
Tanken er, at gennem konfirmati-
onsceremonien bekræfter den unge 
sin dåb, og dermed sit tilhørsforhold 
til kristendommen. 
Egentlig er der tale om genindførelse 
af en tidligere skik og ceremoni, 
firmelsen, som fandtes i den katol-
ske tid, frem til reformationen i 
1536. Den katolske firmelse var - og 
er stadig - et af sakramenterne. 
Det var alt sammen skikke og tæn-
kemåder, som blev afskaffet i den 
protestantiske kirke. Luther afviste 
dog ikke ideen om dåbsbekræftelse 
helt, men mente ikke, at der var tale 
om en hellig handling. I forordnin-
gen fra 1736 stilles der krav om kri-
stendomskundskaber som forudsæt-
ningen for konfirmation. Men i bed-

ste pietistiske stil lægges der også 
vægt på en vækkelse af de unge, en 
inderliggørelse og personlig tilegnel-
se af dét, som de blev undervist i.  

Prøve i kristendomskundskab 
En del af meningen med at indføre 
konfirmationen var at sikre, at de 
unge havde tilstrækkeligt kend-
skab til kristendommen 
Selvom reformationen havde afskaf-
fet den katolske firmelse, var der 
stadig et krav om, at man ikke kunne 
deltage i nadver, med mindre man 
havde tilstrækkelig viden om, hvad 
den indebar. Både kirkeordinansen 
fra 1537 og senere Danske Lov, slog 
disse ting fast.  
Da konfirmationen indføres i 1736, 
kan den ses som en form for "ad-
gangseksamen" til at deltage i det re-
ligiøse, men også det samfundsmæs-
sige liv.  
En ung mand eller kvinde kunne ik-
ke blive konfirmeret med mindre de 
bestod en form for prøve i kristen-
dom. Forud skulle konfirmanderne 
være undervist i mindst 3 måneder 
af præst eller lærer, og efter skole-
anordningen af 29.7.1814, blev det 
også et krav, at den kommende kon-
firmand var udskrevet af skolen. Fra 
1810 var det i øvrigt også et krav, at 
der skulle fremlægges en attest på 
vaccination mod kopper! 
Når den tilstrækkelige viden var til 
stede, kunne konfirmationen finde 
sted. Den gang som nu blev konfir-
manderne placeret i række i kirken, 
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men hvor rækkefølgen i dag er uden 
betydning, var tidligere meget vig-
tig. Det var nemlig i reglen sådan, at 
de dygtigste stod længst fremme og 
blev konfirmerede først. I ældre kir-
kebøger vil man også kunne se, 
hvordan den indførte "Dom over 
Kundskab og Opførsel" harmonerer 
med konfirmandens placering.  
Utallige er de erindringer, der fortæl-
ler om angst for overhøringen og 
om, hvordan man mente, at fx en rig 
gårdejer havde "købt" en bedre plads 
til ét af sine børn, ved fx at forære 
præsten et fedesvin.  
Den tvungne, offentlige overhøring 
af konfirmanderne i kirken blev af-
skaffet med ny lov om konfirmation, 
som kom 1.2.1909. 
 

I de voksnes rækker? 
I dag har vendingen "at træde ind 
i de voksnes rækker" ikke megen 
reel betydning. Tidligere var det 
anderledes 
Langt frem i 1900-tallet markerede 
konfirmationen en formel grænse 
mellem at være barn og voksen. 
Konfirmation var en forudsætning 
for at deltage i nadveren i kirken, 
men også for at stå fadder, vidne og 
blive gift.  
Konfirmationsalderen lå mellem 14 
og 19 år. I 1759 slog en forordning 
fast, at konfirmation før det fyldte 14 
år, kun kunne finde sted, hvis der var 
helt særlige forhold. Var en person 
ikke konfirmeret inden da, kunne 
vedkommende sættes i fængsel, ind-

til han eller hun havde lært nok til at 
blive konfirmeret. I forbindelse med 
nogle af de store "tiggerjagter" i 
1700-årenes slutning, hvor familier 
uden fast bopæl blev opsporede og 
fængslet, kunne der ofte være voks-
ne, ukonfirmerede i blandt. 
Med konfirmationsattesten i hånden, 
var man klar til at tage plads som en 
voksen. Og man var klar til den 
skudsmålsbog, som med forordnin-
gen af 27.4.1822 blev lovpligtig for 
tyende, dvs. karle og piger, der er i 
tjeneste hos andre. Præstens udtalel-
se om den unge blev skrevet ind på 
skudsmålsbogens første blad, og se-
nere skrev de forskellige arbejdsgi-
vere deres vurderinger ind - om ved-
kommende nu passede sit arbejde 
ordentligt. At blive konfirmeret var 
derfor også en indirekte forudsæt-
ning for, at man kunne komme væk 
hjemmefra og få sig en plads. Bispe-
arkiverne rummer fra 1800-tallet 
uendeligt mange ansøgninger af 13-
årige, der beder om at blive konfir-
merede før tiden. Som regel motive-
rer de ønsket med, at de så kan 
komme i plads, og ikke ligge deres 
fattige familie til byrde fx endnu et 
halvt år. 
Når undervisningspligten standsede 
efter 7 års skolegang, var det efter 
konfirmationen tid til at finde et ar-
bejde, eller en læreplads. Den sidste 
rest af dette mere formelle skel mel-
lem barndom og voksenliv forsvandt 
i 1972, da undervisningspligten blev 
udvidet til 8 år. 

Kilde: historie-online.dk 
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Konfirmander 

lørdag, den 25/4 kl.10: 
 
Mark Berthou 
Simon Høberg Hansen 
Jacob Hilstrøm 
Mads Kjeld Jensen 
Mie Nøhr Larsen 
Lasse Steffen Larsson 
Anders Berggreen Lysen 
Mads Mortensen 
Gustav Kjær Vad Nielsen 
Jakob Olsen 
Maja-Marie Seierøe Pedersen 
Andreas Skovdal 
Amalie Ellen Wolff 

Konfirmander  

søndag, den 26/4 kl.10: 
 
Kristian Mamush Andersen 
Daniel Thomas Galster 
Jeppe Kolbach Hansen 
Amanda Josephine Penter 
Ea Gram Østerby 
 
 

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 myndig-
hedsbehandlinger 

Vi kan udføre det nødvendige arbejde i forbindelse med selve op-
rensningen 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 



Reerslev 
kirke 
 
april 
Søndag, den 6. april kl. 10 (NB!) 
2. S. e. Påske Kanding 
 
Søndag, den 13. april kl. 10 
3. S. e. Påske Kanding 
 
Søndag, den 20. april kl. 14 
4. S. e. Påske   Rebecca Rud 
 
Lørdag, den 26. april kl. 10 samt 
Søndag, den 27. april kl. 10 
Konfirmation 
 
maj 
Søndag, den 4. maj kl. 10 
6. S.e.Påske Kanding 
 
Søndag, den 11 . maj kl. 10 
Pinsedag  Kanding 
 
Søndag, den 18. maj kl. 10 
Trinitatis søndag 
 
Søndag, den 25. maj kl. 10 
1. S. e. Trinitatis 
 

 
 

juni 
Søndag, den 1. juni kl. 10 
2. S. e. Trinitatis                            
 
Søndag, den 8. juni kl. 19 
3. S. e. Trinitatis 
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AKTIVITETSKALENDER for april og maj 2008 

Dato Kl. Aktivitet og sted Arrangør 
Ons 9/4 19.30 Viseaften i forsamlingshuset Menighedsrådet 

Fre 11/4 18 Generalforsamling i forsamlingshuset Landsbylauget 

Man 14/4 19 Generalforsamling i forsamlingshuset Husholdningsforeningen 

Ons 23/4 18.30 Menighedsrådsmøde i Servicebygningen Menighedsrådet 

Fre 16/5  RIF’s medlems- og hjælper fest i forsam-
lingshuset 

Reerslev IF 

Ons 21/5 18.30 Menighedsrådsmøde i Servicebygningen Menighedsrådet 

Ons 11/6 18.30 Menighedsrådsmøde i Servicebygningen Menighedsrådet 

Lør 21/6 21 Midsommerkoncert med Sofie Ottosen i Re-
erslev Kirke 

Menighedsrådet 

Man 23/6  Sankt Hans bål i Lergraven Landsbylauget 

 


	Reerslev Kalender 2008 pr 18-03-2008.pdf
	Ons
	Viseaften
	Fre

	Generalforsamling
	Fre

	”Mega fest”
	Man

	Generalforsamling
	Ons

	Menighedsrådsmøde
	Fre

	RIF Medlems- og hjælperfest
	Ons

	Menighedsrådsmøde
	Ons

	Menighedsrådsmøde
	Lør

	Midsommerkoncert med Sofie Ottosen
	Man

	Sankt Hans bål
	Uge 32

	Koloni ”Hyrdehuset”
	Lør

	Sommerfest
	Lør

	Udflugt til Møn
	Søn

	Høstgudstjeneste
	Søn

	Aftengudstjeneste, tema ”nye salmer”
	Fre

	Café aften
	Søn

	Aftengudstjeneste, tema ”nye salmer”
	Søn

	Julekoncert

	RSF-tekst med logo - standardside 97-08.pdf
	Jørgen Klausen 46595119

	RSF-tekst med logo - standardside 97-08.pdf
	Jørgen Klausen 46595119

	RIF adresseside apr 08.pdf
	Bestyrelsen pr. februar 2007

	Børn97 venstre.pdf
	TILLYKKE
	Vinderen af nr. 96’s


	Reerslev kirke konfirmander apr 2008.pdf
	Konfirmander
	lørdag, den 25/4 kl.10:

	Reerslev kirke gudstjenester.pdf
	Reerslev kirke

	Aktivitetskalender.pdf
	Dato




