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  Tingstedet 

Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. 

Bladet optager indlæg fra private, foreninger 

samt annoncer. 

Bladet er planlagt til at udkomme omkring 

den 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. au-

gust, 1. oktober 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 postkas-

se, Tingstedvej 16, eller til et af redaktions-

medlemmerne. 

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, Tlf. 40 72 64 05 

E-mail: n i s s e m o r @ c a f e e r . d k  
 

Rie Michaelsen  

Solvang 29, Reerslev, Tlf. 46 56 39 09 

E-mail: r ie .michaelsen@4me2you.dk  
 

Karin Gregersen  

Blommegrenen 11, 5592 Ejby, Tlf.: 24 45 54 

30 

E-mail: kar in .gregersen@hotmail .com 
 

 

 

 
 

 
 

Nye annoncører kan henvende 

sig til en af de ovennævnte 

redaktionsmedlemmer. 
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Forsamlingshuset, JM miljørådgivning, 
side 4 
 

Læsernes side, Midsommerkoncerten,  

side 5 
 

Landsbylauget, side 6-7 
 

Reerslev IF, Program 2016/2017, NCC, 

side 8-12 
 

Reerslev Skytteforening, Jubilæum, Fug-

leskydning, Prinfo, side 13-15  

 

HUMLEN, Preben Hedegård, side 16-17 
 

Forsamlingshuset, Skt. Hans båltale og bil-

leder, side 18-22 
 

Hedelandsfestival, Billeder, side 23  

 

Madsiderne, side 24-25 
 

Det’ for børn, Børnesiden, side 26 
 

Reerslev Kirke, Udflugt, Menighedsråds-

valg, Farvel Maria, Schärfe side 27-31 
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SOMMERTID 
”Kommer tid kommer råd!” - det var faktisk 

sådan jeg tænkte efter at have skrevet min første 

klumme til Tingstedet. Der var jo rigelig tid til 

næste deadline. 

Nu sidder jeg så her på en lille solbeskinnet 

græsk ø med bare 10 dage tilbage, og pludselig 

har tiden fået en ny betydning. Ikke mindst 

fordi jeg længe, mere eller mindre bevidst, har 

gjort mig overvejelser omkring netop ”TIDEN”. 

Umiddelbart føles det indlysende, at tiden er 

noget konstant, som vi på basis af Jordens 

rotation og turen rundt om solen kan opdele, 

måle og forholde os til ved hjælp af diverse 

former for ure og kalendere – ja endog styre 

vha. timemanagere og alle tablets' og smart-

phones' div. apps og hjælpemidler. 

TID ER PENGE! - er et mantra, som i højere og 

højere grad styrer manges hverdag. For en del 

er det endda blevet et statussymbol at kunne 

underholde folk med, hvordan man simpelthen 

ikke har tid nok til at nå alt det, man gerne vil 

berige sig selv og sine omgivelse med. 

Efter nogle få opslag på nettet står det dog 

hurtigt klart, at så enkelt, som jeg her har 

forsøgt at indkredse tiden, er det ikke. Prøv lige 

at læse disse citater: 

”Tid kan siges at være lig med processer. Tiden 

kan ikke gå, hvis alting står stille, for i så fald 

ville et ur eller en detektor jo heller ikke kunne 

måle noget, og det giver ingen mening,” siger 

Professor Ulrik Uggerhøj. 

Og tidens sammenhæng med bevægelse blev 

også beskrevet af Einstein, som bl.a. fremsatte 

teorien om at 

Tiden går f.eks. langsommere for en person, der 

rejser ud gennem rummet med en hastighed tæt 

på lysets, end den gør for mennesker på Jorden. 

 

Så for enkelthedens skyld vender jeg mig nu 

mod det, som man vel kan kalde den psy-

kologiske tid, hvorved jeg forstår tiden, som vi 

hver især oplever den afhængig af tid, sted og 

personlige forudsætninger, og som af samme 

grund kan variere i både hastighed og intensitet 

– ikke bare fra person til person, men også fra 

det ene øjeblik til det næste. 

Som nu, hvor jeg sidder her sydpå i solen og 

mærker, hvordan hele min tidsopfattelse ændrer 

sig. Ikke alene fordi grækerne pr. tradition og 

kultur har et helt andet og afslappet forhold til 

begrebet tid, men også fordi det på så mange 

forskellige måder kan virke, som om tiden står 

stille her på øen, hvilket den absolut ikke gør. 

Men i forhold til vores nordeuropæiske præsta-

tionsjagende samfund foregår alting hernede i et 

– for mig – befriende langsommere tempo, der 

giver mulighed for større op- og indlevelse. Der 

er tale om et temposkift, som gang på gang får 

mig til at frydes over de muligheder det giver 

for at opleve, studere og nyde selv de mindste, 

tilsyneladende ubetydelige og trivielle detaljer. I 

naturen såvel som i den menneskelige adfærd. 

Man gi'r sig simpelthen tid. Til fx at betragte 

solens gang, fra den står op over bjergene inde i 

dalen og langsomt arbejder sig hen over bugtens 

blinkende vand til den om aftenen farver 

bjergene i nye nuancer, inden den forsvinder 

med sit guldspor i havet og brænder sig ned 

gennem naboøens klippesilhuet, mens lyden fra 

de sitrende cikader tager af, fuglene holder 

aftenmøder og æslerne skryder fra dal til dal. I 

mødet med mennesker – lokale grækere, turister 

eller medrejsende venner og familie – er emner-

ne ofte af mikroskopisk betydning set i forhold 

til vor danske virkelighed. Men her og nu virker 

de både relevante, interessante og vigtige. At 

studere sten, firben, myrer, blomster, måger, 

bølger, bjerge, kirker og kapeller giver alt sam-

men anledning til nye overvejelser og erfaringer 

samt dyb tilfredsstillelse. Ikke alene rykker tids-

fornemmelsen sig, men de oplevelser, det giver, 

hvis man vil mærke efter og udnytte mulig-

hederne, rykker også ved væsentlige værdier og 

kan fylde en med fornemmelsen af en dybere 

indsigt og forståelse af både altings forgænge-

lighed og evigheden. 
 

”Klokken slår, tiden går, Evigheden forestår.” 

Niels Paulsen 
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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


 LÆSERNES SIDE 

- 5 - 

Hyggelig og informativ midsommerkoncert  

i Reerslev kirke d. 21. juni kl. 21.00 

Vladimir Gaisai, som jævnligt afløser 

vor faste organist, Karsten Hovmark, 

underholdt på russisk harmonika og 

fortalte om harmonikaens muligheder. 

Hans russiske harmonika vejer 17 kg 

og tangenterne sidder modsat af, hvor-

dan de sidder på en dansk harmonika.  

Vladimir, som vi er vant til at kalde 

ham i Reerslev, spillede både kendte og 

ukendte melodier, der faktisk kunne 

lyde som orgelmusik. Han blev provo-

keret til at afslutte med at spille ”Ka-

linka”, som han klarede med bravour. 

Det var interessant at høre om harmo-

nikaens historie og om nogle af de 

mange variationer, der findes. Men det 

var endnu bedre at høre nogle af de 

smukke, eller smægtende eller vold-

somme melodier, som Vladimir kunne 

vride ud af den store russiske harmoni-

ka. Der var rent kræs for øregangene og 

fantasien. 

Efter koncerten bød menighedsrådet på 

boblende forfriskninger med mund-

godt, som vi hyggede os med til tus-

mørket bredte sig over Reerslevs smuk-

ke og velkendte omgivelser. 
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 201 6 -  2017 
Se også: Landsbylaugets Hjemmeside: www.reerslev-sterkende.dk 

Mail til bestyrelsen: info@reerslev-sterkende.dk  

Landsbylaugets : 42 41 10 70 

Formand 

John Severin 

Tingstedvej 11, Reerslev 

Tlf.: 46 56 11 10 

Mobil: 20 67 71 83 

e-mail: johnpaulsenseverin@gmail.com 

Næstformand 

Mads Ring Hansen 

Nørregade 3, Reerslev 

Tlf.: 30 63 26 78 

 
e-mail: mads.ring@hansen.dk 

Kasserer 

Lene Johnsson 

Stendyssevej 13, Reerslev 

Tlf.: 20 49 20 50 

Landsbylauget: 42 41 10 70 
 

e-mail: lene20492050@gmail.com 

Sekretær 

Anne Birgitte Stubkjær 

Stærkendevej 244 

Tlf.: 40 32 63 26 

 

e-mail: annebirgitte@244.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Finn Gottrup 

Flintebjergvej 4, Reerslev 

tlf. 46 56 33 90 

 

e-mail: fgottrup@post4.tele.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Michael Blem Clausen 

Dybkærvænget 13,  

Stærkende 

Tlf.: 43 60 00 50 

Mobil: 40 84 13 29 

e-mail: micclausen@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem 

Kirsten Halby 

Tingstedvej 18, Reerslev 

Tlf.: 46 56 46 61 

Mobil: 40 40 26 87 

e-mail: khalby@mail.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:johnpaulsenseverin@gmail.com
mailto:lene20492050@gmail.com
mailto:micclausen@gmail.com
mailto:khalby@mail.dk
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Suppleant 

Sigrid Mark Rasmussen 

Thorsager 2, Reerslev 

tlf. 40 84 51 22  

 
e-mail: sigrid.rasmus@gmail.com 

Suppleant 

Nick Ziegler 

Tingstedvej 41, Reerslev 

Tlf.: 40 18 72 28 

 
e-mail: nick@hyldagergaard.dk 

Presse og kommunikation 
Sigrid Mark Rasmussen og Kirsten Hal-

by 

Byggeudvalg og Trafikudvalg John Severin og Nick Ziegler 

Aktiviteter og arrangementer 
Anne Birgitte Stubkjær og Sigrid Ras-

mussen 

Agenda 21 Kirsten Halby 

Skovrejsning Nick Ziegler 

Revisor Niels Willumsen og Jesper Petersen 

Revisorsuppeant Ulla Christensen 
 

 

Hvis du ønsker medlemskab af 

Landsbylauget, kan du henven-

de dig til: 
Kasserer 

Lene Johnsson 

Stendyssevej 13, Reerslev 

Tlf.: 42 41 10 70 

e-mail: lene20492050@gmail.com 

Årligt kontingent: 150,- kr. 2016 

Bank: Nordea Hedehusene 

Reg. 2283 - konto 5905408277 

Husk afsender.  

Eller 

Betalingsservice online tilmelding.  

Dit Kundenr. er: Gade/Vej + nr. 

(eks.: Algade03) 

Deb.grp.nr.:0001.  

Du kan betale dit medlemskab 

via MobilPay 

Som noget nyt kan du betale/forny dit 

medlemskab af Landsbylauget via Mo-

bilePay. Det koster kr. 150 pr. husstand 

at være medlem og du støtter dermed 

vores forskellige arrangementer. Med-

lemskabet gælder et år fra januar til 

december, hvorefter det skal fornys. 

SÅDAN GØR DU: 

Overfør kr. 150 til Landsbylaugets mo-

bilnummer 42 41 10 70. 

Husk at skrive din adresse i tekstfeltet 

til modtager, da medlemsskabet regi-

streres pr. husstand. 

HUSK: 

På vores hjemmeside ligger referater 

fra vores møder og mange andre infor-

mationer. Du finder os på 

www.reerslev-sterkende.dk

 

mailto:sigrid.rasmus@gmail.com
mailto:lene20492050@gmail.com
http://www.reerslev-sterkende.dk/
http://www.reerslev-sterkende.dk/
http://www.reerslev-sterkende.dk/
http://www.reerslev-sterkende.dk/
http://www.reerslev-sterkende.dk/
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 

Reerslev Idrætsforening byder velkommen 

til endnu en spændende sæson. Vi har nye 

som kendte instruktører på programmet, så 

der er lagt op til endnu en forrygende aktiv 

sæson. Vi glæder os til at se dig.  

I dette program præsenterer vi de aktivite-

ter, der starter op efter sommerferien. 

Her kan du læse om aktiviteten, hvornår 

den starter og hvor den foregår. Bemærk at 

der kan forekomme ændringer i forhold til 

dette foreløbige program, men hjemmesi-

den vil være opdateret og eventuelt juste-

ret. Læs mere på www.reerslevif.dk  

Mød op til aktiviteten første gang for at 

tilmelde dig eller send en mail til kontakt-

mailadressen med besked om, at du ønsker 

at deltage. Første gang er en gratis prøve-

time. 

Indmeldelser og betaling se hjemmeside. 

Børnehold:  

Drenge 4-6 år – nyt hold 
Tidspunkt: Tirsdag kl.17-17.55 

Start: tirsdag 30. august  

Sted: Reerslev Skole Gymnastiksalen og 

Idrætspladsen. 

Kontingent: 500 kr. 

Ansvarlig samt tilmelding: Jens Midtgaard, 

jm@miljoe-logistik.dk Tlf. 4015 4668 

RIF har haft glæde af gymnastikprinses-

serne, så nu forsøger vi at få prinserne på 

banen. Måske er navnet superdrengene 

bedre, men det må være op til instruktør og 

drengene at finde det rette navn. Målet er 

at koble leg og motion sammen, idet der 

arbejdes med en vifte af forskellige aktivi-

teter som bevægelse, boldspil, klatring, ba-

lance mm.  

Om det bliver til noget afhænger af tilslut-

ningen og om vi kan finde en instruktør. I 

må meget gerne melde ind, hvis I kender 

en instruktør, der gerne vil være med til at 

stable en sådan aktivitet på benene. RIF 

bidrager med betaling for træneruddannel-

se. 

Rollinger af Reerslev 
Holdet er under oprettelse 

Sted: Gymnastiksalen - Reerslev skole 

Instruktør: se hjemmesiden 

Hold for børn 2-4 år 

Formentlig tirsdag kl. 17-18. 

Kontingent: 500 kr.  

Mail: morbarngym@reerslevif.dk  

Kom og vær med til 45 min. med sjov og 

ballade for børn og forældre sammen. I vil 

få afprøvet forskellige former for red-

skabsbaner, lege med små håndredskaber 

som ærteposer, bolde, faldskærm. 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 plan-

lagt program. Der stilles krav til at en for-

ældre deltager pr. barn, der vil være mange 

øvelser hvor far eller mor indgår som del i 

øvelsen, legen eller som 'redskab'. 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 

Vi glæder os til at se jer til gymnastik med 

masser af energi og højt humør. 

Medbring evt. tæppe hertil. Vi arbejder 

almindeligvis uden sko. 

http://www.reerslevif.dk/
mailto:jm@miljoe-logistik.dk
mailto:morbarngym@reerslevif.dk
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

Piger:  
Gym-prinsesser 
af Reerslev 
Mini-prinsesser (4-6 år): 

Onsdag d. 31. august kl. 16.20-17.20 

Prinsesser (5-7 år): Onsdag d. 31. august 

kl. 17.30-18.30 

Sted: Gymnastiksalen Reerslev Skole 

Instruktør Line Sejersen: tlf. 4193 5810 

Mail: prinsesserne@reerslevif.dk  

Kontingent: 700 kr. (incl. dragt) 

Vi skal lave rytmisk gymnastik, danse som 

i MGP, lære at sjippe samt lave små lege.  

Programmet består af god grundlæggende 

opvarmning, balance, smidighed /styrke 

(evt. i form af ballet), spring over gulv, 

samt 1-2 lege. Vi laver også små danse-

serier, som vi øver henover sæsonen, nogle 

serier vil være med håndredskab som tøn-

debånd, sjippetov eller bold. Det kræves 

ikke at man har gået til gymnastik før, men 

at man har lyst til at være med, deltage ak-

tivt samt kan holde koncentrationen. Vig-

tigst er at vi har det sjovt! Forældrene er 

ikke til stede, men i løbet af sæsonen vil vi 

vise hvad vi har lært samt ved vores jule-

hygge/demo-show og opvisning ved sæ-

sonafslutningen i april.  

Voksne: 

Effekt 
Start: Mandag den 29. august, 

kl. 18–19 

Sted: Gymnastiksalen - Reerslev skole 

Kontakt: effekt@reerslevif.dk  

Instruktør: Gitte Pedersen 

Kontingent: 700 kr. 

EFFEKT har til formål, rent fysisk, at ska-

be større kropsbevidsthed, bedre holdning 

og gøre kroppen stærkere, mere udholden-

de, 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 muskeltrænings-

øvelser, der foregår stående, siddende eller 

liggende og udføres langsomt, kontrolleret 

og uden belastning udover kroppens egen 

vægt samt små håndvægte og Redondo-

bold.  

Core + Booty med 
yogastræk 
Start: onsdag d. 31. august kl. 20-21. 

Sted: Gymnastiksalen - Reerslev skole 

Kontakt: effekt@reerslevif.dk  

Instruktør: Gitte Pedersen, tlf. 2044 4440 

Kontingent: 700 kr.  

Opvarmning 20 minutter, core+booty 30 

minutter og yogastræk 20 minutter. 

Coretræning er mave- og rygøvelser for at 

få en stærk kropsstamme. 

Booty giver en flot, fast og fyldig bagdel, 

som forebygger lændesmerter. 

Vi bruger bold og elastikker, men de fleste 

øvelser er udelukkende med belastning af 

egen krop. 

Yogastræk smidiggør og styrker hele krop-

pen. Hvis der er stemning for det, afslutter 

vi med afspændingsøvelser. 

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

Idrætsforening 

Stram-op 
Start: Mandag d. 29. august. kl. 

19.10-20.10 

Sted: 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 red-

skaber vægte, bolde og elastikker m.m. og 

med pulsfrekvenser mellem øvelserne. Fo-

kus på holdet er at arbejde med kroppen 

som helhed, dog med særlig vægt på mave, 

baller og arme. 

STRAM-OP er effektiv træning og derfor 

skal du forvente at få sved på panden og 

ømme muskler dagen efter! 

Vi starter med en grundig opvarmning ef-

terfulgt af kombinationer med styrke- og 

kredsløbstræning. Timen afsluttes med ud-

strækning af muskulaturen. 

Fodbold 
Træning: mandag og tirsdag 

efter indbyrdes aftale kl. 18.00  

Kontingent: 700 kr. 

Sted: Klubhuset Reerslev skole 

Kontakt: Fodbold@reerslevif.dk –  

Eller bm@christiansen.mail.dk   

Ansvarlig: Bjarne Christiansen,  

tlf. 3126 1777 

Vi har i år fire hold:  

Et 8-mands herreseniorhold 

To 8-mands old-boyshold 

Et 8-mands veteranhold 

Vi er 45 medlemmer. 

Alle hold fungerer som lukkede hold med 

hver sin holdleder. Vi har på skolens om-

råde to 8 mands baner og vores eget hygge-

lige lokale. 

Der er altid brug for nye medlemmer, så 

hvis du har lyst så henvend dig på mail 

eller mød op til træning man/tirsdag kl. 18 

(marts-juni og august-oktober). Vi har vin-

tertræning (nov. - marts) på kunstgræs i 

Hedehusene – Tidspunkt tilgår deltagerne 

Kampsport 
Start: Tirsdag d. 9. august kl 18-19.30 

Sted: Gymnastiksalen - Reerslev sko-

le 

Kontakt: kampsport@reerslevif.dk 

Instruktør: Ove, tlf. 2628 9561 

Kontingent: Børn/voksne: 500/650 kr. 

 

Selvforsvar er et ju-jutsu-system, der er 

baseret på parader, frigørelser, faldteknik, 

kast og slag og spark. 

Kast begynder man selvfølgelig ikke på, 

før man har lært at falde uden at slå sig. 

Det er sjovt og hårdt, man lærer præcision 

og hurtig reaktion. 

Træningen tager hensyn til alder og niveau. 

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 instruk-

tører. 

Aldersgruppe: Voksne og børn fra 4. klasse 

og opefter. 

 

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

Idrætsforening 

Linedance 
Start Tirsdag 6. september  

Let Øvede: kl. 17.15 – 18.45 

Begyndere: kl. 19-20.30 

Instruktør: Birthe, tlf. 24 66 14 55  

Mail: birthe--jensen@hotmail.com 

Sted: Forsamlingshuset, Reerslev 

Kontingent: 700 kr 

Snyd ikke dig selv for hyggelige aftener 

med dans og socialt samvær. 

Kom og vær med. Vi starter et nyt hold. Vi 

starter helt fra bunden, så alle kan følge 

med. 

Kom som du er, tag din nabo med og husk 

det gode dansehumør.  

Badminton 
Det er stadig muligt at booke 

hallen til badminton. 

Hedehushallen: Onsdag kl. 20-22.  

Start: Onsdag 31. august. Kontingent 200 

kr. Ingen instruktør 

Gymnastiksalen - Reerslev skole: Leje af 

sal 150 kr. Når salen er ledig. 

Kontakt. Mogens Andersen  

Mail: mogens.rikke@mail.dk  

Bordtennis 
Tirsdage kl. 20–22 

Sted: Gymnastiksalen - Reerslev skole 

Kontakt: Bordtennis@reerslevif.dk    

Ansvarlig: Kenneth, tlf: 2679 6506 

Kontingent: 500 kr  

Der stilles 4 borde op, vi har bat, net og 

bolde til rådighed. Husk at medbringe in-

dendørssko. 

Svømning 
Familiesvømning: Lørdage kl. 

8.10 – 10.30 

Kontingent: Se hjemmesiden  

Start: lørdag d. 3. september 

Sted: Fløng Svømmehal 

Kontakt: svoemning@reerslevif.dk 

Frands tlf. 2923 3387 

Børn begyndere 
Børnene vil lære at bevæge sig frit i vandet 

samt blive fortrolige med det våde element. 

Undervisningen er primært leg. 

Tidspunkt: Lørdag kl. 8.10 til 8.45 (Hold 1). 

Børn let øvede 1(De der godt kan). 
Her er introduktion til svømmearterne, pri-

mært crawl og rygcrawl. På hold 2 samler 

vi dem, der stadig har brug for en del støtte. 

Tidspunkt: 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. 

Tidspunkt: 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 opretter for-

mentlig 3 hold ligesom i sidste sæson. Ti-

derne beslutter vi, når vi kender tilslutnin-

gen. Bare mød op. 

Tidspunkt: Lørdag mellem kl. 8.10 og 10  
(Hold 5, Hold 6 og Hold 7) 

mailto:birthe--jensen@hotmail.com
mailto:mogens.rikke@mail.dk
mailto:Bordtennis@reerslevif.dk
mailto:svoemning@reerslevif.dk
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

Børn meget øvede 
Her kommer alle fire svømmearter på pro-

grammet. Her flyttes fokus fra let til egent-

lig svømmetræning. 

Tidspunkt: Lørdag kl. 10 til 10.30 (Hold 4) 

Familiesvømning lørdag morgen mellem 

kl. 8.10 og 10.30 er for hele familien. Mens 

børnene undervises, hygger resten af fami-

lien sig med morgenmad, leg eller motion i 

poolen. Det giver en god og hyggelig start 

på weekenden. 

Vil familien deltage i morgenmad, betales 

der 250 kr. pr. voksen der deltager.  

Foreningen betaler for indkøb til morgen-

mad. Medlemmerne skal på skift bidrage 

med at tilberede og rydde op.  

Motionssvømning (Hold 9) 
Det handler bare om at motionere i vandet, 

svømme baner og brænde kalorier af. Her 

er du din egen træner. 

Start: Mandag 29. august kl. 19-20 
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REERSLEV SKYTTE- OG 

IDRÆTSFORENING 

150 ÅRS JUBILÆUM 

Den 12. september 2016 

Der indbydes hermed til jubilæumsreception den 12. september kl. 

14-17 på Skydebane Vest, Hovedgaden 610 B. 

Foreningen vil være vært ved et lille traktement. 

Vi indbyder ligeledes til stor jubilæumsfest lørdag den 17. september 

i Hedehuset, Hovedgade 371, Hedehusene. 

Pris: 325 kr. pr. næse. 

Tilmelding foregår ved at oplyse navn og antal og indbetale beløbet 

på konto 9570 11884172. Sidste frist 9/9. 

Tilmelding foregår efter først til mølle princippet. Vi mødes i 

Hedehuset kl. 17:30. Derefter spisning. Drikkevarer for egen regning. 

Dans og musik fra kl. 21 til 24/01 med den fremragende trio 

Keepchickens. 

Gå ikke glip af dette gode tilbud. 

Vel mødt.  

Reerslev Skytte- og Idrætsforening 
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Skydning i vintersæsonen 2016  

Indendørssæsonen  
Indendørssæsonen starter under Reerslev Skole, Tingstedvej 40. 

Pistolskydning på 15 m starter tirsdag den 4. oktober kl 19 - 21 

Riffelskydning på 15 m starter onsdag den 28. september kl. 18 – 21 

Alle er velkomne. 

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

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 prø-

ve. Der vil være en gratis prøveskydning til alle nye under 18 år. 

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 

Kontingent for 2016: 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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Fugleskydning 

lørdag den 6. august på Skydebane Vest, 

Hovedgaden 610 B. 

Fugleskydningen starter kl. 12:00 

Alle er velkomne! 

Skydning er en sport for hele familien. 

Vel mødt 

Reerslev Skytte op Idrætsforening 
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Retrospektiv mindeudstilling 
for Preben W. Hedegaard i Hedehuset 
’Respekt for kunsten’ - sagde arkitekten, der har arbejdet hos PH, og senere blev præst

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Preben Hedegaard, fotograferet i hjemmet i Reerslev  Motiv fra den græske ø, Samos, udført af Preben Hedegaard 

af artiklens forfatter Preben Laursen 
 

Tirsdag den 16. august kl. 19.00 afholder Kunstforeningen Humlen fernisering på en 

retrospektiv mindeudstilling for Preben W. Hedegaard i Hedehuset, Hovedgaden 371 i 

Hedehusene. 

Preben Hedegaard ville efter sin gymnasietid læse teologi, men det passede ikke hans far, så 

i stedet blev han først tømrer og siden arkitekt. På arkitektskolen lærte han akademiets andre 

skoler at kende, og det fik indflydelse på hans forståelse af begrebet kunst. Måske er det 

derfor, han ikke betragtede sig selv som kunstner, men sagde: ’Dertil har jeg for stor respekt 

for kunsten’. 

Forbogstaverne PH var optaget til anden side, da Preben Hedegaard kom til PH’s tegnestue i 

Usserød først i halvtredserne, men det var, sagde Preben Hedegaard, en festlig og lærerig 

tid. 

Som et kuriosum kan tilføjes, at Preben Hedegaard forinden var blevet uddannet jetpilot. 

Preben Hedegaard har tegnet huse i både Sverige, England, Tyskland, Frankrig og Italien, 

inden han for udenrigsministeriet arrangerede en dansk arkitektudstilling i London, som 

senere kom til Kuwait. Her førte bekendtskaber Preben Hedegaard videre til opgaver i 

Bahrain, Dubai, Yemen og Saudi Arabien. 

Preben Hedegaard havde tegnestue i både København og Løgumkloster, men drømmen fra 

skoletiden kunne han ikke slippe, og med en svær tid i modstandsbevægelsen under krigen i 

tankerne, - han undslap en dødsdom i Shell Huset i København, meddelte han i 1975 sine 

kollegaer i København, at han ville droppe arkitekturen og læse teologi. 

I 1983 blev han ordineret i Helsingør Domkirke og blev derefter sognepræst i Reerslev og 

Hedehusene. Med biskoppens tilladelse tegnede han dog 2 danske kirker i Sydslesvig, hvor 

den ene er udsmykket af Albertslundkunstneren Billy Sjur Ohlsen. 
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Preben Hedegaard gik ingen steder uden sine skitsebøger. Motiver er der nok af, hvis man 

altså har øjnene med sig, sagde han. Udstillingen viser bl.a. hans naturalistiske tegninger og 

akvareller. 

Preben Hedegaard var i mange år formand for Kunstforeningen Humlen, hvor han styrede 

bestyrelsen med hård, men kærlig hånd, - måske ikke altid lige demokratisk, men hans 

viden om kunst og kultur var enorm, - han æstetiske sans var uovertruffen, - han var et 

kulturcenter i sig selv.  

Velkommen til Kunstforeningen Humlens fernisering i Hedehuset på Hovedgaden 371 i 

Hedehusene tirsdag 16. august kl. 19. Måske var Preben Hedegaard alligevel kunstner, - 

kom selv og døm. 
 

 

 

 
 

   Kunstforeningen Humlens logo, udført af Preben Hedegaard 

 
 

 

 

 

 
 

    

Humlens 40 års 
Jubilæumsudstilling 2016 i Hedehuset 

Lørdag den 29. oktober kl. 14-17 
Søndag den 30. oktober kl. 11-16 

 

Udstillingen åbnes af borgmester Michael Ziegler 

Festtale af tidl. formand Jørn Würtz 

Musikalske indslag 
 

Har du lyst til at udstille – kontakt: Ruth Trier 29 47 03 46 
  
 

mmG 
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Han havde glædet sig men også frygtet 

denne aften. Han havde haft mange 

gode Skt. Hans aftner som barn. 

Mystikken omkring bålet i den lyse nat 

havde altid draget ham. Ilden, den 

fascinerende kraft, der var nyttig i 

hverdagen kunne også være frygtelig 

og ødelæggende. Han havde i sit korte 

liv oplevet ild fortære både kornstakke 

og lader. Men rigtig djævelsk blev det, 

når mennesker spekulerede i ildens 

kraft til at destruere hinanden. Han 

mærkede at granatchokket stadig havde 

tag i ham. Og han gøs ved tanken om, 

at Skt. Hans var levn fra en ikke så 

fjern fortid, hvor ilden blev brugt til at 

straffe afvigere med døden.   

Han kunne ikke arbejde så meget efter 

det forfærdelige, der var sket for ham 

og Danmark. Men havde de sidste 

mange dage knoklet med at samle kvas 

og grene fra de andre gårde i byen. Han 

vidste ikke hvor energien kom fra, men 

det betød meget for ham, at gøre noget 

nyt. Nemlig at lave et fælles bål hjem-

me på gården. Det skulle være et or-

dentligt et i stedet for alle de små bål, 

som gårdene hver især havde sammen 

med deres egne folk. Alle havde mod-

villigt accepteret hans ide. Så han måtte 

selv gøre arbejdet. 

Og nu var den store aften kommet. 

Børnene havde lavet en drabelig heks, 

som han havde placeret øverst oppe, 

som sig hør og bør. Han havde altid 

været på heksens side. Og han var 

sikker på, at hun havde blinket til ham 

og hvisket: ”Nær din glød og lad den 

flamme – du min ...” desværre havde 

han ikke kunnet høre eller tyde det 

sidste ord, som jo helt tydeligt havde 

været møntet på ham. Ærgerligt! Han 

prøvede igen og igen at hidkalde sig 

lyden af hendes stemme. Men lige 

meget hjalp det. Og jo vigtigere blev 

det. Hun havde ikke sagt mere og han 

havde givet hendes arm et lille klem, 

inden han forlod hende alene på toppen 

af det frygtindgydende bjerg af grene 

og kvas. 

Han var nervøs for, hvordan han ville 

reagere på det store bål. Ville det 

vække det chok, han havde fået for 

godt 2 måneder siden ved Dybbøl? Han 

havde ikke helt været sig selv, siden 

tyskerne bombede en hel nat, og en 

granat var faldet lige ved siden af ham. 

Mirakuløst havde han ikke taget nogen 

fysisk skade, men bare forladt fronten 

sodsværtet og mudret med gevær og 

udrustning og helt mekanisk begyndt at 

gå hjemad. Han skulle bare hjem til 

Reerslev nu. Han huskede kun svagt de 

mange venlige, sørgmodige og nogen 

gange skræmte ansigter på vejen hjem. 

Hvordan han var kommet over sunde 

og bælter, havde fundet vej, hvor han 

havde sovet eller fået mad. Det løb 

sammen for ham i en stor grødet tåge. 

Først da hans mor omfavnede ham 

hjemme på gårdspladsen begyndte han 

at huske igen. Geværet med krudt og 

kugler havde han gemt langt væk det 

mørkeste sted på loftet. 

Mørket begyndte at sænke sig over 
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indhegningen, hvor kvierne holdt sig på 

afstand og alle de kendte ansigter be-

gyndte at strømme til. Mange så lidt 

forandrede ud eller også var det bare 

ham der så på en forandret måde. Han 

havde sat sig tæt på brændet. De andre 

holdt lidt afstand og talte højlydt. De 

havde vist fået lidt inden for vesten de 

gode bondekarle, han kendte så godt. 

Men de havde holdt afstand, siden han 

var kommet hjem. Vidste ikke helt, 

hvordan de skulle nærme sig ham. 

Han tænkte tilbage på soldaterkamme-

raterne. Bønderkarle fra hele landet var 

blevet indkaldt til tjeneste. Og de få 

måneder de havde været sammen, hav-

de været de bedste i hans liv. Der var et 

par gæve gutter, som var knaldgode til 

at skyde. Ramte plet hver gang på sky-

debanen og de havde truffet adskillige 

tyskere, da det endelig gjaldt. ”Vi har 

en skytteforening derhjemme. Så kom 

bare an”, havde de nok så kækt råbt 

med al deres gode selvtillid. 

Der havde været mange gæve folk 

iblandt rekrutterne. Han var sikker på 

at nogle af dem ville blive hans venner 

for livet. Hvis de da ellers stadigvæk 

var i live. Hvem havde overlevet det 

sidste slag? Åh, han håbede, at de alle 

var i live. Selv om han godt vidste, at 

det var et sølle håb. Nogle havde kone 

og børn. Han kunne næsten ikke bære 

at tænke på, at så mange gode folk var 

gået til i nationalisternes formålsløse 

krig. Billeder af grædende børn og 

jamrende kvinder plagede ham. Det var 

så trist. I nøgterne øjeblikke tænkte han 

på al den foretagsomhed landbruget, 

landsbyerne og Danmark gik glip af 

med al den fuldstændig formålsløse 

død og lemlæstelse. Hvis han nogen-

sinde skulle bruge sin bajonet og gevær 

igen, skulle det ikke være til at slagte 

tyske bondekarle som ham selv. Nej, så 

ville han pege et helt andet sted hen. 

Dårlig samvittighed over bare sådan at 

være gået fra det hele, plagede ham 

indimellem. På den anden side vidste 

han, at han kunne gøre meget bedre 

gavn for Danmark udenfor slagmarken. 

Nemlig på hans egen mark, ja, altså når 

den engang blev hans. 

Nu var det tid til at få gang i bålet. Oluf 

du skal tænde, råbte vennerne. Det er jo 

dig der har ordnet og bestemt det hele. 

Så du er bålformanden, grinede de. Han 

ville gerne være den, der skulle fyre op. 

De andre skulle bare vide, at han havde 

en lille glød inden i sig, som kunne 

blusse op for noget stort. Det var i 

hvert fald det, han følte lige nu. Ner-

vøsiteten var næsten væk, og han satte 

med fast hånd ild i de gamle neg, som 

lå nederst i bålet. De truende regnskyer 

var forsvundet og flammerne fik hurtigt 

fat i de veltilrettelagte grene. Folk 

jublede og istemte et par af de kendte 

midsommersange. 

Han trak sig lidt til side. Ville gerne 

have denne stund for sig selv og 

soldaterkammeraterne. De havde bety-

det så meget for ham. Alle mulige ideer 

og informationer blev udvekslet. Han 

vidste slet ikke, at der var gang i så 

mange ting i kongeriget. Der var de der 

skytteforeninger. Foreninger var et nyt 
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begreb for ham. Småfolk arbejdede 

sammen om en sag. Og alle havde lige 

meget at sige. Nogen havde hørt om 

noget der hed andelsforeninger, hvor 

bønder ville gå sammen om afsætning 

af smør, korn, æg og flæsk. Og en butik 

kunne organiseres som en forening. En 

skole kunne være en forening. En skole 

for voksne, som man vist ville kalde 

højskole. 

Han huskede tilbage på de ivrige 

soldatervenner, der standsede op midt i 

skydeøvelserne og pludselig havde 

gang i en passioneret diskussion om at 

købe fælles redskaber og måske endda 

pløje heden op sammen. En af de gode 

jydekarle gik altid og sagde: ”Hvad 

udad tabes, skal indad vindes”. Og så 

havde han nok så kækt råbt. Så det er 

skide lige meget om ”de” taber den 

krig. Det kunne ”de”, officererne ikke 

lide at høre. Og det havde kostet ham 

en tur i brummen. Så de hviskede det 

bare, når de gik forbi hinanden. Han 

var ikke helt sikker på, at han havde 

forstået budskabet med, hvad der skulle 

indad vindes. Men det blev ved med at 

vende tilbage. Næsten som en indre 

stemme. Han vidste, at der lå en vigtig 

visdom i de ord. Og han følte, at betyd-

ningen snart ville åbenbare sig for ham. 

Hvad var det heksen havde hvisket??? 

Han havde lyst til at kravle op til hende 

eller råbe til hende, inden det var for 

sent. Men flammerne var næsten nået 

op i toppen og tæt på at fænge i hendes 

kost og kjole. Børnene jublede og råbte 

dumme ting til heksen. Han havde lyst 

til at tysse på dem, men prøvede i 

stedet for at overhøre det og på trods af 

den intense varme at koncentrere sig 

om hende, inden hun helt forsvandt. 

Før havde han altid tænkt, at heksen 

forkullede lige som alt andet jordisk, 

der brænder. Men nu var han kommet i 

tvivl, og så hellere at hun blev til 

stjernestøv. Hun var jo et væsen mel-

lem himmel og jord. Pludselig stod der 

et lysende skær omkring hende. Og han 

hørte helt tydeligt, eller rettere, han var 

i tvivl, om det bare var for hans indre 

øre, at han hørte det. Først var det en 

hvisken og uforståeligt, men så blev det 

helt klart og tydeligt, et helt nyt og 

dejligt ord: ...” ildsjæl”. Ja selvfølgelig, 

det er jo det hekse er. Sjæle opslugt og 

fortæret af ild. Et fantastisk smukt ord, 

som han smagte på. Det lå godt i 

munden. Men hun havde jo sagt det om 

ham: ”... du min ildsjæl.” Kan menne-

sker også være ildsjæle? Hvorfor ikke? 

Hekse er jo som udgangspunkt menne-

sker. 

Heksen og lyset var væk. Så han kunne 

ikke spørge hende eller få yderligere 

svar. Bare tro på, at han havde hørt 

rigtigt. Det virkede alt sammen så rig-

tigt. Var han en udvalgt? Nervøsiteten i 

maven var i hvert fald helt væk. Den 

lille glød indeni ham føltes nu som en 

lille varmende flamme med en ny og 

ukendt energi. 

Pludselig mærkede han en varm hånd i 

sin. ”Kom nu Oluf, du skal ikke stå her 

alene.” Først nu blev han opmærksom 

på, at der var gang i dansen. Og Maren 

trak ham med. Hende han allerhelst 

ville føres af. Han havde ikke lyst til at 

slippe hendes hånd, men måtte bøje sig 

for fællesdansens regler. Da hun kom 

forbi i kædedansen, var han næsten sik-

ker på at han mærkede et lille ekstra 

tryk. Og han dristede sig til at gøre det 

samme. Nu var han helt sikker, og nu 

trykkede de rigtig til, hver gang de 

mødtes og grinede hemmelighedsfuldt 
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til hinanden. Han skubbede og maste 

lidt, for at komme til at danse så meget 

som muligt med Maren. De andre 

tilbød ham rigeligt af snapsen, mens de 

smilede og sendte hinanden indforstå-

ede blikke. 

”Godnat, og tak for i aften formand, du 

har bålvagten ikke? Vi skal op at malke 

om 4 timer.” Han tog gerne vagten ved 

bålet. Kunne alligevel ikke sove. Der 

var gået ild i sjælen og måske også i 

hjertet. Maren havde givet ham et kys 

på kinden, ja nærmest på munden, da 

hun sagde godnat. Han nænnede ikke at 

slukke gløderne, de skulle have lov at 

brænde ud af sig selv. Det var morsomt 

at lægge lidt tørt græs på, så de næsten 

usynlige gløder flammede op og gav et 

varmt skær i den lyse nat. Han hørte 

heksens stemme for sit indre og de 

hviskede sammen ”Nær din glød og lad 

den flamme mine små ildsjæle.” De 

sagde det flere gange, efterhånden så 

højt, at kvierne blev forstyrret i deres 

drøvtyggen og så undrende på ham 

med deres store godmodige øjne.   

 

Et kort øjeblik var han ved at blive 

overmandet af eufori og var fristet af 

en ide om, at tage brandhornet hjemme 

på væggen på gården og gå blæsende 

gennem Reerslev og Stærkende for at 

vække alle de slumrende sjæle ved at 

råbe: ”Brand, ildebrand – der er ild i 

din sjæl.” Men han besindede sig og 

ville hellere være med til at vække folk 

stille og roligt. 

Da alle gløder var brændt ud og 

morgenlyset var ved at bryde igennem, 

var han stadigvæk lysvågen. Det havde 

været en fantastisk aften. Han håbede 

at alle gårdene fremover ville holde Skt. 

Hans aften sammen. I det hele taget 

drømte han om, at fællesskabet ville 

blomstre, så de alle sammen kunne 

blive klogere, dygtigere og rigere. Hvis 

der kom gang i de der højskoler, ville 

han være en af de første til at deltage. 

Så kunne han få lært, hvordan man 

danner foreninger. Han havde allerede 

en ide til én, nemlig en skytteforening. 

Ikke fordi han havde lyst til at skyde 

nogen. Men fordi der var, og i frem-

tiden ville blive så meget godt at for-

svare. Han havde jo allerede et våben, 

som de kunne øve sig på, og han påtog 

sig gerne formandshvervet, hvis de an-

dre ville have ham. 

Den sidste tids oplevelser, havde sat så 

meget i gang. Granatchokket havde 

vækket ham og fået en ild til at blusse 

op inde i hans sjæl. Og nu var han 

sikker. Det der skulle ”indad vindes” 

var der allerede, inde i ham og alle 

andre, det skulle bare vækkes, formes 

og udvikles. Oven i det hele mærkede 

han, at ord, sange og digte sagde ham 

meget mere nu. Han var selv begyndt at 

lege lidt med ord, ikke modigt nok til at 

afsløre det for andre. Men engang ville 

han få mod til at lave et vers til Maren. 

Den kildrende fornemmelse af hendes 

kind mod hans sad stadigvæk i huden. 

Men i aften måtte han nøjes med kvier-

ne som tilskuere. 

I løbet af aftenen var ordene kommet til 

ham, og havde formet et lille 

digt. ”Hvis I er klar, er jeg også klar,” 

råbte han til kvierne. De så sløvt på 

ham, men spidsede alligevel ører og 
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lagde hovederne på skrå, da den 

bondeknøs, som altid bare plejede at 

råbe kommandoer til dem pludselig 

brød ud i vers: 

”Fyr op under det store bål 

  lyser op for håb og nye mål 

  træder ildsjælenes dans 

  velkommen nye glade Skt. Hans.” 

Johannes Thulesen  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se flere billeder fra Skt. Hans 

aften på Landsbylaugets 

hjemmeside 

www.reerslev-sterkende.dk 

Sct. Hans aften i  

Lergraven 2016  

De tændte grill blev hurtigt taget i 

brug af de mange, der mødte op for at 

indtage den medbragte madkurv i de 

smukke omgivelser.  

I anledning af Reerslev Skytte og 

Idrætsforenings 150 års jubilæum gav 

de yngste gymnastikpiger en flot 

opvisning, og der var også gang i 

ringridning på cykel.  

Vejrguderne holdt heldigvis uvejret i 

skak under spisningen med musik-

akkompagnement fra SFO/skolens 

musikalske bands med Mikael Bak in 

front, men måtte give op under 

Johannes Thulesens båltale (se 

andetsteds i bladet), så paraplyerne 

måtte i brug.  

På trods af vejret en flot aften - med 

det største festfyrværkeri af alle som 

afslutning: Lyn og torden + skybrud. 

Rie Michaelsen 
 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
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Hedelandsfestivalen 2016 var den 7. i 

rækken og vist også den varmeste af 

slagsen. Publikum på terrasserne og de 

mange musikalske optrædende på sce-

nen svedte bravt, så de berømte flæske-

stegs- og rocksandwich måtte vige 

pladsen til fordel for størst salg af soda- 

og kildevand. 

Stemningen var helt i top, ikke mindst 

pga. lærernes og pædagogerne entusi-

asme og børnenes/de unges engage-

ment og glæde ved at ”fyre den af” –  

Repertoiret spændte over pop-, rock- 

og countrysange og enkelte selvkom-

ponerede numre – se de mange fotos på 

Landsbylaugets hjemmeside: 

www.reerslev-sterkende.dk 

Vi ses igen til næste år!! 

 

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

Vinderen af nr. 146’s  

Krydsordsopgave:  

Løsning: Kilder 

 

Leonora Pauner 
Thorsager 11 

 

 

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, 

senest d. 05.09.2016 

 

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%3F2,2975,2992,quote%3D1&usg=__XxTjdQUUCYKDkRoKQqrVzvkTEkw=&h=123&w=161&sz=26&hl=da&start=15&tbnid=z_N4f6ckYr1zFM:&tbnh=75&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Ddannebrog%26gbv%3D2%26hl%3Dda
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Udflugt for Reerslev sogns beboere  

lørdag d. 10. september 2016 kl. 9.00 

Først kører bussen (som vi har stor tiltro til kom-

mer præcis) til Tuse kirke vest for Holbæk. Kir-

ken har et væld af kalkmalerier holdt i rød far-

ve. Måske får vi en tår kaffe her. Turen går vi-

dere nordpå i det smukke Odsherred til Højby 

kirke. Her er der også meget spændende kalk-

malerier, der er malet i en helt anden stil og 

cirka hundrede år ældre – og stedet har en 

spændende og uhyggelig fortælling! (så er der 

sarte sjæle, må de gå uden for hørevidde) 

Frokosten og kaffen får vi på hotel HøjbySø lige ved kirken. Der er en 

smuk vandretur ned til og langs søen, der også har en speciel historie. 

Bussen kører fra pladsen foran Reerslev kirke kl. 9.00, og vi regner med 

at være hjemme igen ca. kl. 17.00. 

Prisen for deltagelse er kr. 150,- 

Tilmelding til Else Raahauge tlf. 46 13 96 15 / 60 85 96 15 eller e-mail: 

else.raahauge@gmail.com senest d. 1. september 2016. 

Venlig hilsen menighedsrådet 
 

mailto:else.raahauge@gmail.com
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Farvel til Kirketjener Maria Sprotte 

Søndag d. 26.6.2016 var Marias sidste tjeneste ved Reerslev Kirke. Mange kirkegæn-

gere var mødt op for at sige farvel til Maria, som nu er flyttet til Bornholm sammen 

med sin mand og 2 børn. Det er vi mange, der er utrolig kede af, - Maria har udfyldt 

stillingen som kirketjener til alles store tilfredshed, og hun måtte desværre forlade 

Tingstedets redaktion efter en kort tid. Vi kommer til at savne Maria, men tror og hå-

ber, at familiens nye liv på solskinsøen vil blive til stor glæde for den og dens nye 

kontaktflader. 

Fotoet med Kirsten, Halby, Maria Sprotte og Eve Hansen taler for sig selv. 

Rie Michaelsen 
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Til efteråret skal der være valg til menighedsrådet i Reerslev sogn, ligesom der skal 

være i alle landets øvrige sogne. Menighedsrådets funktionsperiode er fire år, begyn-

dende med den første søndag i advent i 2016 og indtil den første søndag i advent 

2020. 

Her i Reerslev har vi besluttet, at vi tirsdag den 13. september kl. 19 afholder møde i 

præstegården. Her vil menighedsrådets medlemmer orientere om, hvad der er sket i 

sognet de senere år – og der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål. 

Derefter vil valgbestyrelsen orientere om reglerne for valg til menighedsrådet og ef-

terfølgende forsøge at få opstillet en liste til det kommende menighedsråd. 

Det kan ske, at der bliver opstillet mere end én liste og i så fald skal der være valg til 

menighedsrådet den 8. november. Det er dog mange år siden, at der har været afholdt 

(kamp)valg her i sognet. 

Menighedsrådet har mange og spændende opgaver at arbejde med; for det første er 

der de rent kirkelige opgaver med kirkens daglige drift. Men der ud over er vi pt i 

gang med mange nye tiltag – nu, hvor vor friske, unge præst, Jakob Schilling er ble-

vet ansat, ligesom der er kommet en ny præst, til pastoratet, Frances Benzon, der dog 

har hovedparten af sit arbejde ved Ansgarkirken. Nogle af de aktiviteter vi arbejder 

med er de kendte som koncerter, udflugt, foredrag, præstegårdsformiddage m.m. Som 

noget nyt vil vi arrangere filmaftener fra efteråret.  

Men det er ikke kun arrangementer, vi beskæftiger os med. Lige nu har vi en del ar-

bejde med den forestående indvendige kalkning af kirken, der medfører lukning af 
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kirken fra den 1/7 til 1/10. Endvidere er der jo den store opgave med en ny præstebo-

lig, som der er blevet arbejdet på i over seks år – men det vil der blive redegjort for 

den 13. september, ligesom der vil blive fortalt om planerne med den ”gamle” præst-

gård. 

Det er jo ønskeligt, at menighedsrådet afspejler de mennesker, der bor i sognet; det 

gør den på mange måder, men på et parameter, gør det ikke: gennemsnitsalderen i 

sognet er langt lavere end i menighedsrådet. Vi kunne godt tænke os nogle yngre 

medlemmer i rådet – ikke mindst i lyset af, at vor unge præst – en af landets yngste – 

kunne høre og lære noget om, hvad der rører sig blandt sognets børne- og ungdoms-

familier. Så mød op den 13. september! 

På menighedsrådets vegne 

Jan Kastorp 
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Gudstjenester  

 

Der er ingen gudstjenester i Re-

erslev kirke i juli, august og sep-

tember måned 2016. 

 

 

 

Den aktuelle gudstjenesteliste er slået 

op på informationstavlen, der står ved 

kirkegårdsporten. 

Gudstjenesterne annonceres i Lokal-

avisen Taastrup. 

Desuden kan den aktuelle gudstjeneste-

liste ses på www.reerslevsogn.dk 

 

 

 

 

 

Istandsættelse af Reerslev kirke 

Kirken trænger til en ”kærlig 

hånd” både indvendig og udven-

dig, så vi er desværre nødt til at 

lukke den i ca. 3 måneder fra d. 1. 

juli, således at vi regner med at 

åbne igen til oktober. Efter Natio-

nalmuseets besigtigelse af kirken 

har menighedsrådet modtaget en 

prioriteret liste over det historiske 

inventars bevaringstilstand og be-

hov for konservering. Vi begynder 

med indvendig kalkning og repa-

ration af kirketårnet. I lukkeperio-

den henviser vi til Ansgarkirken 

og provstiets øvrige kirker. 

Venlig hilsen 

Menighedsrådet  

ved Reerslev kirke 
 

http://www.reerslevsogn.dk/


AKTIVITETSKALENDER: august – december 2016 

Dato Kl. Aktivitet Sted  Arrangør 

Søn  14/8 9-17 Sommerudflugt til Fyrgården, Knud Ras-

mussen Hus, frokost og omvisning på Kul-

turmolen, Hundested Havn 

Hundested mv HUMLEN 

Tirs 16/8 19 Fernisering på retrospektiv mindeudstilling 

for Preben W. Hedegaard 

Hedehuset HUMLEN 

Ons 17/8 9.30 Sæsonstart FTK ÆK 

Søn 21/8  Hedelandsdysten Hedeland mv. Høje Taastrup 

kommune m.fl. 

Lør 10/9 9 Sogneudflugt 

Tilmelding senest 1/9 2016, Else Raahauge. 
Tuse og Højby MHR 

Lør 10/9  Fernisering, Wilhelm Freddie - introdukti-

on ved Mogens Christiansen, Holbæk. 

Humlens bidrag til Vestegnens Kulturuge 

Hedehuset HUMLEN 

Man 12/9 14-17 150 års jubilæum, Reception på Skydebane 

Vest 
Hovedg. 610 B RSF/RIF  

Tirs 13/9  Informationsmøde vedr. menighedsråds-

valg 
 MHR 

Lør 17/9 17.30 150 års jubilæumsfest Hedehuset RSF/RIF  

Lør 1/10 13 Fernisering Liselotte Tiller Sørensen Hedehuset HUMLEN 

Man 24/10  Tøjparty ved Seniorshoppen HUSET ÆK 

Fre 28/10 19 Café-aften HUSET Café 

Lør 29/10 14 Fernisering Lokaludstillingens 40 års jubi-

læum 
Hedehuset HUMLEN 

Søn 30/10 11 Lokaludstillingen + Raku Hedehuset HUMLEN 

Lør 5/11 13 Fernisering Bjørn Nørgaard – SDK vandre-

udstilling - introduktion 
Hedehuset HUMLEN 

Ons 16/11 12 Foredrag om Etiopien ved Ruth Christof-

fersen 

HUSET ÆK 

Fre 26/11 17 Juletræstænding HUSET LL 

Lør 27/11 13-16 Julestue Skolen LL,FTK m.fl. 

Ons 7/12 13 Julefrokost HUSET ÆK 

Forkortelser:  

FTK Reerslev Landsbyordning RIF Reerslev IF RSF Reerslev Skytteforening 

MHR Reerslev Menighedsråd Café Landsbylaugets Café-Udvalg LL Landsbylauget 

ÆK Reerslev Ældreklub HUSET Reerslev forsamlingshus   
 




