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lingshuset, Idrætsforeningen og Skyttefor-
eningen. 
 
Vi modtager gerne indlæg fra alle.  
Indlæg optages i bladet såfremt der er plads. 
Indlæg til næste nummer skal være redakti-
onen i hænde senest den 5. i måneden før.  
 
Bladet udkommer: 
primo februar, maj, august og november.  

Tryk:  Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge 
 www.prinfohh.dk 
Oplag:  800 stk. 
 
Abonnementspris: 175,- kr. årligt  
For abonnementer udenfor Reerslev-
Stærkende sogn. 

Leder ············································ 3 

Ældreklubben ································ 5 

Det vi taler om  ······························ 6 

Glædelig jul ··································· 8 

Landsbylauget  ···························· 10 

Landsbylaugets bestyrelse ··········· 12 

Landsbyordningen ······················· 13 

Lærken ······································· 14 

Julestue ······································· 16 

Juletræstænding ·························· 17 

Vandværket  ································ 19 

Forsamlingshuset ························ 20 

RIF ·············································· 22 

Skytteforeningen ························· 23 

Kirken  ······································· 27 

Kalender ···································· 32 

INDHOLD  TINGSTEDET 

REDAKTIONEN 

Indlæg sendes til  e-mail:  
tingstedet2640@gmail.com 

eller a�leveres i  
Marlene H. Nielsens postkasse:  

Nørregade 2, Reerslev 

Forside foto: 
Juletræstænding  2018  

www.reerslev-sterkende.dk 



3 

LEDER 

sere på meningsfuldhed. Hovedpointen i 
bogen er, som angivet i titlen, at vi kun 
har ét liv som skal rumme hele vores 
tilværelse. Det er meningsløst at lave en 
skarp opdeling mellem arbejdstid, fritid, 
familietid og måske endda også kvali-
tetstid, fordi vi reelt kun har én tid. Det 
er op til os selv, hvordan vi forvalter 
vores tid, men alt hvad vi bruger den til, 
er en del af netop dét menneske, vi er og 
bliver. Det er især opmærksomheden på 
at balancere arbejde og fritid, den så-
kaldte ”work-life balance”, som Morten 
Albæk ønsker et opgør med. Den skarpe 
grænsedragning mellem arbejde og fri-
tid, indikerer at vi er ét menneske på 
jobbet og ét andet menneske resten af 
tiden. Det er endda endnu tydeligere på 
engelsk med distinktionen mellem 
”work” og ”life”, hvor arbejdet ligefrem 
bliver modstillet med livet. 
 
De �leste voksne mennesker har en op-
deling af deres døgn, hvor de bruger 
omtrent en tredjedel på at arbejde, en 
tredjedel på at sove og den sidste tredje-
del på alt det andet, der kommer ind i 
mellem. At tro at ens arbejdsliv ikke på-
virker resten af tiden, vil jeg mene er 
ligeså absurd som at tro, at det ikke har 
betydning, hvordan man sover om nat-
ten. Jeg har, som så mange andre, været 
gennem perioder med arbejdsløshed - 
både min egen og som ægtefælle til en 
uden arbejde. Det har været de mest 
opslidende perioder af mit liv. Der stod 
jeg med alle mine kompetencer og fagli-
ge kundskaber. Gang på gang kastede 
jeg alt ind, for at overbevise nogen om, 

Hvad er egentlig meningen?! 
 
Nu sidder jeg her igen, og skal skrive 
min lederartikel. Jeg har udskudt den til 
sidste øjeblik, fordi der er så meget an-
det, der virker mere tillokkende. For 
eksempel er jeg ved at lægge et �int bam-
busgulv i det, der gerne snart skulle bli-
ve vores soveværelse. Det er faktisk så-
dan hver gang, vi skal lave Tingstedet. Vi 
kæmper altid lidt mod tiden, og hver 
gang overvejer vi, om det overhovedet 
er besværet værd. Men når så bladet er 
sendt til tryk, føles det egentlig ret godt. 
Der er et helt afgørende argument for at 
lave Tingstedet, selvom vi ikke altid gi-
der, og det opbygges af de tilbagemel-
dinger vi får fra jer, der læser bladet. Det 
at bladet betyder noget for andre men-
nesker, gør det meningsfuldt for os at 
lave det. Så kan det soveværelsesgulv 
godt vente lidt længere. 
 
Netop meningsfuldhed er også det lede-
ren skal handle om. Jeg har for nylig læst 
bogen ”E� t liv, én tid, ét menneske - Hvor-
dan vi glemte at leve et meningsfuldt 
liv”. Bogen er skrevet af Morten Albæk, 
som er �ilosof og erhvervsleder. Han gør 
op med forestillingen om, at vi helst skal 
være lykkelige og tilfredse hele tiden. 
Det er ganske urealistisk at gå gennem 
livet i konstant lykke og tilfredshed, og 
måske heller ikke så spændende, når det 
kommer til stykket. For hvad er sommer 
uden vinter? Hvad er lys uden mørke?  
 
I stedet for den evindelige stræben efter 
lykke, bør vi ifølge Morten Albæk foku-
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LEDER 

at de skulle give mig lov til at arbejde. 
Gang på gang blev jeg fundet for let. 
Ofte sad jeg tilbage med en fornemmel-
se af, ikke engang at være blevet vejet 
først. Sideløbende skulle jeg ua�ladeligt 
deltage i møder og kurser, som i den 
grad varierede i meningsfuldhed. Al-
drig har jeg følt mig så værdiløs som 
menneske, som i den periode, hvor jeg 
ikke havde et arbejde. Aldrig har jeg set 
min mand så nedbrudt, som dengang 
han var nyuddannet og ikke kunne �in-
de arbejde.  
 
Det bekræfter mig i, at det er afgørende 
vigtigt for mig som menneske, at få lov 
til at bidrage og gøre det jeg �inder me-
ningsfuldt. For mig har det altid været 
vigtigt, at gøre ting ordentligt. Det bety-
der, at jeg i perioder lader ting fylde 
(for) meget. Jeg har somme tider for-
søgt fx at lægge arbejdet fra mig, når 
jeg har fri, men det virker åbenlyst for-
kert for mig. Mit arbejde er en del af 
mit liv, og derfor er det afgørende, at 
jeg kan se meningen med det arbejde, 
jeg laver. Jeg kan ikke bruge en tredje-
del af min tid - mit liv - på at lave noget, 
som ikke giver mening! Omvendt så 
forventer jeg ikke, at meningsfuldheden 
bare skal komme til mig. Det er jo net-
op mig, mit liv skal være meningsfuldt 
for. Derfor må det også være netop mig, 
der skal �inde meningen, med det jeg 
foretager mig, og lade den være min 
drivkræft. De ting jeg laver, både når 
jeg er på arbejde og når jeg ikke er, på-
virker mig som menneske. Hvis jeg 
hver dag bruger det meste af min tid på 

at lave ting, jeg ikke selv kan se menin-
gen med, vil mit liv i sidste ende have 
været ret meningsløst. 
 
At noget er meningsfuldt er bestemt 
ikke ensbetydende med at det er sjovt. 
Der er mange meningsfulde ting, der 
ikke nødvendigvis er ret sjove, fx at gå 
til forældremøder eller at gøre toiletter 
rene. Det er som nævnt heller ikke altid 
vildt sjovt at lave det blad, du sidder 
med i hånden. Eller at rydde op på fæl-
lesarealerne og samle sin hunds efterla-
denskaber op. Men det giver mening, 
fordi vi gerne vil bo i en hyggelig lands-
by, hvor der er pænt og rent. Det giver 
mening at vi bliver ved med at hilse på 
hinanden, når vi går gennem byen. Det 
giver mening at vi hjælpes ad, når gade-
kæret skal ryddes op eller når der skal 
�jernes skrald fra vejkanter og stier. Det 
giver også mening, at vi deltager i de 
herlige arrangementer som idrætsfor-
eningen, landsbylauget, landsbyordnin-
gen og ikke mindst kirken stabler på 
benene. Det giver mening, at vi hver 
især gør netop det, vi �inder menings-
fuldt, for at vi sammen kan holde liv i 
vores dejlige landsby. 
TT 

Tingstedet 
Har du lyst til at være med i redaktio-

nen på Tingstedet, er du meget  
velkommen.  

Skriv til vores e-mail:  
tingstedet2640@gmail.com eller ring 

til Marlene på 26 14 57 62 
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ÆLDREKLUBBEN 

Af Rie Michaelsen 
 
Som så mange gange før, inviterede Æl-
dreklubben Seniorshop til at komme for 
at vise os årets nyheder fra  
kendte modedesigns og populære gen-
gangere. Dorte med sko supplerede med 
et stort udvalg af alle slags fodtøj.  
Seniorshop v/ Betina fortalte undervejs 
om mannequinernes påklædning og pris, 
mens publikum blev trakteret med kaffe, 
boller og kage. De lokale modeller 
(Annelise, Mona og Rie)  gik catwalk, 
hvor der både kunne spørges og røres - 
her foto af en smart Mona. 
 
Som sædvanlig var der megen snak, 
hjælp  og god stemning, mens deltagerne 
undersøgte/prøvede og evt. købte de go-
de produkter .  
 
En meget hyggelig eftermiddag.  

Her poserer 
Dorte tv. og 
Betinas assistent 
Dorrit.  

For børn 
Peberkagemanden og hans venner har været på spil.  
De har gemt sig rundt omkring i bladet.  
Kan du tælle hvor mange peberkage�igurer der gemmer sig? 
 

Send svaret til email:  
tingstedet 2640@gmail.com  
senest den 1. december 2019 

 
Så kan du være den heldige vinder af en chokolade julemand.  
Vinderen får direkte besked og offentliggøres på Reerslev Stærkende Lands-
bylaugs facebookside.  
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DET VI TALER OM 

Af Trine Thingsgaard 
  
Tra�ikforholdene på Tingstedvej 
Der har været en kommunal vejbesigti-
gelse af tra�ikforholdene på Tingstedvej. 
Fokus var især på nedbringelse af ha-
stigheden og på den usikre overgang 
ved skolen. De �leste krydser vejen ved 
hellerne, fordi fodgængerfeltets place-
ring er uhensigtsmæssig. Det er beslut-
tet i byrådet, at forbedring af forholdene 
skal indtænkes i den istandsættelse af 
Tingstedvej, som er planlagt gennemført 
i 2021. Tingstedet følger naturligvis ud-
viklingen af projektet i spænding. 
  
Køb, salg og bytte 
Den lokale facebookgruppe “Det sker i 
Stærkende- Reerslev”, har for nylig åb-

net op for muligheden for at sætte ting 
til salg i gruppen. Det er der delte me-
ninger om, men i første omgang er det 
bare på forsøgsbasis. Så nu må tiden 
vise, om de kritiske røster får ret i, at 
vigtige informationer vil drukne i køb/
salg/bytte-annoncer. Måske skulle vi 
holde et byttemarked i forsamlingshuset 
ved lejlighed. 
  
Grydelauget 
Apropos forsamlingshuset, så er det nu 
desværre slut med Grydelauget. Som jeg 
skrev i sidste nummer af Tingstedet, 
skulle der nye kræfter til, hvis Grydelau-
get skulle bestå. Det kom der desværre 
ikke i denne omgang, men hvem ved, om 
det en dag bliver genrejst af nye madgla-
de landsbyborgere? 
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Ølsmagning og stegt �læsk 
Der er faktisk allerede gang i de mad-
glade borgere - eller rettere ølglade. 
Der bliver aktuelt barslet med et her-
ligt initiativ. Ølsmagning og stegt 
�læsk med persillesovs. Mange har 
allerede tilkendegivet, at de gerne vil 
deltage, så her fra Tingstedet håber vi 
bestemt, at initiativtagerne vil arbejde 
videre med arrangementet - vi kan 
nemlig også godt lide øl. 
  
Jord til bord træf 
Nu vi er ved ildsjæle og initiativer, så 
kan jeg da heller ikke lade være med 
at nævne, at der igen i år blev a�holdt 
“Jord til bord træf” hos Johannes Thu-
lesen. Et enormt �int initiativ som sæt-
ter fokus på det vigtige i, at udnytte de 
muligheder vi har for at dyrke og spi-
se lokale råvarer. 
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TINGSTEDET ØNSKER GLÆDELIG JUL 

 
Juleklip med Tingstedet  
- bogstavelig talt 
 
Hvis du er vild med at klippe-klistre, 
men ligesom os gerne vil skære lidt 
ned på dit ressourceforbrug, så er 
løsningen lige her i din hånd. Tingste-
det er trykt på det �ineste glittede pa-
pir, som er super velegnet til julepynt. 
På den måde slipper du for at købe 
glanspapir, og dit lokalblad får et eks-
tra liv. Her er blot et par eksempler 
på, hvad vi �ik lavet af Tingstedet i 
julen 2018, som du kan lade dig inspi-
rere af. Kun fantasien sætter grænser. 
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Vi modtager meget gerne billeder af 
julepynt lavet af Tingstedet på mai-
len:  
 

tingstedet2640@gmail.com 
 
I næste nummer af Tingstedet kårer 
vi det �lotteste stykke pynt, og måske 
falder der endda en præmie af, hvem 
ved? 

 
Tingstedet ønsker alle vores læsere 
og annoncører en  
 

Glædelig Jul 
 
Vi ser frem til det nye år med �lere 
spændende artikler og indlæg til bla-
det. Hvis du har gode forslag til artik-
ler, vil vi meget gerne høre fra dig.  
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 REERSLEV—STÆRKENDE LANDSBYLAUG ORIENTERER 

Så er det tid til Juletræstænding og Jule-
stue igen, det er et af vores” dyre” arran-
gementer da der både er nisseorkester, 
tryllekunstner og slikposer til børnene, 
foruden juletræ og mad, det er jo som 
sædvanlig gule ærter og/eller �læske-
steg og også i år er der hesteoptog, det 
foregår 29. november og 30. november 
er der så julestue på skolen, som er et 
samarbejde med Reerslev skoles lands-
byordning, og både skole og Reerslev 
kirke donerer gran. Det er  fantastisk 
hyggeligt, der bliver produceret de 

smukkeste adventskranse, det er tyde-
ligt hvor dygtige folk er blevet gennem 
årene, og har man ikke prøvet det før, er 
der nogen der kan hjælpe. Det kan man 
læse om andetsteds i bladet, men det er 
bl.a. det medlemskontingentet går til. 
  
Fællesbestyrelsen fra Reerslev skoles 
landsbyordning indgik, efter råd fra Hø-
je-Taastrup kommune, et samarbejde 
med Landsbylauget om tra�ikken i vores 
2 byer, vi lavede i fællesskab en skrivel-
se om problemerne på Tingstedvej og 
Brandhøjgårdsvej. Den 3. maj mødtes vi 
så med hele byrådet som ankom i bus 
henne på parkeringspladsen ved skolen, 
Vi talte om chikanerne og det ubehageli-
ge møde med bilerne, det var så heldigt 
at bussen fra Tune kom i det samme så 
de trådte et skridt tilbage for det føles jo 
meget ubehageligt når bussen kører di-
rekte mod dig, og borgmesteren udbrød 
jeg kan godt forstå Jer. Den 18. juni be-
handlede byrådet vores sag om ha-
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stighed og tra�ikmængden på hele Ting-
stedvej og især udfordringen ved skolen 
og børnehaven. Byrådet besluttede at 
der i forbindelse med den planlagte 
istandsættelse af Tingstedvej i 2021 ud-
arbejdes et projekt indeholdende en 
hævet �lade ved skolens parkeringsplads 
og en vejudformning som 2 minus 1 vej. 
Inden projektet  udføres skal det endnu 
en gang gennem teknisk udvalg. 
  
Torsdag d. 7. november 2019 inviterer 
Høje-Taastrup kommune i samarbejde 
med Reerslev-Stærkende Landsbylaug 
kl. 17-19 til et informationsmøde for de 
borgere i Reerslev og Stærkende, hvis 
ejendomme er opvarmet med olie. Te-
maet er mulighederne for udskiftning af 

oliefyr til en anden varmeinstallation 
f.eks. varmepumpe. Der bliver lagt 
vægt på praktik ,teknik og priser. Det 
er klimamedarbejder ved HTK Morten 
Høg der indkalder til mødet, kommu-
nen  serverer kaffe og sandwich. 
  
Og så er der fastelavn og tøndeslag-
ning søndag d. 23. februar og det er i 
samarbejde med Forsamlingshuset. 
  
Mange efterårshilsner 
Reerslev-Stærkende Landsbylaug. 
Kirsten Halby, formand. 
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REERSLEV-STÆRKENDE LANDSBYLAUGS BESTYRELSE  

 

Formand 

 
Kirsten Halby 

Næstformand 

 
Mads Ring Hansen 

Kasserer 

 
Kristian Riegels 

Thomsen 
Sekretær 

 
Michael Kjeldsen 

Bestyrelsesmedlem 

 
Birthe Holst Chri-

stensen 

Bestyrelsesmedlem 
 

 
Mette Stribolt 

Bestyrelsesmedlem 

 
Nick Ziegler 

Bestyrelsesmedlem 
 

 

  
Bestyrelsen 

ønsker, der kommer 
flere fra den yngre 

generation med i ar-
bejdet for Lands-

bylauget. 

Suppleant 

 
Christina Søe Lang-

holm 

Suppleant 
 

 
Lene Lyngsie 

  
Så kan dit foto må-
ske sidde her ved 

næste valg. 
Tænk over det. 
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Leder af Lærken:            Gitte Bylov Mortensen 
                                     
Bestyrelsesformand:       Louise S. Rasmussen  

Skoleleder:   Anette Ahrenst 
 
Klub/ SFO-leder: Lars Vesterdal 

REERSLEV SKOLES LANDSBYORDNING  

 
I skrivende stund, kan man rigtigt, både 
se og høre, at det er blevet efterår. Stor-
men rusker i træerne og temperaturen 
er faldet. Snart er der vel også natte-
frost.  
På skolernes motionsdag, som altid er 
fredag inden skolernes efterårsferie, 
stod regnen ned i stænger. Men på trods 
af det, var det lutter glade børn og voks-
ne man mødte, enten på sportspladsen, 
hvor Lærken og indskolingens løb var 
�lyttet til. Eller i Hedeland, hvor mel-
lemtrinet løb rundt om søerne ved ski-
bakken.  

Efterår er i landsbyordningen ens bety-
dende med Halloween. Igen i år er børn 
og forældre fra Lærken, Viben SFO, klub-
ben, samt forældre inviteret til Hallo-
ween torsdag d. 31.10.19 kl. 16.00-19.00 
på skolen.  
Der er igen i år forskellige værksteder 
med blandt andet lasershow, sminke, 
græskar udskæring, sanserum, monster-
diskotek, skattejagt i skoven og kage-
konkurrence.  
Det kommer der nok mere om i næste 
nummer af Tingstedet.  
 
Lars Vesterdal 
Pædagogisk leder  
SFO og klub 
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LÆRKEN 

Af Gitte Bylov Mortensen 
 
Så har efteråret ramt os alle, kastan-
jerne drysser ned over Lærken, og 
børnene lever i den grad op til sangen 
”Jeg har lommerne fulde af kastanjer”, 
nogle kan dårlig løfte deres egen jak-
ke, ej heller lukke den, da lommerne 
bugner af de �lotte brune skinnende 
kastanjer! 

 
Lærken er som altid fuld af glade og 
aktive børn og voksne.  

Børnehaven har den sidste tid arbej-
det med projekter omkring kroppen. 
Efter efterårsferien skal de i gang med 

forskellige bevægelses forløb som Høje 
Tåstrup kommune igangsætter sammen 
med lokale foreninger. Byrådet har for 
noget tid tilbage, valgt at afsætte midler 
til bevægelsesforløb i daginstitutionerne 
for børnehavebørn, da man �inder det 
vigtigt at understøtte børnenes motori-
ske udvikling og vigtigst af alt få dem til 
at opnå glæde ved bevægelse. 
 
De ældste børn (Uglerne) skal således i 
gang med et vandbasisforløb i Fløng 
svømmehal. Formålet med forløbet er at 
styrke og forbedre børnehavebørnenes 
motoriske evner gennem bevægelse i 
vand. Det vigtigste er, at børnene får en 
god oplevelse i forbindelse med at kom-
me i svømmehallen, samt at de oplever 
hvordan det sansemæssigt og motorisk 
er, at opholde sig i vand. 
 
De mellemste børnehavebørn (Svalerne) 

skal i gang med et boldbasisforløb. For-
målet med forløbet er at styrke og for-
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bedre børnehavebørnenes motoriske 
evner gennem boldlege. Der vil være 
fokus på boldfærdigheder, kropsbe-
vidsthed og kropsforståelse.  
 
 

De yngste børnehavebørn (Mejserne) 
skal igennem et kropsbasisforløb. For-
målet med forløbet er at styrke og for-
bedre børnehavebørnenes motoriske 
evner gennem gymnastiske øvelser og 
leg. Der vil være fokus på kropsbe-
vidsthed og kropsforståelse. 
 
 
Der vil således være fuld fokus på be-
vægelse i hele børnehaven resten af 
efteråret. Vi glæder os alle meget til at 
være en del af disse forløb.  
Vuggestuen begynder så småt med 
deres projektperiode efter efterårsfe-
rien. I vuggestuen vil der være fokus 
på krop og sanser. Det bliver spæn-
dende at følge de små i denne proces. 
 
Til slut et lille suk! 

 
Vi er forstående overfor, at vores lille 
skraldeplads, kan virke fristende for 
beboere, hvis de selv har overfyldt de-
res egen skraldespande eller lign. Det 
er helt i orden, hvis man på sin tur skal 
af med sit madpakkepapir, sin juicekar-
ton, sin høm høm pose eller lign. Men at 
smide særligt affald hos os, fordi man 
ikke selv gider kører til genbrugsstatio-
nen, er ikke i orden. Det er en ekstra 
udgift for os at komme af med den 
slags. Renovation tager det ikke med, 
blot fordi det står hos os. D.V.S . at vi 
skal �inde en måde at komme af med 
affaldet, som ikke engang er vores eget. 
I sidste ende betyder det, at tiden går 
fra børnene!!  
 
På billedet kan I se det sidste, der er 
a�leveret ved vores skraldecontainere. 



 

Kl. 17 tændes juletræet og Nisseorkestret spiller op til dans omkring 
træet for store og små. 

 
Kl. 18 vil der blive serveret en kulinariske oplevelse. 

I kan vælge flæskesteg eller gule ærter. Inkl. kaffe og kage. 
 

Kl. ca. 19 Underholdning. 
Pris for deltagelse i fællesspisning: 

Voksne 120 kr. – Børn under 10 år 60 kr.  
Vin, øl og vand sælges som sædvanlig til rimelige priser. 

Bindende tilmelding til spisning efter først til mølle-princippet senest den 18. novem-
ber til Kirsten Halby på mail: khalby@mail.dk eller mobil 2129 5006. Husk at oplyse 

antal voksne, antal børn og om antal flæskesteg/gule ærter. 



 

Reerslev Landsbyordning og Landsbylauget 

er glade for at byde velkommen  

med den traditionelle julemusik, juleværksteder til små priser, 

 og meget mere. 

Lav selv din adventskrans af naturmaterialer eller en juledekoration. 

Gløgg, vand, øl, slik og æbleskiver til rimelige priser. 

Hvis du har lyst at deltage i indsamling af materialer til juledekorationer  

eller opsætning/oprydning af julestue, så kontakt  

Kirsten Halby på mail: khalby@mail.dk eller mobil 2129 5006 

www.reerslev-sterkende.dk 
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 REERSLEV VANDVÆRK 

Nyt fra vandværket 
 
Vandværket er nu, oktober 2019, godt 
i gang med sidste fase af renoveringen. 
 
I 2018 blev vandværket renoveret 
med nye pumper og nyt SRO-styring 
og overvågning med alarmer. 
Det viste sig desværre i starten af året, 
at der var problemer med den sydlige 
boring. Dette betød at vi måtte udskif-
te pumpen i boringen og få monteret 
nye stigerør 
(rør som pumpen hænger i 40 meter 
nede i jorden). 

www.reerslevvand.dk 

Den gamle betontank på 400 kubik-
meter er nu knust og kørt væk. Den 
bliver erstattet af en ny PE-tank på 
85 kubikmeter, som svarer til et 
dagsforbrug og dermed en hurtige-
re gennemstrømning. Det betyder, 
at vandhøjen bliver noget mindre, 
og vil først til næste år blive tilsået 
med græs, da jorden først skal sæt-
te sig. 
 
Mvh 
Vandværkets bestyrelse 
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FORSAMLINGSHUSET 

 Forsamlingshuset drives pt. organisato-
risk såvel som praktisk af følgende per-
soner: 
 
Bestyrelsen:  
  Ulla Christensen 
  Johannes Thulesen 
  Jens Midtgård 
  Mads Ring Hansen 
Suppleanter: 
  Aase Borge 
  Ingunn Vestby 
 
Har du lyst til at støtte op om dit  
lokale forsamlingshus kan du købe: 
 
Þ Medlemsbevis for 200 kr. for hele 

husstanden (skal ikke fornys år-
ligt) 

Þ Tagpladebeviser à 200 kr. 
(sponsorbidrag til at få nyt tag på 
forsamlingshuset). 

 
Forsamlingshuset servicerer gratis alle 
foreninger i lokalområdet med lokaler 
til møder, generalforsamlinger og sam-
menkomster. Hvis der skal bruges ser-
vice ud over kopper og sidetallerkner 
betales en beskeden leje af bestik, vin-
glas og tallerkner. 
 
Se i vores kalender på hjemmesiden, 
hvornår der er ledigt og reserver ved at 
kontakte  Ulla. 
 

Vel  mødt  i  vores  fælles  hus                
 

Nyt  fra forsamlingshuset. 
 
Der sker meget i forsamlingshuset for 
tiden. 
 
Først en stor og varm velkomst til Ju-
lie, Mike og Magnus, som 1/8 �lyttede 
ind i forsamlingshusets lejlighed. Mike 
og Julie arbejder i lokalområdet og 
Magnus går i Reerslev skole. 
 
Lejligheden er total renoveret indven-
dig og omdannet til en super lækker og 
moderne beboelse, som giver forsam-
lingshuset en god fast indtægt frem-
over. 
 
Vi �lytter lidt rund på ting og er i gang 
med at friske forsamlingshuset op ind-
vendig med ny bar, gardiner og maling. 
Vi håber det kan ses og falder i jeres 
smag. 
 
Hilsen Bestyrelsen. 
 
 

Husets venner: 
 

Rie Michaelsen 
Bettina Nielsen 

 Michael Michaelsen 
Jørgen Holmsted 

Boye Koch 
Arne Frandsen 
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Reerslev Forsamlingshus  
 

indkalder til  
Ordinær generalforsamling  

 
onsdag 26/2 2020 

 kl. 19.30. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne!  
 

Bestyrelsen  

 
Altid  velkommen  i Reerslev   

Forsamlingshus. 
 

Lad huset være rammen om din families store mærkedage. 
Se brochure og kalender på de lokale foreningers hjemmeside: 

www.reerslev-sterkende.dk 
 

Forsamlingshusets adresse er: Tingstedvej 27, 2640 Hedehusene 
 

For information og reservation af huset kontakt Ulla på: 
forsamlingshuset2640@gmail.com 

eller tlf.: 46 56 11 52. 
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Reerslev Skytte- og  
Idrætsforening 

REERSLEV IDRÆTSFORENING ORIENTERER 

Nyt Børnehold 
 
Børneholdet for 3-5 årige blev skudt i 
gang d. 1. okt. med succes. 6 børn deltog, 
og Kenneth Munk stod for træningen. 
Der var introduktion til holdet og til bør-
nene imellem. Herefter stod den på 
boldlege, løbelege, balancelege og mas-
ser af grin i gymnastiksalen. Træningen 
starter igen i uge 43 på Reerslev skole i 
tidsrummet 16:45 - 17:45.  
Det er muligt at tilmelde sig via Reerslev 
IFs hjemmeside.  
www.reerslevif.dk/gymnastik-boern.  
Forældre er velkommen til at deltage på 
lige fod med børnene. Træningen er ba-
seret på fællestræning hvor alle er med 
på de samme aktiviteter.  
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Vi er ved at se på nye ri�ler til foreningen. Vi har søgt og fået 30.000 kr. i støtte fra 
DGI/DIF til indkøb af 10 nye ri�ler. Høje Taastrup Kommune behandler i november 
måned en ansøgning fra os på ca. 34.000 kr. til samme formål. Restbeløbet på ca. 
38.000 kr. udredes af foreningen. 
 
  
Vi er godt i gang med SkoleDM i skydning for Reerslev Skoles 5. klasser. Ca. 10 ele-
ver træner hver onsdag. Det ser lovende ud. Mindst 1 hold skyder allerede nu så 
godt, at de formentlig kvali�icerer sig til Landsdels�inalen i Korsør i november. 
Det var alt for denne gang. Datoen for juleafslutning er endnu ikke fastlagt. 
 
 
Foreningen giver en gratis prøveskydning til alle nye skytter under 18 år. Alle er 
velkomne . Børn kan skyde med riffel fra de er 6-8 år. På pistol har vi dog moden-
hedskrav og minimumsalder på 12 år, samt far eller mors deltagelse/
tilstedeværelse, hvis man er under 16 år. 
Ri�ler og pistoler stilles gratis til rådighed af foreningen, men krudtet køber du af for-
eningen. 
 
Hjemmesiden er under revision. Den gamle fungerer stadig. 
E - m a i l :  i n f o @ r e e r s l e v s k y t t e f o r e n i n g . d k  
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:  
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 

Skal skydning indgå 
som en aktivitet til din 
næste familiefest, pol-
terabend, �irmafest 
eller noget helt �jerde?  
 
Ring og hør nærmere! 

INFORMATION FRA REERSLEV SKYTTEFORENING 
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Reerslev Skytteforening 
 

Fugleskydning lørdag den 7. september 2019 
 

Start kl. 12,00     Slut kl. 19.00 
 

RESULTAT 
                                                                                                                                                                                                                                                             
Kronen  skud nr. 194 ved Lasse Andersen / Henrik Pangel  
Næbet  skud nr. 422 ved Karol B. / Camilla Rasmussen 
Halsen  skud nr. 582  ved Rene Schelhasse / Linda - Henrik Jørgensen 
Halen   skud nr. 749  ved Jan Hansen / Rene Schelhasse 
Venstre klo  skud nr. ??? ved Lene Hansen / Linda—Henrik Jørgensen 
Højre klo  skud nr. ??? ved David Laundav/ Lasse Andersen  
Venstre vinge skud nr. ??? ved Bjarne Hansen / Knud Thylkær 
Højre vinge  skud nr. ??? ved Lone Hansen / Rudy Carstensen 
Brystpladen  skud nr.???? ved Helge Johnson / Lasse Andersen 
 

Skyttekonge: Helge Johnson 
Fuglekonge: Lasse Andersen 

  
??? Lodtrækning???? Stop kl. 19.00 

INFORMATION FRA REERSLEV SKYTTEFORENING 

 

NCC Industry A/S 

Områdekontor Grusgrave Øst 
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Fugleskydning 
 
Den 7. september 2019 a�holdt Reerslev 
Skytteforening fugleskydning på Skyde-
bane Vest, Hovedgaden 610. 
 
I den anledning har vi solgt et lotteri. 
Vinderne er de samme, som ses i over-
sigten over skydningen på side 24. I ven-
stre side ses skytterne som har ned-
skudt dele af fuglen. Tak for støtten. Vin-
derne har modtaget gevinsterne. Arran-
gementet var velbesøgt. Der var alene 
over 50 skytter, der deltog i fugleskyd-
ningen. Herudover kunne vi glæde os 

INFORMATION FRA REERSLEV SKYTTEFORENING 

over mange gæster, der ikke ønskede at 
deltage i selve skydningen. Arrangemen-
tet gav et overskud på ca. 7.000 kr.  
Tak for det. Pengene vil blive anvendt 
som hjælp til nye ri�ler i Reerslev Skytte-
forening. Mere herom senere. 

 Anlæg & Byg  IVS  
 Faglært:.  Murer,  Anlægsgartner  & Anlægstekniker 
Håndværker Til Hus & Have   Tlf. 30632678 

Murerfaget  
Renovering af badeværelser 
Lægning og opsætning af fliser og klinker 
Pudsning af vægge ude - & inde 
Renovering af facader m.m. 
Filsning og fugning 

Følgende tilbydes: 

Grøn linje 
Beskæring af træer og buske 
Fræsning og jordbearbejdning 
Pålægning af rullegræs 

Anlægsgartner/brolægger 
Grå linje 
Flise - & brolægning 
Trapper 

Anlægsberegninger 
Tegninger 
Mængdeberegninger 
Kvalitetssikring/dokumentation Mail:.mads.ring@hansen.dk 

Mads Ring Hansen 
Nørregade 3 Reerslev 
2640 Hedehusene 
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Lasse Andersen, Kronen Karol B. Næbbet Rene Schelhasse, Halsen 

Jan Hansen, Halen Lene Hansen, venstre klo David Landav, Højre klo 

Bjarne Hansen, Venstre 
vinge 

Lone Hansen, Højre vinge Helge Johnson, Brystpla-
den og Skyttekonge 

INFORMATION FRA REERSLEV SKYTTEFORENING 
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 REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

Foredrag i Reerslev 
Menneskets oprindelse og nutidens 
forskning i DNA 
 
Af Bodil Heiede 
 
Den 19.9. havde vi et spændende fore-
drag i Den gl. præstegård, hvor Morten 
Allentoft fra Københavns Universitet 
gav os den nyeste viden om menne-
skehedens ældste historie. Morten 
Allentoft har selv været ude i verden 
for at samle DNA-materiale til sin 
forskning de mest utrolige steder. Der 
blev fortalt med stort engagement og 
megen humor. Vi �ik et par morsomme 
historie om forskningsfeltets børne-
sygdomme. Forskerne lagde ud med at 
tro, at man kan komme op til en milli-
on år tilbage i tiden på dette grundlag. 
Det viste sig, at forskerens eget DNA 
havde sat sig spor i materialet, og så 
måtte man i gang med at udvikle me-
toder til at �jerne al forurening med 
nutidigt DNA fra prøverne.  
 

Arkæologerne har i det seneste 100 år 
haft to helt forskellige teorier om, hvor-
dan de epokegørende skift i menneske-
hedens forhistorie har fundet sted. Man 
er uenige, om det er sket gennem kul-
turpåvirkning eller forskydning af be-
folkningsmasser og indvandring. Hvis 
man ser på skiftet fra jæger- til bonde-
stenalder, så viser det sig, at man kan 
spore gener i bondestenalderens be-
folkning, som viser tilpasning til at ud-
nytte mælk og korn som ernæring. Det-
te anses for et tydeligt tegn på en ret 
stor udskiftning af befolkningerne i Eu-
ropa. Som mulige årsager blev nævnt 
klimaforandringer, pest og fordele ved 
den nye livsform. Det var dejligt, at der 
var så mange, der var nysgerrige efter 
at vide noget om menneskets afstam-
ning. Foredragsholderen holdt sig 
smukt til sit eget fag og dets muligheder 
og begrænsninger.  



 

REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

Årstidens indslag i efteråret 2019 
 
Allehelgensgudstjeneste  
Søndag den 3.11 kl. 16-17. Allehelgen er 
en tradition, hvor vi mindes de døde. 
Musikken er med til at give gudstjene-
sten dybde, og til denne gudstjeneste 
har vi Julie Holm som gæsteviolinist. 
Julie Holm spillede også til vores høst-
gudstjenesten. Hendes violinspil klæder 
vores gudstjeneste. Vi tænder lys på kir-
kegården som afslutning på gudstjene-
sten. 
 
Dukketeater -  
"En lille sky i Nisseland".  
Søndag den 8.12 kl. 14. 
Teater Ranunkel gæster vores kirke 
med en dukketeater-fortælling for børn 
(3-8 år) og barnlige sjæle. Under en 
storm dratter englen Lille Sky ned midt i 
Nisseland. Her møder hun nissen Rumle, 

hvis mave altid rumler efter mere nisse-
grød. Lille Sky mister i faldet ikke blot 
sine vinger, men også sin hukommelse! 
Og det er noget skidt, når man har en 
hemmelig mission den 24.december. 
Heldigvis har hun Rumle. For det er ikke 
kun engle, der gør gode gerninger – dem 
kan nisser også. Men �inder Lille Sky 
sine tabte vinger og sin hukommelse i 
tide? Og �indes der mon svar på alt i nis-
sebogen ALT om ALTING? 
 
En Lille Sky i Nisseland er en julefortæl-
ling om venskab, om hjælpsomhed og 
gode gerninger – og om at tænde et lys i 
julemørket. 
 
Forestillingen varer ca. 30 min. og der er 
gratis adgang for alle! 

28
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

 
Af Bodil Heiede 
 
På vores årlige sogneud�lugt gik turen til 
Slangerup Kirke og domkirken i Helsin-
gør. I Slangerup blev vi modtaget af en 
venlig kirketjener, som gerne ville for-
tælle og besvare spørgsmål om kirkens 
historie. Kirken er en af Danmarks første 
renæssancebygninger. Sognepræst Ja-
kob Schilling fortalte om salmedigteren 
og biskoppen Thomas Kingo (1634-
1703), der voksede op i Slangerup. Kin-
gos familie var af skotsk afstamning, og 
hans far var en fattig væver. 

Jakob Schilling beskrev, hvordan Kingos 
liv formede sig. Som ung sang han i 
drengekor. Som nygift præst skrev han 
kærlighedsdigte, til hans kones alt for 
tidlige død. Siden fulgte digte og salmer 
om, hvordan han længtes efter himlens 
sande glæde til forskel for verdens svi-
gefulde stolthed, håb og lykke. Kingo er 
vores største danske barokdigter, der 
for alvor udtrykker samtidens tanker 

om vanitas, det vil sige tomhed. Kingo 
beskriver, hvordan denne verdens skøn-
hed og forfængelighed fører til død og 
ødelæggelse, og at man kun gennem di-
sciplin, kongens magt og gudsfrygt kan 
skue frem mod en virkelig bedre ver-
den - synspunkter der for alvor fandt 
genklang i befolkningen i et århundrede 
der bød på klimaforandringer, krig og 
pest. Men gennem al sit arbejde for Gud 
og kongen glemte Kingo aldrig sit smuk-
ke og rige billedsprog med et glimt i øjet. 
Vi har mere end 80 salmer af Kingo i 
salmebogen, og de synges stadig. Vi sang 
"Far verden, far vel!" og "Vågn op og slå 
på dine strenge"  
Efter formiddagskaffen i kirkens møde-
lokale fortsatte vi til Helsingør Domkir-
ke, hvor vi havde en aftale med en guide 
kl. 12. Det var en pensioneret og passio-
neret kirketjener, som kunne fortælle 
adskillige muntre historier om kirken. 
Han fortalte bl.a. om, at man ved en re-
staurering af kirkens prædikestol havde 
fundet en rotterede, som kunne dateres 
helt nøjagtigt, da rotten havde foret sin 
rede med aviser. Rotten døde formo-
dentlig med Herrens – og præstens – 
ord i ørerne. 
Vi spiste en forrygende frokost i restau-
rant Strejf i stationsbygningen og vi hyg-
gede os gevaldigt. E� n ting var ikke efter 
bogen: den sædvanlige lagkage var ud-
skiftet med chokolade- og rabarberka-
ger, men der var sjovt nok ingen sure 
miner. 
Forslag til næste års ud�lugt modtages 
meget gerne. 

Årets sogneud�lugt var d. 7. september 2019  
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

Spirekoret 
Midt i august begyndte vores spirekor 
under ledelse af organist Nadja Ari-
stoff. Spirekoret handler om at lege 
musikglæden ind i børnene. Det bety-
der, at vi synger og danser og lærer 
rytmer. Børnene lærer også noder 
gennem sang og tegn. Metoden hedder 
”Solfa” og får sangen til at gå som en 
leg. Børnene er glade for dette lille 
åndehul i en ellers travl børnehverdag. 
Kom og vær med: 
Vi er en åben gruppe, hvor alle er vel-
komne og bliver taget godt hånd om. 
Koret øver hver torsdag eftermiddag 
fra kl. 16-17. Vi mødes i kirken. 
 
Åben kirke og orgelkoncerter 
Vi har åben kirke den første torsdag i 
hver måned fra kl. 17-20.  
Torsdag den 5.12 kl. 17 spiller orga-

nist Nadja Aristoff en orgelkoncert med 
julemusik. Vi kommer helt sikkert til at 
høre julemelodier, som glæder vores 
ører.  
 
Julekoncert og fællessang 
Søndag den 15. december kl. 15 
Til årets julekoncert byder organist 
Nadja Aristoff på populær julemusik i 
fællesskab med vores gæstemusiker 
Vladimir Gaidai, der er virtuos på har-
monika. Der vil blive spillet både på kla-
ver og harmonika, og vi vil bevæge os 
frem og tilbage imellem den danske ju-
letradition og Ukraine, hvor Vladimir 
kommer fra. Vi glæder os til en blanding 
af livlig julemusik fra den store verden 
og fællessang til vores mere hjemlige 
toner. Eftermiddagen slutter som sæd-
vanlig med masser af julehygge i Den gl. 
præstegård. 

Musikoplevelser i Reerslev kirke i efteråret 2019 
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

Samtale i Pejsestuen: ”Herren er 
min Hyrde” 
 
Torsdag den 7.11 kl. 17 i Den gl. 
præstegård  
 
I aften er der A� ben Kirke i Reerslev 
kirke og som noget nyt, supplerer vi 
med en ”Samtale i pejsestuen”. I bibe-
len bliver mennesker ofte sammenlig-
net med får – det sker f.eks. i den be-
rømte salme 23 fra Salmernes Bog i 
Gammel Testamente. Måske skurrer 
det i ørene på nutidens individualister, 
som hellere vil udvikle sig i selv-
hjælpsgrupper end sammenlignes 
med får, der har brug for en hyrde. 
Lad os sammen kigge på, om hyrdebil-
ledet i bibelen giver mening i vores 
nutid.  
Oplæg v. kirketjener Bodil Heiede 
 
 
 
 

Foredrag om digteren, Kaj Munk  
v. sognepræst Jakob Schilling 
 
Fredag den 8.11 kl. 9.30 i Den gl. præ-
stegård. 
 
Foredraget 
handler om dra-
matikeren og 
præsten Kaj 
Munk (1898-
1944) og hans 
liv før og under 
Danmarks be-
sættelse. 
"En historie om 
tvivl, ængstelse, 
og fuldkommen 
sikkerhed; et liv fuldt af drama, digte 
og forbudt kærlighed; en skæbne der 
indeholdt �lirt med diktatu-
ret, standhaftighed mod ondskaben og 
martyrdøden i en vejgrøft. Dette er hi-
storien om Kaj Munk." 
NB: Bemærk at foredraget gentages i det 
nye år. 

Kommende foredrag m.m. i Den gl. præstegård 
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KALENDER  

FTK Reerslev  
Landsbyordning 

RIF Reerslev IF RSF Reerslev Skytteforening 

MHR Reerslev Menighedsråd Café Grydelauget LL Landsbylauget 
ÆK Reerslev Ældreklub HUSET Reerslev Forsamlingshus     

Forkortelser: 

Dato   Kl. Aktivitet Sted Arrangør 
2019           

Søn 3/11 16.00 Allehelgensgudtjeneste Kirken MHR 

Tors 7/11 17 - 19 
Infomøde: Udskiftning af oliefyr til en 
anden 
 varmeinstallation 

Huset HTK + 
LL 

Tors 7/11 19 - 20 Samtale i pejsestuen: Biblens hyrder Den gl. præstegård MHR 

Fre 8/11 09.30 Foredrag om Kaj Munk Den gl. præstegård MHR 

Ons 20/11 17.30 Menighedsmøde Den gl. præstegård MHR 

Fre 29/11   Juletræstænding Forsamlingshuset LL + Huset 
Lør 30/11   Julestue Skolen LL + Skolen 

Tors 5/12 17.00 Orgelkoncert: Julemusik Kirken MHR 

Ons 8/12 14.00 Dukketeateret ”Ranunkel” spiller 
 julestykket ”En lille sky i Nisseland” Kirken MHR 

Ons 11/12 12.00 Ældreklubbens julefrokost Den gl. præstegård ÆK 

Søn 15/12 15.00 Julesange til klaver og harmonika Kirken MHR 

Tirs 24/12 14.00 Juleaftensgudstjeneste Kirken MHR 

Tirs 24/12 16.00 Juleaftensgudstjeneste Kirken MHR 

2020           

Søn 23/2   Tøndeslagning Huset LL + Huset 


