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TingstTingstTingstTingsteeeedetdetdetdet 
Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. 
Bladet optager indlæg fra private, foreninger 
samt annoncer. 
Bladet er planlagt til at udkomme medio fe-
bruar, april, juni, august, oktober og decem-
ber. 
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 hos Gurli Kjep, 
Tingstedvej 16, eller til redaktionsmedlem-
merne. 

Sats/Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge  
 www.prinfohh.dk 

Oplag: 800 stk. 

Giro: 0 10 64 02 
 

 

Redaktionsmedlemmer: 
 

Gurli Kjep  
Tingstedvej 16, Reerslev, Tlf. 4656 0673 
E-mail: n i s s e m o r @ c a f e e r . d k  
 

Preben Hedegaard 
Solvang 33, Reerslev, Tlf. 4656 3880 
E-mail: p r e b e n w h @ v i p . c yb e r c i t y . d k  
 

Rie Michaelsen 
Solvang 29, Reerslev, Tlf. 4656 3909 
E-mail: 
r i e . m i c h a e l s e n @ 4 m e 2 yo u . d k  
 

Grethe Grøn Henriksen 
M.W. Gjøesvej 22, Reerslev, Tlf. 4656 2894 
E-mail: g r e t h e _ t o n n y@ m a i l . d k  
 

Karin Gregersen 
Blommegrenen 11, 5592 Ejby,  Tlf. 7538 1984 
E-mail:  k a r i n g r @ p r i v a t . d k  
eller  karin.gregersen@hotmail.com 
 
 

Nye annoncører kan henvende 
sig til en af de ovennævnte 

redaktionsmedlemmer. 

 

 

 



  KOMMENTAR  

- 3 - 

 
 

 
 
 

SEPTEMBERHIMMEL. 
Det er i dag, hvor denne klumme skrives, må-
ske den sidste sensommerdag og efteråret med 
naturens sidste krampetrækninger før vinter og 
død ligger lige om hjørnet. 
Det får mig til at tænke på følgende herlige li-
nier skrevet af digteren Alex Garff: 

”Septembers himmel er så blå, 
dens skyer lyser hvide, 
og lydt vi hører lærken slå 
som før ved forårstide. 
Den unge rug af mulden gror 
med grønne lyse klinger, 
men storken længst af lande fór 
med sol på sine vinger.” 

og han fortsætter 

”Der er en søndagssti l le ro 
imellem træ’r og tage, 
en munter glæde ved at gro, 
som var det sommerdage. 
Og koen rusker i sit græs 
med saften om sin mule, 
mens bonden kører hjem med læs 
der lyser solskinsgule.” 

Det har vi med glæde kunnet opleve de sidste 
dage efter en periode med regn og oversvøm-
melser og i så i dag  

”Hver stubbet mark, vi stirrer på, 
står brun og gul og gylden, 
og røn står rød og slåen blå, 
og purpursort står hylden. 
Og georginer spraglet gror 
bandt asters i vor have, 
så rig er årets sidste flor, 
oktobers offergave.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Skulle det ske, at man tager sig sammen til at 
gå en tur rundt i landsbyen på denne smukke 
dag og kan nå grenene på af havernes bugnen-
de frugttræer, opdager man så, at 

”De røde æbler løsnes let 
fra træets trætte kviste. 
Snart lysner kronens bladenet, 
og hvert et løv må briste. 

Når aftensolen på sin flugt 
bag sorte grene svinder, 
om årets sidste røde frugt 
den tungt og mildt os minder.” 

Ja, sådan er det, vi kan ingenting ændre – og 
heldigvis for det – livet i naturen går sin gang 
– frøet kastes og spire – gror – blomstre – vis-
ner og dør og det gør mennesket også – vi fø-
des og vi dør, når tid er, det ved vi, men vi 
tænker og taler nødigt derom, 
for 

”At flyve som et forårsfrø 
for sommerblomst at blive 
er kun at visne for at dø, 
kan ingen frugt du give. 

 

men - 

 
Hvis modenhedens milde magt 
af l ivet selv du lærte, 
da slår bag falmet rosendragt 
dit røde hybenhjerte.” 

Redaktionen. 



HØRT I BYEN 

- 4 - 

 
 
 
 

HUSK 
at Biblioteket på Reerslev skole 

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 

 

 
 
 
 
 

  

    Jægeren var hos psykiate-
ren: 
- Jeg har mareridt hver nat, 
hvor jeg ser min svigermor 
komme ridende imod mig på en 
kæmpemæssig krokodille. Det 
gyser i mig bare ved tanken om 
de dyriske øjne, de store skar-
pe tænder, fråden, kløerne og 
den uudholdelige ånde. 
Hvor vildt, sagde psykiateren, 
det må være forfærdelig for dig. 
- Ja, og bare vent til du hører 
om krokodillen også. 

 

 

Psykiateren: Har De svært ved at 
træffe en beslutning? 
Patienten: Jaah – Øhh – Jo - Nej?!  

 

 

TESTAMENTE 
- Hvem vil du sikre? 

Kontakt os for et gratis og 
uforpligtende møde. 

CityAdvokat.dk 
CityAdvokat.dk er privat- og 

erhvervsadvokater. 
Vi arbejder bl.a. med: arv, testamente, 
ægtepagt, dødsboer, bolighandler og 

digital tinglysning, retssager, gældssager, 
privat- og familiesager og erhverv. 

 

Vindingevej 7C, 4000 Roskilde, 26 12 53 81 
Jernbanegade14, 4300 Holbæk, 26 12 53 81 

 

 

 

Karin Øhlenschlæger 
Advokat (L) 

Tlf. 40 48 59 24 
Karin@CityAdvokat.dk 

Lars Michael Randskov 
Advokat 

Tlf. 26 12 53 81 
randskov@mail.dk 
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2010 – 2011 
Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:  
www.reerslev-sterkende.dk 
 

Formand Michael Blem Clausen 
 Dybkærvænget 13, Stærkende 

Tlf.: 4360 0050 
Mobil: 4084 1329 
Mail: micclausen@gmail.com 

Næstformand Kirsten Halby 
 Tingstedvej 18, Reerslev 
 

Tlf.: 4656 4661 
Mobil: 2129 5006 
Mail: 
aage.kirsten@christensen.mail.dk 

Kasserer Ulla Christensen 
 Solvang 70, Reerslev 

Tlf.: 2427 3080 
Mail: ullachr@mail.tele.dk 

Sekretær Dan Petersen 
  Poul Hansens Vænge 16,  
 Stærkende 

Tlf.: 3510 9968 
Mail: dalis@vip.cybercity.dk 

Presseko- Michael Michaelsen 
ordinator  Solvang 29, Reerslev 
  

Tlf.: 4656 3909 
Mail: 
michael.michaelsen@4me2you.dk 

Bestyrelses- Else Nielsen 
medlemmer Thorsager 12 I, Reerslev 

Tlf.: 4659 1409 
Mail: jholmsted@mail.dk 

 Karin Øhlenschlæger  
 M. W. Gjøesvej 20, Reerslev 

Tlf.: 4048 5924 
Mail: karin@cityadvokat.dk 

Suppleanter Aage Christensen 
Tingstedvej 18, Reerslev 

Tlf.: 4656 4661 
Mobil: 4040 2687 
Mail: 
aage.kirsten@christensen.mail.dk 

 Vacant  
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Else Nielsen er trådt ind i bestyrelsen efter Kenneth Wexøe, som flytter fra 
Reerslev. 
 

Presse og kommunikation: Dan Petersen og Michael Michaelsen  
Byggeudvalg og Trafikudvalg: Nick Ziegler og Michael Michaelsen  
Aktiviteter og arrangementer: Else Nielsen og Michael Clausen  
Agenda 21: Michael Clausen  
Skovrejsning: Nick Ziegler  

Revisor: Niels Willumsen og Jesper Petersen  
Revisorsuppeant: Niels Paulsen 

Hvis du ikke er medlem af Landsbylauget og gerne vil have indflydelse på hvad der 
sker i vores landsbyer, eller du gerne vil deltage i byernes arrangementer, kan du 
henvende dig til:  
Kasserer Ulla Christensen  

Solvang 70, Reerslev  
2640 Hedehusene  
Tlf. 2427 3080 eller email: ullachr@mail.tele.dk 

Årligt kontingent 150,- kr. 
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Hedelandsfest iva l  2010 
 

Lørdag d. 21. august var første, men formentlig ikke sidste, lokale musik-
festival i Hedelands arena. 
En flot dag med 7 entusiastiske bands og begejstrede tilskuere. Bus kørte i 
pendulfart fra Høje-Tåstrup station til spillestedet, så publikum nemt kunne 
komme derud.  
Initiativtagerne Lars Vesterdal og Mikael Bak fra hhv. klubben og SFO i 
Reerslev vidste, at der i kommunen var adskillige dygtige bands, og fik 
ideen til at samle dem til en forestilling i de fantastiske rammer i Hedeland 
en sensommerdag. Lokale foreninger i Reerslev deltog med praktisk arbej-
de med opsætning og nedtagning af telte og salg af diverse is, vand og pøl-
ser m.m. 
 

7 bands gav, hvad de havde i sig, og der var ingen i nabobyen Reerslev, 
der var i tvivl om deres tilstedeværelse. Alle fik hjertebanken – det fysiske 
tryk var meget kraftigt, og næste år møder der nok flere nysgerrige op – ef-
ter den appetitvækker.  
Borgmesteren deltog også, og udtrykte sin begejstring for festivalen fra 
scenen. Han lovede også, at kommunen til næste år vil gå ind for at genta-
ge succesen til næste år. Så bliver der måske endnu flere deltagere og til-
skuere.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I anledning af mit 35 års jubilæum, indbydes kunder, leve-

randører, medarbejdere, samarbejdspartnere, venner og fa-

milie til en hyggelig eftermiddag i 
 

Reerslev Forsamlingshus 
Tingstedvej 27 Reerslev, 2640 Hedehusene 

Lørdag, den 20. november 2010 fra kl. 14.00 – 19.00 
 

I dagens anledning har vi fået en af landes førende skinke-

kuttere til at lægge til hos os, hvor det vil være muligt, un-

der musikledsagelse, at bestille to tykke med kage og det 

hele, en kradser eller en indianer i kano. 

Hertil serveres der øl, vin, vand eller kaffe. 
 

Da vi nok bliver nogle stykker, vil det være dejligt af hen-

syn til planlægningen, hvis vi kunne få besked om evt. del-

tagelse. Send mail på post@frujensen.com 

eller brev til Stenalderen 76, 2640 Hedehusene. 
 

Vel mødt 

Fru Jensen  
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Reerslev Forsamlingshus 

25. 11. 2010 

Havens Danse OrkHavens Danse OrkHavens Danse OrkHavens Danse Orkeeeesterstersterster.... 

Det sædvanlige oplæg med rødternede 
duge. Husk stråhatte! 
Det er med stor glæde, at vi igen kan 
præsentere det kendte Havens Danse 
Orkester under ledelse af den legendariske 
trommeslager Jan Schiöpffe. Havens 
Danse Orkester har et meget bredt reper-
toire, og spiller alt fra Beatles til Bach, 
Brandenburg til Bamse, Elvis til Edelmann, 
Krebs til Kollo, Shu-bidua til Sedaka, og 
selvfølgelig en bred vifte af de gamle 
danske klassikere.  

Havens Danse Orkester spiller gerne op til dans, så tag gode venner og/eller 
naboerne med til en glad aften, hvor vi, hvis der er stemning for det, flytter bor-
dene og tager en svingom. 

Billetter hos Birthe i Reerslev Forsamlingshus 
Tlf. 46 56 11 52, eller hos 

Pinnerups Eftf. Hovedgaden 512, 2640  Hedehusene. 
Pris inkl. forplejning*) 175 kr. 

 
Øvrige oplysninger: 
Ansvarlig leder: Johannes Thulesen  (4656 0666) 
Kunstnerisk leder: Bruno Jensen  (2029 6818) 
Levering af mad: Fru Jensen  (4659 0880) 
Billetter: Birthe Hillersdal  (4656 1152) 

Vel mødt og god fornøjelse. 

(*) Forplejningsniveau:  3 flotte stykker uspecificerede smørrebrød pr. person eller 
tilsvarende ekskl. drikkevarer. 
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 Reerslev fritids- og ungdomsklub   
 Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene.  
 Tlf. 43 35 35 60. Email: reerslev_fritidsklub@htk.dk Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk 

  
 

En KÆMPE - MEGET STOR TAK – for opbaknin-
gen til Hedelandsfestival 2010, der løb af staben lør-
dag d. 21/8. Både til dig, der hjalp – før under og 
efter.  
Men også til dig, der mødte op og gav ungerne din 
opbakning! 

Uden alle jer frivillige, var det aldrig gået så godt.  

Det blev lige så godt som vi havde håbet. Der var et par fejl undervejs og 
noget, der skal rettes til, hvis vi beslutter at fortsætte med at lave festival. 
Men i det store og hele gik det da vist meget godt. Jeg har i hvert fald ikke 
hørt andet, fra de deltagende skoler, sfo’er og klubber.  

Vi skal ikke glemme at fortælle hvad, der sker i klubben, hen over efter-
året.  

Først var der forældremøde med valg til vores bestyrelse, det var d. 5. ok-
tober. Hvem der blev valgt ind m.m. kan man se på vores hjemmeside. El-
ler måske i næste nummer af Tingstedet.  

Torsdag d. 28. oktober, holder vi Halloween fest sammen med sfo’en. 
Det er blevet en tradition, at vi holder denne aften sammen på skolen. Og 
som sædvanligt håber vi på at det også bliver en meget uHYGGELIG aften 
;o) 

Fredag d. 12. november, kl. 18, inviterer vi som traditionen byder, til vo-
res ”flæskestegs aften”. Det er en aften, som står i familie hyggens tegn. 
Det koster gratis at komme, MEN man skal huske at tilmelde sig. Da vi 
kun må være 100 personer, er det ”selvfølgelig” kun for klubbens med-
lemmer, deres forældre og søskende. Se mere i vores klubblad.  

Sidst men ikke mindst, skal vi igen i år være med til at fejre julens komme, 
sammen med resten af Reerslev. Dette kan du læse mere om, andet sted i 
Tingstedet.  
 

På klubbens vegne 
 

Lars Vesterdal  

 



Ny bolig?
Spørg os når du skal sælge?

Mere end 20 års erfaring med
boligsalg i Reerslev og
Stærkende. 

Nybolig Hedehusene
Hovedgade 502
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 2555 - 13 -



 

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: Per Nielsen 2214 3067 

Kasserer: Anders Rody Hansen 5056 6386 

Riffel.afd.:  Svend Erik Rasmussen 4632 6060 
 Pia Eriksen  

Pistol afd.: Lars Rasmussen 4659 0506 
 Jens Johannesen 4264 1746 
 Bjarne Kristensen 2267 8970 
 

Kontingent for 2010:   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 

 



A/S Tjørnehøj Mølle 
Tingstedvej 47 
2640 Hedehusene 
Tlf. 33 68 37 70
www.kvalitetsfoder.dk

Åbningstider:
Man.-tors. 7.00-16.00
Fre. 9.30-15.00
Middagslukket 
alle dage 12.00-12.30

Vi har det hele til konkurrencedygtige priser. Alt i foder 
til heste – også strøelse, træbriketter samt træpiller.

Tjørnehøj Mølle er Danmarks største hestefoderprodu-
cent. Foderet forhandles landsdækkende gennem DLG, 
Land & Fritid samt private forhandlere.

Kæledyr
eller have?



 
Reerslev skole, Fritidsklubben, Forældreforeningen, 

Idrætsforeningen og Landsbylauget er glade for at  invitere til 
julestue på skolen samt juletræstænding i forsamlingshuset. 

 

 

Vi starter med den traditionelle julestue med julemusik,  
juleværksteder til små priser, og meget mere på skolen fra 

kl. 14 til kl. 17. Øl, vand, glögg, slik og æbleskiver 
til rimelige priser.  

Mulighed for at opstille kræmmerbod. Pris 40 kr. 
Kontakt Rie Michaelsen tlf. 4656 3909 
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Kl. 17 tændes juletræet ved forsamlingshuset og 
Nisseorkestret spiller op til dans om træet for store og små. 

 

 
 

Kl. 18 serveres flæskesteg eller 
 man kan vælge gule ærter i forsamlingshuset. 

 
Kl. 19 Underholdning. 

 
Pris for deltagelse i fællesspisning: 

Voksne 85 kr. – Børn under 12 år 40 kr. 
Vin, øl og vand sælges som sædvanlig til rimelige priser. 

Bindende tilmelding til spisning senest d. 21 november 
til Kirsten Halby, tlf. 4656 4661 eller Michael Michaelsen tlf. 46563909 

- 17 -



 

- 18 - 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 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. 



Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 

Referat fra generalforsamling i  
Reerslev Skytte- og Idrætsforening 
 
Afholdt den 22. juni 2010 kl. 19.30 i klubhuset. 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmetællere 
4. Aflæggelse af beretning 
5. Aflæggelse af regnskab og gennemgang af budget 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af formand 
8. Valg af næstformand og bestyrelsesmedlemmer 
9. Valg af suppleanter 
10. Valg af revisorer 
11. Valg af fanebærer 
12. Eventuelt 

 

Ad pkt. 1: Valg af dirigent 
Johannes Thulesen blev valgt. 
 

Johannes Thulesen startede med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt 
med lovlig varsel og var beslutningsdygtigt. Der var imidlertid gået for længe siden 
sidste generalforsamling, men de fremmødte var indstillede på, at se bort fra dette 
punkt, gennemføre generalforsamlingen, og så satse på, at næste års generalforsam-
ling afholdes efter vedtægterne. 
 

Ad pkt. 2: Valg af referent 
Frands Bennetsen blev valgt. 
 

Ad pkt. 3: Valg af stemmetællere 
Som stemmetællere blev Anne Lise Hansen og Michael Blem Clausen valgt. 
 

Ad pkt. 4: Aflæggelse af beretning 
Formanden Jan Jensen aflagde beretning. Beretningen er vedlagt som bilag nr. 1  
Johannes Thulesen sluttede med at takke for beretningen og konstaterede efter et par 
opklarende spørgsmål, at beretningen kunne godkendes. 



Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

  

Ad pkt. 5: Aflæggelse af regnskab og gen-
nemgang af budget 
Regnskabet for regnskabsåret 2007, 2008 og 2009 blev fremlagt. 
 
Revideret regnskab for hvert af årene er vedlagt referatet i bilag 2. Kommentarer til 
regnskabet er ligeledes vedlagt i Bilag 2. 
 
Regnskabet for 2007, 2008 og 2009 blev godkendt. 
 

Ad pkt. 6: Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 

Ad pkt. 7: Valg af formand 
Som ny formand blev Jens Midtgård valgt. 
 

Ad pkt. 8: Valg af næstformand og bestyrelsesmedlemmer 
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at indsætte en egnet kandidat som 
næstformand. 
 
Følgende blev Valgt/genvalgt: 
Annelise Hansen (Gymnastik) 
Frands Bennetsen (Svømning) 
Ulla Christensen (Kasserer, frem til næste generalforsamling, hvor hun ønsker at bli-
ve afløst), 
Michael Blem Clausen (har lovet at koordinere fodbold) 
 
For skytterne ser bestyrelsen således ud: 
 
Formand er  Per Nielsen 
Kasserer er  Anders Rody Hansen 
 
Riffelafd:  Svend Erik Rasmussen 
 Pia Eriksen 
 
Pistolafd: Lars Rasmussen 
 Jens Johannesen 
 Bjarne Kristensen 

 



Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 
 
Ad pkt. 9: Valg af suppleanter 
Valgt blev Gitte Pedersen, Johannes Thulesen og Jan Jensen, 
 
For skytterne blev Niels Jørgen Petersen valgt. 
 

Ad pkt. 10: Valg af revisorer 
Valgt/Genvalgt blev Mogens Larsen og Kurt Thomassen 
 
Suppleant er Anni Kær Pedersen. 
 

Ad pkt. 11: Valg af fanebærer 
Genvalgt blev Kurt Thomassen 
 
Suppleant er Claus Jensen 
 

Ad pkt. 12: Eventuelt 
Jan Jensen takkede Anni Kær Pedersen for at have forberedt gennemførelse af gene-
ralforsamlingen. 
 
Mogens Larsen takkede Jan Jensen for sit store engagement i Reerslev Idrætsfor-
ening. Uden Jans helt fantastiske indsats ville klubben ikke have udviklet sig som den 
har gjort. 
 
Johannes Thulesen sluttede med at takke for god ro og orden under generalforsamlin-
gen. 
 
Det blev besluttet, at næste generalforsamling afholdes tirsdag den 8. februar 2011. 
Formanden sørger for, at datoen kommer i Reerslev kalenderen. 
 



Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

Bilag 1: 
 

Formandens beretning 
 

Jeg skal være den første til at beklage, at generalforsamlingen først 
holdes nu. Der er mange mere eller mindre gode forklaringer på, at det blev sådan. Jeg hå-
ber, at vi alle kan samles om nu at se fremad og få afholdelse af generalforsamling ind i en 
god gænge igen, så vi følger vedtægterne fremover. 
 

Det er samtidig min sidste formandsberetning, da min tidligere beslutning om at stoppe står 
ved magt, og jeg vil derfor benytte lejligheden til kort at orientere om aktiviteterne i for-
eningen fra 2007 og frem til nu. 
 

Aktivitetsniveauet i foreningen.  
Færdiggørelse af klubhuset.  
Efter lange og til tider seje forhandlinger ser det nu endelig ud til, at Høje-Taastrup kommu-
ne har godkendt ombygningen af klubhuset. Bedst som vi troede, at alt var i sin skønneste 
orden, blev vi belært om noget andet. Ligeså lidt kommunen havde styr på dokumentationen 
for bygningerne før og under renoveringen, ligeså lidt styr på det skulle det vise sig at 
kommunen havde efterfølgende. 
Et af problemerne var, at klubhuset ikke følger reglerne for adgang for handicappede. Det 
blev der i sin tid givet dispensation til, men den dokumentation fandtes pludselig ikke i 
kommunens arkiver og de direkte involverede parter var ikke længere ansat. Det gav nogle 
sammenstød og kraftige meningsudvekslinger med byggesagkyndige og kommunens admi-
nistration. I bund og grund er det jo kommunens egen bygning, og vi er udelukkende bruge-
re, så et langt stykke hen ad vejen blev vi gidsler i en intern strid. 
Desuden var der et udluftningsproblem, som vi havde gjort opmærksom på under byggepro-
cessen – meget firkantet sagt havde kommunen sat ulovlige vinduer og døre i deres egen 
bygning. 
Først her i maj 2010 er en aftale om de fornødne skridt til at få godkendt en brug af skolens 
handicaptoilet faldet på plads samtidig med, at der er fundet en løsning på udluftningspro-
blematikken - så nu er alt i den skønneste orden. Dog mangler der lige at få lagt den sidste 
isolering på plads på loftet, men det er dejligt at stå her i dag og glæde sig over de nye ram-
mer, vi har fået stablet på benene, når man tænker på de nedslidte lokaliteter med syv min-
dre rum, som oprindelig var. 
Det har krævet masser af sved og frivilligt arbejdskraft at nå hertil, hvor klubhuset har fået 
et ansigtsløft og er et tidssvarende lokale til gavn og glæde for alle i såvel foreningen som i 
resten af byen – tak til alle, der på hver deres måde har givet en hånd eller materialer til ar-
bejdet. 
 

Referatet, beretningen fra de forskellige afdelinger og bilag 2, Regnskabet, 
kan rekvireres hos Jens Midtgaard, mail: jm@miljoe-logistik.dk eller læses 
på Landsbylaugets hjemmeside www.reerslev-sterkende.dk under Reerslev IF. 



Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

Formandens beretning 
Afslutning. 
Det har været nogle spændende år at være formand for RIF.  
Jeg er særlig stolt af, at vi nu har fået os et tidssvarende klubhus etableret på frivillig basis. 
Ved hjælp af Kandisarrangementerne har vi sikret os en god foreningsøkonomi – og et godt 
bidrag til det fortsatte arbejde med at få skabt bedre indendørs idrætsfaciliteter. Desuden har 
den store frivillige arbejdsindsats, der har været lagt for dagen ved bl.a. sommerfesterne, 
været med til at sikre, at kontingenterne har kunnet holdes på et acceptabelt leje. 
 

Fremtiden for Reerslev bliver, at vi nu skal have gjort det nødvendige benarbejde for, at 
idrætsforeningen får nogle bedre rammer for motionssport – også om vinteren. I samarbejde 
med Forældreforeningen forventes RIFs kommende bestyrelse i de næste måneder at gøre 
en stor indsats for at få tilvejebragt de midler, der mangler for at halprojektet bliver en reali-
tet. Der var i aftes møde i arbejdsgruppen omkring halprojektet, hvor forskellige interessen-
ter var samlet for at fordele arbejdsopgaver og lave tidsplaner.  
 

Jeg håber, at I alle vil bakke op om dette. 
 
Bilag 2  Regnskab og kommentarer (uddrag) 
 

Kommentarer til 2009-regnskabet 
 

Der er overordnet balance i regnskabet. 
Overskud på 29.111,23 Kr. Det hidrører primært fra svømning, som nu er foreningens stør-
ste aktivitet målt i udøvere, kontingent og overskud. 
 

Kandis-Regnskab 
Der henstår 136.792 kr. ultimo 2009. Heraf skal der overføres et tidligere tilbageholdt over-
skuds-garantibeløb på 15.000 kr. til skytterne samt overskud fra 2009. 
 
Så ud over, at Kandiskontoen har bidraget til underskuddet i 2007, er der fortsat et klække-
ligt beløb på kontoen. Hertil kommer, at der samlet er overført mere end 250.000 kr. til 
skytteafdelingen. 
 
Læs om Kandis arrangementerne i formandens beretning. 
 
Det blev fremført på generalforsamlingen, at Kandiskontoen skal optages i RIF’s balance. 
Baggrunden for at holde den for sig selv var et ønske om at se driften i RIF uden påvirkning 
af Kandis-aktiviteten, da det afspejler ”normaldrift”. 
 
I 2011 bliver Kandis balancen inkluderet i RIF’s regnskab. Men her vil der således ikke væ-
re påvirkning fra driftsaktiviteter, da det pt. ikke afholdes Kandisfester. 
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TILLYKKE  
Vinderen af nr. 111s 
krydsordsopgave: 
Løsning: Tavle 
 
August Pedersen 
Flintebjergvej 9 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kunne du tænke dig at vinde 50 
kr., og er du under 15 år og bor i 
Tingstedets distrikt, så læg din  
løsning i postkassen på  
Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep , 
senest d. 15.11.2010. 
 
Navn:   

Adresse:   

Alder:   

Løsning:   

Mit yndlingsdyr:  
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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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Julestue.Julestue.Julestue.Julestue.    
Der holdes julestue på 
Tingstedvej 16, Reerslev 
lørdag den 20. november og 
lørdag den 27. november. 
Der er alt i julerier fra engle til 
julemus, julekort og meget andet. 
Der serveres kaffe og småkager. 
Åbent kl. 11 – 15. 
Alle er velkomne. 
Hilsen Gurli og Ulla 
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Dukketeater 

Reerslev menighedsråd inviterer børn og voksne 
til dukketeater i Reerslev Kirke 

lørdag d. 12.12.2010 kl. 15.00. 

Teatret Rod opfører krybbespillet ”Rejsen”. Teaterstykket er 
velregnet for aldersgruppen 4 år -100 år og varer ca. 45 min. 
Så tag din mor og/eller far i hånden og kom op i kirken og se 
et hyggeligt teaterstykke. Vi glæder os til at se rigtig mange 

børn med familie. 

Venlig hilsen 
Menighedsrådet 
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Koncert i Reerslev kirke 
søndag den 21. november kl. 16.00 

med: 

TORSLUNDE KORET 

DORTE LESTER, BLOKFLØJTE 
LARS GRANGAARD, DIRIGENT 
/PIANO/CEMBALO/ 

Torslunde Koret er et blandet folkekor på 
ca. 25 medlemmer fra Torslunde og 
opland, der med stor sangglæde, synger et 
blandet repertoire af folkloristiske sange, 
gospel og kirkeligt. Koret blev startet i 
2005. 

Blokfløjtespilleren Dorte Lester medvirker også ved 
koncerten sammen med Lars Grangaard på cem-
balo. Dorte Lester er uddannet ved Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium og videregående studi-
er i Holland og USA. Har turneret i det meste af 
Europa og USA. 

Lars Grangaard er organist i Torslunde kirke og 
dirigent for Torslunde Koret. Uddannet som klassisk 
klarinetist fra Vestjysk Musikkonservatorium og se-

nere som organist ved Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde. 

Ved koncerten vil man bl.a. kunne høre værker af den franske barokkomponist 
Joseph Bodin de Boismotier (1689-1755) samt af den italienske benedektiner-
munk og komponist Diogenio Bigaglia (1676-1745). 

Der er gratis adgang. 

Venlig hilsen 
Menighedsrådet 



 REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
 2640  HEDEHUSENE 
 
 
 
 
 

- 30 - 

 



REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
 2640  HEDEHUSENE 
 
 
 
 
 

- 31 - 

 

Gudstjenester  
i 
Reerslev kirke 
 

oktober 
Søndag, den 10. oktober kl. 10 
19. S. e. Trinitatis Kanding 

Søndag, den 17. oktober kl. 10 
20. S. e. Trinitatis Hedegaard 

Søndag, den 24. oktober kl. 10 
21. S. e. Trinitatis Kanding 

Søndag, den 31. oktober kl. 10 
22. S. e. Trinitatis Kanding 
 

november 
Søndag, den 7. november kl. 10 
Alle helgens dag  Kanding 

Søndag, den 14. november kl. 10 
24. S. e. Trinitatis  Kanding 

Søndag, den 21. november kl. 10 
Koncert med Torslundekoret 

Søndag, den 28. november kl. 10 
Første søndag i Advent  

 

december 
Søndag, den 5. december kl. 10 
Anden søndag i Advent 

Søndag, den 12. december kl. 10 
Tredje søndag i Advent 

Søndag, den 19. december kl. 16  
Julekoncert  
 
 



AKTIVITETSKALENDER: oktober 2010 - marts 2011 

 

Dato Kl. Aktivitet  Sted Arrangør 

Man 11/10 19 Foredrag om livsstilssygdomme og dia-
betes 2 v/ sygeplejerske Ellen Juul, Steno 
Diabetes Center. Mændene er velkomne. 
Pris: 50 kr. 
Tilmelding senest d. 6/10 tlf. 4656 0673. 

Huset HHF og Æl-
dreklubben 

Søn 17/10 17 Teateraften. Spisning kl. 17 og derefter 
kører vi til Albertslund MusikTeater for at 
se ”Cabaret” med bl.a. Birthe Kjær, Dario 
Campeotto og Lars Bom. Mændene er vel-
komne.  
Pris: (mad og teaterbillet) 300,- kr. 

Det Røde Hus 
hhv. Alberts-
lund Musiktea-
ter 

HHF 

Tors 28/10  Halloween sammen med sfo Skolen FTK 

Fre 29/10 19 Café-aften.  Tilmelding. Huset Café 

Fre 12/11 18 Flæskestegsaften, se side12. FTK FTK 

Sø 21/11 16 Koncert med Torslundekoret, se side30.  Kirken MHR 

Tors 25/11 18.30 Havens Danse Orkester spiller op, se 
omtale side 10. 
Pris: 175 kr. Tilmelding på tlf. 4656 1152. 

Huset RMF 

Lø 27/11 14 Julestue, se side 16-17. Skolen LL m. flere 

Lø 27/11 17 Juletræstænding, se side 16-17. Huset LL 

Tirs 7/12 19 Julehygge med banko +gave til ca. 30 kr. 
Pris: 50 kr. 
Tilmelding senest d. 3/12 tlf. 4656 0673. 

Hedehuset HHF 

Lør 12/12 15 Dukketeater, ”Rejsen”, se omtale side 28. Kirken MHR 

Ons 15/12 13 Julefrokost. Huset Ældreklubben 

Søn 19/12 16 Julekoncert. Kirken MHR 

  2011    

Man 24/1 18.30 Virksomhedsbesøg, Sæbeværkstedet 
Pris: 50 kr. + kørepenge 40 kr. 
Tilmelding senest d. 9/1, tlf. 4656 0673. 

Bag Fakta, 
samkørsel til 
Karlslunde. 

HHF 

Tirs 8/2  Generalforsamling Klubhuset RIF 

Ons 2/3 12.30 Kalkmalerier i Reerslev Kirke 
Snitter og kaffe i forsamlingshuset. 
Pris: 50 kr. 
Tilmelding senest d. 24/2, tlf. 4656 0673. 

Kirken og Hu-
set 

HHF 

Tors 24/3 19 Fairline  underholder med countrymusik. Huset RMF 

Man 28/3 13.30 Tøjdemonstration v/ Anna’s Mode. 
Pris: 50 kr. 
Tilmelding senest d. 21/3, tlf. 4656 0673. 

Huset HHF og Æl-
dreklubben 

 
 

Forkortelser: 
FTK Reerslev Fritidsklub RIF Reerslev IF RSF Reerslev Skytteforening 

MHR Reerslev Menighedsråd Café Landsbylaugets Café-Udvalg LL Landsbylauget 

HHF Husholdningsforeningen HUSET Reerslev forsamlingshus RMF Reerslev Musikforsyning 
 




