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Eftertragtet og tæt på det hele 

Hyggelig, idyllisk og naturskønne omgivel-

ser er bare nogle af de ord, der sælger Reers-

lev i en ejendomsannonce eller i forbindelse 

med udstykningen af et nyt boligområde. 

I sidste ende handler al handel med ejen-

domme om beliggenhed – ikke mindst prisen 

bestemmes af beliggenheden. 

Men uanset pris, kvalitet og størrelse på en 

ejendom skal det også være attraktivt at 

flytte til Reerslev og Stærkende. De to lands-

byer scorer topkarakterer på mange af de pa-

rametre, hvor områderne skiller sig ud. Det 

gælder især de naturskønne omgivelser, og 

så er det altid en subjektiv vurdering af, hvor 

tæt byerne ligger på ”det hele”.  

Den moderne børnefamilie kan godt leve 

med, at de daglige indkøb ikke længere er en 

mulighed, når discount-markeder på stribe 

byder sig til få kilometer væk. Her handler 

det eksempelvis mere om et trygt miljø, en 

god institution og en attraktiv skole samt en 

infrastruktur, som gør det nemt at få en travl 

hverdag til at hænge sammen. Dertil kom-

mer også et dynamisk fritids- og kulturliv. 

Det kræver konstant udvikling og tilpasning 

for at byerne kan fastholde en attraktiv posi-

tion. Der skal være noget at byde på. Stærk-

ende er inden for de seneste årtier nærmest 

blevet fordoblet. Reerslev er også fulgt med 

i kraft af nye udstykninger, og lige nu begyn-

der salget af 20 nye huse ved Flintebjergvej. 

En ny bydel opstår, og her overdriver mæg-

leren ikke, når området beskrives som et 

”stenkast” fra det helt igennem fantastiske 

og naturskønne Hedeland. 

Byen udvikler sig, det samme gør Hedeland, 

hvor området vest for Reerslev også har æn-

dret udseende og karakter de senere år, selv 

 

om der stadig udvindes råstoffer fra under-

grunden. 

Reerslev har skabt fundamentet. 
Uden råstoffer, ingen udvikling. Her har Re-

erslev ydet sit bidrag – et større bidrag end 

nogle måske tænker over med de tusindvis 

af læs med grus og andet byggemateriale, 

som lastbiler gennem en generation dagligt 

har transporteret væk som forsyning til nyt 

byggeri og anlæg af ny infrastruktur. 

Alene Lergraven vest for Reerslev gemmer 

sin helt egen historie. Hvad der for mange i 

dag ”bare” er et grønt område med bjælke-

hytte, søer og en gyde til det årlige Sankt 

Hans bål, var i mange år et industriområde 

med hektisk graveaktivitet. 

Fra det efterladte hul blev der i perioden fra 

1932 til 1971 gravet ler til fremstilling af ca. 

600 millioner mursten. Det svarer til ca. 

40.000 boliger. 

Leret blev transporteret i såkaldte tipvogne, 

der hver rummede ca. 1,5 kubikmeter ler, og 

vognene blev trukket af først damplokomo-

tiver og senere motordrevne lokomotiver fra 

lergraven til Hedehus-Teglværket, hvor 

murstenene blev fremstillet. 

Da udvindingen af ler stoppede i 1971, blev 

en del af området brugt til ride- og springba-

ner til Reerslev Ride- og Køreforening sam-

tidig med, at der blev etableret skydebaner 

for Reerslev Skytte- og Idrætsforening – en 

aktivitet, der senere blev flyttet til Skyde-

bane Vest i forbindelse med etableringen af 

Hedeland. 

Fremtidens Hedeland og nyt gadekær 
Hedeland står også foran en ny udvikling. I 

april afleverede tre tegnestuer hver deres bud 

på fremtidens Hedeland Naturpark, og en 

dommerkomite har lagt særlig vægt på tre 
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hovedtemaer i deres bedømmelse af forsla-

gene: Fysik, formidling og forretning.  

I den proces vurderede dommerkomiteen, at 

et forslag fra Team SLA havde det stærkeste 

bud som udgangspunkt for den kommende 

udviklingsplan. Der er lagt vægt på ideerne 

til udvikling af naturen og sammenhæng med 

de omkringliggende byer og landskab. Team 

SLAs forslag til Hedeland Naturpark inde-

bærer bl.a. en øget dramatisering af landska-

bet med dybe dale, ”bjerge”, ødemark og en 

central rute kaldet Horndragen opkaldt efter 

en sjælden orkideblomst, som vokser i Hede-

land. 

 

 

 
Ingen landsbyidyl uden et gadekær. Det kri-

terie opfylder både Reerslev og Stærkende 

også, men Gadekæret 2 bliver også nødven-

dig at anlægge, når byerne skal matche nuti-

dens og fremtidens fysiske krav til et aktivt 

fritidsliv. Gadekæret 2 er navnet på den mul-

tihal, der fortsat er på tegnebrættet, og som 

en ihærdig arbejdsgruppe fortsat arbejder in-

tenst med at få rejst den sidste del af økono-

mien til. 

Udvikling i og omkring Reerslev og Stærk-

ende er med til at sikre, at byerne fortsat er 

eftertragtede og tæt på det hele. 

 

 

LOPPEMARKED 11. JUNI KL. 11 - 15. 

I FORSAMLINGSHUSET. 

Lej en stand inklusiv bord for 100,- kr. 

----- og giv andre mulighed for at genbruge de ting, 

som ikke længere har brugsværdi for dig. 

------ I skal bare blive enige om prisen!! 

– effekter kan på dagen afleveres til forsamlingshusets bod. 

Vi satser på, at være ude på parkeringspladsen.  

Hvis vejret er for dårligt rykker vi ind i salen. 

Bestil bod/bord hos Birthe på tlf. 2818 9356, senest 9/6. 

llllllloooopppp-ppppeeeee-mmmmaaaarrrr-kkkkeeeeddddd 
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 JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK 
 Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene 
 Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk 
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Rammen til større og mindre begivenheder 
 

Se brochure og kalender på hjemmesiden 

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

Andelsbeviser sælges for 200 kr. pr. husstand.   
 

Vært: Birthe Hillersdal tlf. 46 56 11 52 

Træffes bedst mellem 16 - 18.  

E-mail: forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk 

Tingstedvej 27, Reerslev, 2640 Hedehusene  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.reerslev-sterkende.dk/Forsamlingshuset
mailto:forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk
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DEN GRØNNE ELEVATOR 
 

SÅ FIK VI DEN - OG DET FOR FULDE GARDINER!!!!! 
 

3 forestillinger med mesterligt spil på alle tangenter!! – Dilettan-
terne gav den hele armen!!! 

Hovedkræfterne Karina og Mikael shinede som den generte Blanche og stille Billy, 

og Tanja, Buster og Karsten matchede dem rigtig fint. Lotte som stuepige var også et 

friskt pust, mens Karin og Lars udfyldte rollerne som tomhjernede flyttemænd godt. 

Drukscenen, som er stykkets sjoveste, havde Mikael tilført et ekstra krydderi – i for-

hold til det oprindelige manuskript – se foto nr. 1055. Latteren rullede så taget næsten 

lettede!!!  

En fantastisk forestilling!! 

Vi glæder os til at se dilettant igen til næste år. 

Medvirkende:  

Laura Bartlett Tanja Borge 

Billy Bartlett  Mikael Jensen 

Blanche Wheeler Karina Grøn Henriksen 

Jack Wheeler Buster Pedersen 

Phillip Evans Karsten Hørring Riegels 

Tessie (stuepige) Lotte Hansen 

Spring (flyttemand) Lars Hansen 

Stop (flyttemand)  Lars Hansen 

Instruktion   Mikael Jensen 

Suffli  Jytte Handryciak 

Teknik  Emil Kunicka 

Sminke   Aase Borge 

Se alle fotos på www.reerslev.dk /rm 

 

http://www.reerslev.dk/
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 201 7 -  2018 
Se også: Landsbylaugets Hjemmeside: www.reerslev-sterkende.dk 

Mail til bestyrelsen: info@reerslev-sterkende.dk  

Landsbylaugets : 42 41 10 70 

Formand 

Mads Ring Hansen 

Nørregade 3, Reerslev 

Tlf.: 30 63 26 78 

 
e-mail: mads.ring@hansen.dk 

Næstformand 

Sarah Mahdi 

Nørregade 6, Reerslev 

Tlf.: 31 21 29 11 

 

e-mail: sarahmahdi87@gmail.com 

Kasserer 

Lene Johnsson 

Stendyssevej 13, Reerslev 

Tlf.: 20 49 20 50 

Landsbylauget: 42 41 10 70 
 

e-mail: lene20492050@gmail.com 

Sekretær 

Christina Søe Langholm 

Thorsager 34 

Tlf.: 51 24 33 37 
 

e-mail: cslangholm@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem 

Kirsten Halby 

Tingstedvej 18, Reerslev 

Tlf.: 46 56 46 61 

Mobil: 40 40 26 87 

e-mail: khalby@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Birthe Holst Christensen 

Tingstedvej 22 

Tlf.: 46 56 43 56 
 

 

email: b.holst@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem 

Nick Ziegler 

Tingstedvej 41, Reerslev 

Tlf.: 40 18 72 28 

 

e-mail: nick@hyldagergaard.dk  

Bestyrelsesmedlem 

Vibeke Hjord Stürup 

Nordtoften 4A, Reerslev 

Tlf.: 30 51 96 11 

 

e-mail: v.sturup@hjord.dk 

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

Anne Birgitte Stubkjær 

Stærkendevej 244 

Tlf.: 40 32 63 26 

 

e-mail: annebirgitte@244.dk 

Suppleant 

John Severin 

Tingstedvej 11, 

Reerslev 

Tlf.: 46 56 11 10 

Mobil: 20 67 71 83 

e-mail: johnpaulsenseverin@gmail.com 

Presse og kommunikation Kirsten Halby og ?? 

Byggeudvalg og Trafikudvalg John Severin og Nick Ziegler 

Aktiviteter og arrangementer Anne Birgitte Stubkjær og  

Agenda 21 Kirsten Halby 

Skovrejsning Nick Ziegler 

Revisor Niels Willumsen og Ulla Christensen 

Revisorsuppleant Arne Frandsen 
 

 

 

 

Generalforsamling  

den 1. april 2017 

Reerslev-Stærkende Landsbylaug. 

 

På en dag, hvor mange var optaget af at lave snydehistorier og derefter råbe: ”Aprilsnar”, var 

Forsamlingshuset igen i år rammen for Generalforsamling i Reerslev-Stærkende Lands-

bylaug. Hvor vi tidligere har afholdt Generalforsamling en fredag aften, valgte vi i år at ind-

byde til brunch en lørdag formiddag i håb om at flere havde mulighed for at deltage, da fredag 

aften for mange kan være en udfordring. Efter en hyggelig formiddag og lækker mad, som vi 

havde bestilt hos Bollinis i Hedehusene, begyndte vi selve Generalforsamlingen. For de til-

stedeværende børn var der sørget for underholdning ved vores nye præst, Jakob Schilling, og 

kirketjener Tine Svitzer, der er tidligere børnehaveklasselærer, og de fulgtes ad til Præstegår-

den, hvor de fik kreeret de flotteste påskeæg, mens selve Generalforsamlingen blev afholdt. 

Igen i år blev Jesper Petersen udpeget til dirigent og som sædvanlig holdt han styr på trop-

perne. I år var den ingen indkomne forslag til behandling ved Generalforsamlingen, så efter 

formandens beretning, som du kan læse straks nedenfor, skulle der findes 4 nye bestyrelses-

medlemmer og 2 nye suppleanter. Bestyrelsen er glade for at kunne byde 3 nye medlemmer 

velkomne i bestyrelsen. Det er Birthe Holst Christensen, Sarah Mahdi og Christina Søe Lang-

holm. Nick Ziegler er trådt ind i Bestyrelsen fra sin rolle som suppleant. Som suppleanter er 

mailto:johnpaulsenseverin@gmail.com
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valget faldet på John Severin og Anne Birgitte Stubkjær. Du kan læse det fulde referat fra 

Generalforsamlingen og samtidig se billeder fra dagen på vores hjemmeside: http://reerslev-

sterkende.dk/ 

Vi vil gerne sige tak til alle jer, der kom og hyggede med brunch og/eller deltog i Generalfor-

samlingen. Der var stor opbakning fra salen til at gentage samme arrangement til Generalfor-

samlingen i 2018 – og den nye bestyrelse har allerede fundet datoen – så sæt allerede nu 

kryds i kalenderen den 10. marts 2018. 

Vi glæder os til at tage fat på arbejdet og få planlagt arrangementer til gavn for alle i byen – 

samt pleje vores interesseret i forhold til kommunen og andre relevante instanser. 

Bestyrelsen er i skrivende stund konstitueret, og posterne er fordelt som følger: 

Formand: Mads Ring Næstformand: Sarah Mahdi 

Kasserer: Lene Johnsson Sekretær: Christina Søe Langholm 

Bestyrelsesmedlem: Nick Ziegler Bestyrelsesmedlem: Vibeke Stürup 

Bestyrelsesmedlem: Kirsten Halby Bestyrelsesmedlem: Birthe Holst Christensen 

Suppleant: John Severin Suppleant: Anne Birgitte Stubkjær 

De bedste hilsner fra Bestyrelsen i Reerslev-Stærkende Landsbylaug 

v/ afgående sekretær Anne Birgitte Stubkjær. 

Årsberetning for 2016-2017 fra formanden for Reerslev-Stærkende Landsbylaug 

Så er der igen gået et år og man kan jo kun glæde sig over alle de arrangementer, der er blevet 

afholdt i vores lille by i denne periode. Overordnet set kan alle disse arrangementer kun lade 

sig gøre, fordi en masse frivillige mennesker ønsker at gøre en indsats for at gøre Reerslev og 

Stærkende til et godt og stærkt landsby-miljø og et rart og trygt sted at bo og leve. 

Alle vores foreninger aftalte på vores paraply-møde i 2016, at vi alle skulle være med til at 

fejre Reerslev Skytte- og Idrætsforenings 150 års jubilæum. Landsbylauget arbejdede derfor 

også sammen med Reerslev Skytte- og Idrætsforening ved vores” Sct. Hans Aften arrange-

mentet” i 2016, hvor flere hold fra idrætsforeningen fremviste nogle meget flotte opvisninger. 

Der er ingen tvivl om at opvisningerne og Johannes Thulesens meget flotte tale var med til at 

gøre denne dag til noget særligt. Vejrguderne var måske ikke ligefrem positivt stemt overfor 

arrangementet, men heldigvis begyndte det først at styrtregne, da Johannes var færdig og bålet 

var blevet tændt. 

Vores ”Grydelaug” havde derfor også afsat d. 28/10 til en aften, hvor vi fejrede Reerslevs 

Skytte- og Idrætsforening 150 års jubilæum. Det blev en forrygende aften, der både indeholdt 

foredrag, opvisning fra udvalgte gæster og dejlig mad. Tak kære ”Grydelaug”. Som alle ved, 

har ”Grydelauget” afholdt yderligere ”Australsk aften” og ”Vildtaften” med portvinssmag-

ning. Igen kan jeg kun sige, at begge var kæmpe succeser og endnu engang tak til alle de 

frivillige i ”Grydelauget”. 

Udover ”Sct. Hans Aften” arrangementet har Landsbylauget sammen med flere foreninger 

afholdt vores faste arrangementer som ”Hedelandsfestival” –  Juletræstænding og ”Julestue” 

og ”Fastelavns-arrangement”. Jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, når jeg siger, at alle 3 
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arrangementer var store succeser. Tak til bestyrelsen og alle de frivillige fra andre foreninger, 

der har deltaget med praktisk arbejde. 

Landsbylauget har i år også afholdt et nyt initiativ- nemlig vores ”Bison arrangement”. Det 

var en rigtig sommertur.  Solen skinnede hele dagen og jeg tror at alle deltagere fik en stor 

oplevelse. Vi var meget tæt på disse store dyr og flere af os følte, at vi ikke var særlig store. 

Vi har igen i år også holdt” Store Skraldedag” d. 26 marts 2017. Landsbylauget takker for det 

gode samarbejde med Johan Galster og Naturfredningsforeningen. På 3 timer indsamlede man 

200 kg affald og undrede sig over, at bilister smider deres affald ud af deres vinduer. 

Man kan læse meget mere om vores arrangementer og om Landsbylaugets arbejde på 

http://reerslev-sterkende.dk/ eller på Facebook:  

https://www.facebook.com/reerslevsterkende 

I Landsbylauget er vi meget glade og stolte over, at Stine Ring Hansens kunstværk ”Fælles-

skabet” har fået sin faste plads foran forsamlingshuset og som der blev sagt til indvielsen, 

minder det os om det gode fællesskab, vi har i Reerslev og Stærkende. 

Jeg vil også gerne nævne ”Årets Hedehusborger” Mikael Bak Jensen. Du kan læse meget 

mere på vores hjemmeside om, hvorfor det var Mikael der skulle have prisen. Jeg ønsker bare 

at sige, at det var virkelig velfortjent og tillykke med prisen. 

Det glæder mig enormt, at vi nu har fået bevilliget lys på cykelstien mellem Reerslev og 

Hedehusene. Det viser sig, at det betaler sig at kæmpe for en sag og jeg takker alle de men-

nesker, der mødte op til vores fakkeloptog. 

Samarbejdet med Høje-Taastrup Kommune er godt og vi er glade for samarbejdet vedrørende 

lokalplaner, naboproblemer og kulturelt-samråd. Vi tror på dialogen og at kloge og konkrete 

forslag vil gavne vores lokalsamfund. 

Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for jeres trofaste arbejde gennem 4 år. Der skal 

lyde en særlig tak til Sigrid Mark Rasmussen, Finn Gottrup og Anne Birgitte Stubkjær, som 

nu træder ud af Landsbylauget. I har gjort et kæmpe arbejde for Landsbylauget – Tak for det. 

For øvrigt udløber min periode som formand for Landsbylauget. Tak for 4 spændende år. Jeg 

håber inderligt, at flere personer vil stille op til bestyrelsen (der er jo 4 personer, der forlader 

bestyrelsen) og føre vores gode traditioner videre til gavn for Reerslev og Stærkendes befolk-

ning. 

Tak for denne gang. 

Afgående formand for Reerslev- Stærkende Landsbylaug, 

John Severin 

 

http://reerslev-sterkende.dk/
https://www.facebook.com/reerslevsterkende
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PRESSEMEDDELELSE 

Vi kan nu glæde os til en ny skulpturud-

smykning. Kulturelt Samråd i Høje Tå-

strup har vedtaget at forsætte den succes 

med udsmykning til lokalområdet og 

med Landsbylaugets positive tilkende-

givelse kan vi nu se frem til et spæn-

dende projekt.  

Som et led i den undervisning billed-

hugger Stine Ring Hansen havde med 

elever fra 4. og 5. klasse på Reerslev 

skole i 2015 udsprang der sig elementer 

til brug for følgende skulpturprojekt ”En 

verden i verden”. Elevernes arbejde 

med papmache skabte grundlag for en 

globe og en stjerneformation. ”Det var 

en skøn oplevelse at se eleverne kaste 

sig ud i at rive papir og snaske med ta-

petklister at få materialet mellem fing-

rene og samtidig skulle kunne samar-

bejde omkring det. Det var en sand for-

nøjelse at se de skønne elever sprudle af 

leg”, siger Stine Ring Hansen.  

Projekt II ”En verden i verden” en bron-

zeskulptur, der består i en globe med or-

namentik af de fire elementer; Luft, ild, 

vand og jord. Ud fra midten af globen er 

en stjerneformation med de fire ver-

denshjørner og et bælte med 12 interval-

ler som symbol på tiden – timer og må-

neder.  Rundt om denne globe opstilles 

12 taburetter i indfarvet beton, hvor der 

ilægges bronzerelieffer med de 12 stjer-

netegn.  

 

Hensigten med ”En verden i verden” er 

at etablere et samlingssted. Man kan 

sidde på taburetterne og se ud på den 

smukke natur og samtidig kan man be-

tragte skulpturen med al dens fabule-

rende ornamentik. Den kan bruges, når 

man har fødselsdag eller bare trænger til 

en pause og lidt eftertænksomhed. Stjer-

netegnene er et symbol på vores person-

lighed og forskellighed, at jeg er den jeg 

er, men samtidig er jeg også med i en 

større sammenhæng i verdensrummet, 

med globen og stjernen, det er her jeg 

står – stik nord – stik syd. I virkelighe-

den handler det om at være til stede – 

netop her. 

Skulpturen tænkes opstillet på trekanten 

mellem Reerslev og Stærkende og for-

ventes at stå færdig i 2018. 

Skulpturen ”Fællesskab”, som blev op-

stillet ved forsamlingshuset i oktober 

2016 og er også som en del af Stine Ring 

Hansens undervisningsforløb med 

samme elever. Her arbejdede eleverne 

med sanser og skabte nogle meget fine 

udtryksfulde ansigter. Herefter forenede 

Stine disse til en helhed med fælles 

krop. Et forløb til glæde for skole, ele-

ver, kommunen og ikke mindst byen, 

som er kommet på Kommunens skulp-

turguide. 
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Projekt II ”En verden i verden”  
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Generalforsamling i Reerslev Vandværk d. 30. marts 2017 

Formanden Rene Andersen orienterede om status for renovering af vandtank og 

vandværk. Bestyrelsen arbejder med at fjerne vandhøjen og i stedet opføre en 

bygning til den nye vandtank. Der er også behov for nye pumper og for en 

moderne styring af vandværket. Bestyrelsen har indhentet tilbud på udførelse og 

overslag på låneomkostninger. 

Beslutning om det endelige projekt vil blive forelagt medlemmerne på en 

generalforsamling. 

Nyt takstblad blev vedtaget. Målerafgiften blev fastholdt på 800 kr. og vandprisen 

på 10,50 kr./m3 (hertil kommer afgift på 6,25 kr./m3). 

Vandværket har en e-mailservice til medlemmerne, så I kan blive varskoet i 

tilfælde af nedbrud o.l. Hvis du vil tilmeldes denne kan du skrive til: 

info@reerslevvand.dk. 

 

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

 

 

 

Ejermand til sølvring efterlyses! 
 

En sølvring er fundet ud for Thorsgården  

på Tingstedvej!! 

Ejermanden kan få ringen udleveret 

ved at oplyse, hvad der 

er indgraveret i ringen. 

 

Tlf. 2668 8412 - Aase Borge 

mailto:info@reerslevvand.dk
http://www.reerslevvand.dk/
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Reerslev åbner tromme og 

percussionskole.  

Reerslev åbner tromme og percus-

sionskole. Har dit barn lyst til at 

lære at spille på trommer? Nu til-

bydes der slagtøjsundervisning for 

begyndere.  

Der vil være fokus på teknik, basal 

nodelærer og forskellige rytmeind-

læringer som strækker sig fra alm. 

4/4 dels rock til Latin, Jazz og 

Funk, samt at holde et beat/rytme 

til forskellige sange.  

Mit navn er Rune Hammer Storm-

Korsvig og er uddannet musiklæ-

rer. Jeg har undervist i samspil og 

musik i 9 år og spiller herudover 

selv i to bands. Jeg har valgt at 

åbne en trommeskole i Reerslev for 

de børn der skulle have en interesse 

i at lære at spille på slagtøj og få en  

forståelse for teknik og nodelæs-

ning.  

Man kommer ikke til at spille på 

trommesæt med det samme, men 

kan forvente at arbejde med en 

masse grundlæggende teknikker 

inden vi bevæger os videre.  

Undervisningen foregår 1 til 1 og 

jeg starter med et lille hold af 6 ele-

ver til at starte med og undervisnin-

gen kører 30 min pr. lektion.  

Øvelokalet er på min adresse lige 

ved siden af Reerslevskole, Ting-

stedvej 30.  

Alderen foretrækkes at være fra 8 

år og op voksne er også velkom-

men. 

Jeg har alle fornødne redskaber til 

undervisningen så det kræver ikke 

noget at deltage.  

Første lektion er gratis, herefter be-

taler man halvårligt 1200 kr. pr. 

elev. Dette dækker, timeløn, node-

hæfter, trommestikker og slitage på 

udstyr: Rhammer24@gmail.com 

eller mobil: 23 24 00 79  

mailto:Rhammer24@gmail.com
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REERSLEV-STÆRKENDE 

LANDSBYLAUG 

INDBYDER TRADITIONEN TRO TIL 

SCT. HANS AFTEN I LERGRAVEN 

Fredag d. 23 juni 2017 

 

årets båltaler 2017 er 

 

Reerslev kirkes friske sognepræst 

Jakob Schilling 

båltale kl. 20:00 

bålet tændes efter talen. 

www.reerslev-sterkende.dk  

http://www.reerslev-sterkende.dk/
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Tag madkurven med. 
Medbring gerne tæppe eller klapstol. Landsbylauget sætter borde og stole op til 

ca. 50 personer. Vi regner dog med at der kommer flere, så vi opfordrer til at 

medbringe en stol eller to, hvis I har mulighed for det. 

Til de voksne vil der være mulighed for at grille. 

Grillen er klar ca. kl. 18.00 
 

 
 

Til børnene - 

Kl. ca. 18:00 er bålet klart til gratis snobrød 
 

Landsbylauget sælger øl/vand/vin og slik fra kl. 18:00 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

”Prinsesserne” kommer og optræder. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Billeder fra Skt. Hans Aften 2016. 

Vel mødt til en festlig og hyggelig aften 

www.reerslev-sterkende.dk 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
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Reerslev Skytte- 

og Idrætsforening 

 

Indmarch 

Se flere billeder fra Reerslev Idrætsforeningens sæsonafslutning på Landsbylaugets 
hjemmeside: www.reerslev-sterkende.dk 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- 

og Idrætsforening 

 

SÆSON 2017-2018 
Foreløbigt program. Det endelige program 

kommer i næste nummer af Tingstedet. 

FODBOLD 

Tre hold. Kontakt: Bjarne Christiansen,  

tlf. 3126 1777, 

Fodbold@reerslevif.dk – Eller  

bm@christiansen.mail.dk  

IDRÆT 

Rollingehold, tirsdag kl. 16.30-17.20 i 

gymnastiksalen:  

ny instruktør Liv Dannemann Johansson, 

tlf. 2267 6256, og Tina Rasmussen  

Effekt, mandag 18.30 til 19.30 fra mandag 

d. 28.august i gymnastiksalen:  

Gitte Pedersen:  

Kontakt: effekt@reerslevif.dk 

Stram-op, onsdag kl. ? i gymnastiksalen:  

Gitte Pedersen,  

Kontakt: effekt@reerslevif.dk 

Yoga, vi arbejder på at starte et hold om 

mandagen. 

Mini-Prinsesser, onsdag kl. 16.20-17.20, 

i gymnastiksalen:  

Line Sejersen. Maks antal: 12. Alder mini-

mum 4 år.  

Kontakt: linekim@mail-online.dk  

Store Prinsesser, onsdag 17.30-18.30, i 

gymnastiksalen:  

Line Sejersen. Maks antal: 12. Alder Sko-

lebørn til 8 år.  

Kontakt: linekim@mail-online.dk  

Line dance, tirsdag øvede kl. 17.15-18.45 

og begyndere kl 19-20.30 i forsamlingshu-

set: Birthe Jensen.  

Kontakt: birthe--jensen@hotmail.com 

Kampsport, tirsdag 18-19.30, i gymna-

stiksalen: Ove Nielsen.  

Kontakt: Johan Galster tlf. 2630 0648. 

Bordtennis, tirsdag kl. 19.45 - 21, i gym-

nastiksalen.  

Kontakt: Jesper Nielsen tlf. 246509026, 

Bordtennis@reerslevif.dk    

Badminton, tirsdag kl. 20-22, fem baner i 

Charlottehallen,  

kontakt Mogens, 

mogens.rikke@mail.dk 

SVØMNING 

Familiesvømning: Lørdag kl. 8.10 – 

10.30 starter lørdag d. 2. september i Fløng 

Svømmehal. 

Børn begyndere, Lørdag kl. 8.10 til 8.45 

Børn let øvede 1(De der godt kan):  

Tidspunkt: Lørdag kl. 8.45 til 9.20 

Børn øvede 2 (6 – 8 år) (De der godt 

kan): Lørdag kl. 9.20 til 10 

Baby Svømning – varmtvandsbassin: 
Lørdag mellem kl. 8.10 og 10 

Børn meget øvede:  
Lørdag kl. 10 til 10.30 

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

Tilmelding: svoemning@reerslevif.dk,  

tlf. 2923 3387,  

Da vi hele tiden ønsker at udvide mulighe-

derne for idræt og motion, efterlyser vi in-

struktører til yogaholdet og til nye børne- 

og voksenhold, og i øvrigt er alle velkomne 

til at komme med forslag til aktiviteter og 

forbedringer.  

Se mere på vores hjemmeside: 

www.reerslev-if.dk  

mailto:Fodbold@reerslevif.dk
mailto:bm@christiansen.mail.dk
mailto:effekt@reerslevif.dk
mailto:effekt@reerslevif.dk
mailto:linekim@mail-online.dk
mailto:linekim@mail-online.dk
mailto:birthe--jensen@hotmail.com
mailto:Bordtennis@reerslevif.dk
mailto:mogens.rikke@mail.dk
mailto:svoemning@reerslevif.dk
http://www.reerslev-if.dk/
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NCC Industry A/S 
Områdekontor Grusgrave Øst 

Tranemosevej 2, Reerslev, 2640 Hedehusene, tlf. 46 56 00 21 
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Skydning i sommersæsonen 2017  

Udendørssæsonen  

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

sene 

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

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

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

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

af foreningen. 

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

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

Information om skydning kan fås hos følgende:  

Formand: Henrik Pangel 5092 1300 

Kasserer: Helge Johnson 2347 4582 

Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen 4632 6060 

 Pia Eriksen 3120 2858 

 Palle Andersen 2147 7850 

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

 Bjarne Kristensen 2267 8970 

 Henrik Pedersen 5337 1146 

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

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

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

mors deltagelse/tilstedeværelse hvis man er under 16 år. 

HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN 

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

mailto:info@reerslevskytteforening.dk
http://www.reerslevskytteforening.dk/
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På vores skyttemøde vedtog vi at renovere skydebanen under 

Reerslev Skole. Vi er allerede i gang. Vi udskifter/forstærker 

skydekasserne.  

Vi venter i øjeblikket på konsulentbistand fra DGI.  

Udendørsskydningen er i gang hver onsdag og første turne-

ringsrunde er afviklet. 

FUGLESKYDNING 

Lørdag den 12. august 2017 

afholder vi som tidligere nævnt  

Fugleskydning på Skydebane Vest,  

Hovedgaden 610, lige efter Rockwool,  

når man kommer fra Hedehusene-siden.  

Fugleskydningen begynder kl. 12:00.  

Lodder til vort lotteri  

sælges Sct. Hansaften i Lergraven. 
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Den typiske kristne - fra hvid 

mand til afrikansk kvinde 
Foredrag v/ Frances Benzon d. 

16.3.2017 

Foredraget havde Frances specielt styk-

ket sammen til denne dag. Det bygger på 

bl.a. litteratur, men også på egne ople-

velser og erfaringer, da hun har været 

feltarbejder i Ghana blandt pentekostale 

kristne indenfor pinsebevægelsen og 

den anglikanske kirke i forbindelse med 

sit speciale, og hun har været præst i en 

uges tid i Tanzania. Desuden har 

Frances selv rødder i Afrika, da hendes 

far kommer fra Ghana. 

I dette Lutherjubilæumsår kunne det 

være sjovt at forestille sig, hvad Luther 

ville sige, hvis han så verden i dag. Han 

ville kunne se, at 33% af verdens befolk-

ning er kristne, og det ville han nok 

glæde sig meget over, men knapt så me-

get over, at majoriteten er katolikker. 

Men han ville undre sig over, at den 

gennemsnitlig kristne overvejende er af-

rikaner og kvinde i 40'erne.   

1983 blev "Winners chapel" etableret, 

og allerede i 2000 havde den kristne 

kirke indenfor pinsebevægelsen - dvs. 

Tungetale, Christna, og Halleluja 400 

afdelinger i Nigeria - de er nu i 38 afri-

kanske lande og de har en kirke med 

plads til 50.000 mennesker- en af de så-

kaldte megachurches, som vi kender fra 

USA. De er meget almindelige i Kenya 

og Nigeria. Dette er den form for kri-

stendom, der vokser lige nu, og som Lu-

ther nok ikke ville være helt tilfreds 

med.  

Før 1960'erne missionerede europæerne 

i Afrika - i en konservativ form - man 

fik afrikanerne i kirke om søndagen, 

men ellers levede anden kultur og reli-

gion videre resten af ugen. Afrikanerne 

gav børnene navn ved fødslen, men mis-

sionærerne navngav i forbindelse med 

dåben, så på den måde havde børnene jo 

alle 2 navne. Og det holder man stadig 

fast ved.  

Afrika bliver afkolonaliseret omkring 

1960'erne og afrikanerne ville gerne til-

bage til deres "rødder". Etiopien stod 

som det store forbillede - landet havde 

jo ikke været kolonaliseret. Den vok-

sende globalisering gjorde dog, at der 

blev mere interesse for at bestemme sin 

egen skæbne -Det moderne menneske 

vil gerne selv bestemme og løsrive sig - 

Det handler om mit liv og min frelse. 

Missionærerne kom i begyndelsen af 

1900-tallet og biblen blev oversat. Men 

der var det problem, at den åndelige ver-

den fyldte rigtig meget for afrikanerne. 

De havde godt nok deres overgud 

Mawu, som kunne svare til vores Gud 

"Jave" - men så havde de underguder for 

alt muligt - ex. regn, afgrøder, forfædre, 

hekse, - som af missionærerne blev 

kaldt for "djævelen". På den måde dæ-

moniserede man folketroen. Frances' 

fætter har fortalt hende, at en fra hans 

kirke havde været gravid i 2 år. Hun 

kunne nemlig ikke føde, fordi nogen 
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havde kastet en forbandelse over hende. 

Frances må have set lidt forundret ud, 

for han sagde:" Jo Frances, du skal jo 

tænke på - jeg ved godt, at der ikke sker 

mirakler i Europa, og at der heller ikke 

er ondskab på den måde, men hernede 

har vi jo tilbedt djævelen i alle de år in-

den kristendommen kom". Det er jo et 

eksakt udtryk for en fejlslået mission!!!! 

Den 30-årige fætter tror, at hans for-

fædre har tilbedt djævelen, fordi de i vir-

keligheden har haft en folketro inden 

kristendommen. 

I Afrika er hekse virkelige, de findes, de 

er ægte - der er masser og masser af hi-

storier: 

• Har andre pludselig velstand, så er 

det nok fordi, at de har lavet en pagt 

med djævelen. 

• Sker der en Ulykke for en, er det en 

anden, der har kastet en forbandelse 

over en.  

• Handelskvinderne, som det går godt 

- har man set at der ud fra kjolen 

hænger enden af en slange, som har 

hovedet oppe i kvindens underliv. 

Den æder æggene, og en gang imel-

lem hoster den penge op. Og det er 

selvfølgelig derfor, de er så rige.  

Der er masser af bøger, som beskriver 

dette. 

I Nigeria mener man, at nogle børn er 

hekse, så de risikerer at blive udstødt el-

ler dræbt. Tegn på, at du er udsat for an-

greb af en heks: at du mister dit job, at 

du er fattig, mangel på succes, dine ejen-

dele pludselig forsvinder, taler med dig 

selv, bliver syg, har hallucinationer, er 

utro, ægteskabet er dårligt, er barnløs, er 

deprimeret, selvmordstruet, ensom, er 

bange for at være bange, hypokondri. 

Der findes mange bøger med bønner, 

som skal kunne frelse og beskytte mod 

alskens modgang og nød. 

Grunden til at kirken har så stor succes i 

Afrika er, at den er moderne, fokuserer 

på velstand - giver handlemulighed i 

forhold til at ændre på sin egen fattig-

dom. Der bliver præket velstand - "det 

land, som du har betrådt, skal du eje"- 

især er præsten rig og der bliver betalt 

10'ende. Man ser Jesus, som en der al-

drig var syg - gjorde fantastiske 

ting.  Biblen fortæller historien om, 

hvad jeg kan gøre for at ændre mit liv!! 

Den Pentekostale Kirke tager den kultu-

relle arv alvorlig - forsøger at skabe en 

modkultur i forhold til hekse. Giver rum 

for hekse i kirke - hvor man bliver ud-

renset - bliver genfødt - og ritualer gen-

tages. 

Frances slutter af med at viser fotos fra 

Tanzania, hvor hun forurettede en guds-

tjeneste og dåb, og læste op af biblen på 

Swahili. Gudstjenester varer omkring 3 

timer og består også af både gospel, 

dans og uddrivelse. Luther ville nok 

ikke kunne genkende denne kristendom, 

og Frances tror heller ikke, at han ville 

blive glad for det, han så, men det bety-

der ikke, at man, især her i Lutheråret, 

skal tænke, at kristendommen kun er, 

hvad vi tænker den. 

Tak for et charmerende og spændende 

foredrag. 

/rm 
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TILLYKKE   

Vinderen af nr. 151’s  

Krydsordsopgave:  

Løsning: Ruser 

 

Jens Brander 
Thorsager 8 

 

 

 

 

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. 05.07.2017 

 

Navn:    

Adresse:    

Alder:   

Løsning:   

 

Mit yndlingsdyr:  

 

mailto:nissemor@cafeer.dk
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.young-sharks.dk/p5114/mods/smileys/images/dannebrog.gif&imgrefurl=http://www.young-sharks.dk/p5114/read.php?2,2975,2992,quote%3D1&usg=__XxTjdQUUCYKDkRoKQqrVzvkTEkw=&h=123&w=161&sz=26&hl=da&start=15&tbnid=z_N4f6ckYr1zFM:&tbnh=75&tbnw=98&prev=/images?q%3Ddannebrog%26gbv%3D2%26hl%3Dda
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
M.W. GJØESVEJ 40 

2640  HEDEHUSENE 

 
Hjemmeside: https://www.reerslevsogn.dk  

Facebook: https://www.facebook.com/ReerslevKirke2640/ 
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FAMILIEGUDSTJENESTE 
Den 25. maj (2. påskedag) havde vi 

familiegudstjeneste i kirken.  

28 glade børn, forældre, bedstefor-

ældre og andre gæster var mødt op. 

Vi hørte på en børnevenlig måde 

lidt om gudstjenestens opbygning, 

om prædiken og hvorfor, vi går til 

alters. Rigtig mange børn var med 

til alters, hvor de fik oblater og saft, 

hvilket gav mange sjove grimasser.  

Efter gudstjenesten var alle på skift 

oppe i tårnet, som var en meget 

spændende oplevelse, og så fandt 

de ovenikøbet også et påskeæg der-

oppe. Nede i kirken var der billed-

jagt og æggeløb. Vi sluttede af med saft og kiks. Alt i alt en dejlig og oplevelsesrig 

dag. 

Kærlig hilsen Jakob og Tine 

MINIKONFIRMANDER 
Som noget nyt har vi forsøgt at opstarte et 

hold minikonfirmander. Det er lykkedes 

os med disse 5 skønne ”unger”, der kom-

mer friske, glade og meget positive tirs-

dage eftermiddag kl. 14.30-16.30. Vi 

henter dem i skolen kl. 14.15, og så er de 

blevet hentet i præstegården kl. 16.30. 

Vi har været i kirken og høre bibelhisto-

rier, været kreative i præstegården, spist 

pandekager og drukket saftevand, det har 

været rigtig hyggeligt. Vi glæder os til ef-

teråret, hvor det er de nye 3. klasser fra 

Reerslev skole, der får muligheden. I hø-

rer nærmere. 

Hilsen fra Jakob og Tine 

  

http://www.reerslevsogn.dk/
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Onsdag den. 21. juni kl. 21.00 
Kom til midsommerkoncert med Politi damekoret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi glæder os til at høre politiets damekor som vi har hørt rosende omtalt. 

Efter koncerten serveres der lidt godt til ganen. 
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Udflugt for  
Reerslev sogns beboere 
lørdag d. 12. august 2017 

Bussen kører os sydpå mod varmere him-

melstrøg, og vi skal helt ned til Næstved – 

hvor vi midt på middelalderbyens centrale 

torv skal se byens største kirke, Sct. Peder. 

Kirken omtales som Bodil-slægtens kirke. 

I 1135 indvies den til Gud og Sct. Peder. Kirken har for nylig været luk-

ket i halvandet år for at blive istandsat. Kalkmalerierne er blevet restau-

reret, lyset og lyden forbedret og et nyt stort orgel bygget, så der er meget 

at se på. 

Vort næste mål er Karrebæk kirke, hvor vi har fået lov til at starte med 

at drikke vor traditionelle kaffe i sognegården lige over for kirken. 

Efter kaffen kigger vi nærmere på Karrebæk kirke. Den ligger på det 

højeste punkt i området og er sammen med møllen ved siden af et godt 

pejlemærke for skibsfarten på Karrebæk Fjord. Kirken er opført omkring 

1275. 

Frokosten og kaffen får vi på Kanal Kroen i 

Karrebæksminde. 

Kroen ligger helt ude i vandkanten (galocher 

behøves dog ikke), så vi kan følge med i, hvor 

stærk strømmen er med al vandet fra Susåen, og samtidig nyde den dej-

lige udsigt.  

Bussen kører fra pladsen foran Reerslev kirke kl. 8.43, 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, mobil 60 85 96 15 eller e-

mail: freja175@godmail.dk senest d. 1. august 2017. 

Venlig hilsen menighedsrådet 

http://www.reerslevsogn.dk/
mailto:freja175@godmail.dk
https://www.google.dk/search?q=sct+peder+kirke+n%C3%A6stved&biw=1600&bih=1069&tbm=isch&imgil=v1WEkWhlK8V5ZM;AAAAAAAAAAABAM;http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Arkitektur/Danske_kirker/Sankt_Peders_Kirke_(N%C3%A6stved)&source=iu&pf=m&fir=v1WEkWhlK8V5ZM,AAAAAAAAAAABAM,_&usg=__Pw3Iw4Ywe9ui5ZixHtfBlIvh0vo%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj-3KPI-trSAhXLXCwKHSkUBPQQuqIBCGkwCg#imgrc=LkHykPuB5wfBVM
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Gudstjenester  
i Reerslev kirke 

4/6 – 27/8 2017 

Søndag den 4.juni  kl. 10.00 

Pinsedag  

HØJMESSE Jakob Schilling 

Mandag den 5.juni   

2. Pinsedag  

Ingen kirkegang i Reerslev kirke 
Vi henviser til provstiets fælles gudstjene-

ste i Høje Taastrup kirke/Præstegårds-

have kl. 11:00 

Søndag den 11. juni  

Trinitatis 

Ingen kirkegang i Reerslev kirke 
Fælles friluftsgudstjeneste for Reerslev, 

Ansgar og FDF ved FDF-huset kl. 11.00. 

Jakob Schilling og Frances Benzen 

Søndag den 18. juni  kl. 10.00 

1. S. e. Trinitatis 

HØJMESSE Jakob Schilling 

Søndag den 25. juni  kl. 10.00 

2. S e. Trinitatis 

HØJMESSE Jakob Schilling 

Søndag den 2. juli  kl. 10.00 

3. S e. Trinitatis 

HØJMESSE Jakob Schilling 

Søndag den 9. juli  kl. 10.00 

4. S e. Trinitatis 

HØJMESSE Jakob Schilling 

 

Søndag den 16. juli  

5. S e. Trinitatis 

Ingen gudstjeneste i Reerslev, vi henvi-

ser til Ansgar 

Højmesse kl. 10.00  Frances Benzon 

Søndag den 23. juli 

6. S e. Trinitatis 

Ingen gudstjeneste i Reerslev, vi henvi-

ser til Ansgar 

Højmesse kl. 10.00  Frances Benzon 

Søndag den 30. juli  kl. 10.00 

7. S e. Trinitatis 

Højmesse  Frances Benzon 

Søndag den 6. august kl. 9.00 

8. S e. Trinitatis 

Fromesse  Frances Benzon 

Søndag den 13. august kl. 10.00 

9. S e. Trinitatis 

Højmesse  Jakob Schilling 

Søndag den 20. august 

10. S e. Trinitatis 

Fælles udendørs gudstjeneste kl. 11.00 

med Jakob Schilling og Frances Benzon 

Søndag den 27. august kl. 10.00 

11. S e. Trinitatis 

Højmesse Jakob Schilling 

Den aktuelle gudstjenesteliste er slået op 

på informationstavlen, der står ved kirke-

gårdsporten. 

Gudstjenesterne annonceres i Lokalavisen 

Taastrup. 

Desuden kan den aktuelle gudstjenesteliste 

ses på www.reerslevsogn.dk 

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


AKTIVITETSKALENDER: juni - december 2017 

 

Dato Kl. Aktivitet Sted  Arrangør 

Lør 10/6 12 Hedelandsfestival Hedeland Skolen o.a. 

Søn 11/6 11 Loppemarked HUSET HUSET 

Ons 14/6 18.30 Menighedsrådsmøde Præstegården MHR 

Ons 21/6 21 Midsommerkoncert, Kbh. Politi Damekor Kirken MHR 

Fre 23/6 18 Skt. Hans Lergraven LL 

Lør 12/8 12 Fugleskydning Skydebane Vest RSF 

Lør 12/8 8.43 Menighedsudflugt Næstved MHR 

Man 25/9 13.30 Tøjparty HUSET ÆK 

Fre 27/10 19 Caféaften HUSET Café 

Fre 24/11 17 Juletræstænding HUSET LL 

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

 

FTK Reerslev Landsbyordning RIF Reerslev IF RSF Reerslev Skytteforening 

MHR Reerslev Menighedsråd Café Grydelauget LL Landsbylauget 

ÆK Reerslev Ældreklub HUSET Reerslev forsamlingshus   
3 

 

Skt. Hans 2016 




