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Til stede:
Frands (halforening (HF), Idrætsforening (RIF),
Jens Midtgaard (RIF),
Mikael Bak Jensen (skolen),
Erik Ørving (Stærkende vandværk),
Gitte P (halforening (HF), RIF),
Kirken Halby (Menighedsråd (MR),
Lene Lyngsie (Landsbylaug),
Johannes Thulesen (Forsamlingshuset (FH),
Rie Michaelsen (Menighedsråd (MR), tovholder, Referent)
Afbud fra Jakob (præst), Michael M (hjemmeside), Helge (Skytterne), Lars (skolen), Else
(Ældreklubben).
Udeblevet: Tingstedet, Lærken, Reerslev Vandværk.

Ordstyrer:

Johannes Thulesen

Referent:

Rie Michaelsen

Evaluering af fællesarrangementer 2021
Lene: Det gik godt med juletræstændingens arrangement. Pga. corona var der forventeligt færre tilmeldte
end andre år – ca. 30%. Desværre havde Jens Tryl meldt afbud pga. corona, så der var lidt logistiske
problemer, som blev løst ved hjælp af stand-in.
Kirsten og Rie: Julestuen på skolen dagen efter gik også fint – også med færre deltagere, men alligevel et
overskud til fælleskassen på 1786 kr.
Fastelavn: Landsbylaug og Forsamlingshus – Lene: fantastisk at holde fastelavn med at slå katten af
tønden. Mange tilmeldte, men tilbagemeldingen fra familierne var, at 50 kr. pr. person er i overkanten, så
Lene foreslår, at prisen til næste år igen sættes ned til 30 kr. Så må et evt. mindre underskud dækkes af
landsbylauget og forsamlingshuset. Dette aftales.
Lene undrer sig over, at kirken arrangerede tøndeslagning i Sognehuset torsdag d. 24.2.
Konklusion: Man kunne vælge at se det som et både/og – der er jo også tøndestagning om mandagen på
skolen. Præsten og familie er naturligvis også meget velkommen til at deltage i fastelavnsfesten i
Forsamlingshuset

Kommende fællesarrangementer:
Spejderlejr i Hedeland 2022
Mikael oplyste, at der ingen aftaler er mht. involvering i spejderlejren. Erik Ørving oplyser, at der er
planlagt parkeringspladser i Stærkende v/ Dybkærgård. Der er for nuværende ikke planer om at lukke
Brandhøjgårdsvej, men Stærkende vej vil muligvis blive ensrettede veje i forbindelse med arrangementet,
men ingen endelig beslutning er taget og der er store udfordringer med logistikken særlig på ankomst og
afrejsedagene hvor 40.000 spejder skal ankomme/afrejse.
Juletræstænding og julestue 2022
25.11 – 26.11.22
Mikael oplyste, at 0-1.klasserne vil opføre teater i forbindelse med julestuen.
Lene orienterede om, at de i LL har snakket om at genoplive tanken om landsbyfester. Det affødte en lang
drøftelse og brainstorm, også på baggrund af historien, som går forud, hvor der i ’gamle dage’ var
landsbyfest over 3 dage, hvor Jan Jensen (mangeårig formand for idrætsforeningen) stod i spidsen for
storslåede landsbyfester. Sådanne fester er der vist ingen, der kan leve op til i dag. Ambitionerne må sættes
ned:
Der nævnes ’ sønderjysk kagebord’, ’stor gadefest’ ’åben scene i forsamlingshuset’ evt. fredag/lørdag.
Hvordan tilgodeser vi både børn og voksne/ældre? Tidligere var det mest på de voksnes præmisser – i dag
er det børnenes ’tarv’, der er i højsædet. Er børnene aktiveret bliver forældrene involveret?
’Lan-parties’ på skolen/aktivitet for forældrene i Forsamlingshuset? Synergieffekt! Kan der arrangeres små
’møder’ rundt omkring i Reerslev/Stærkende – evt. via grundejerforeningerne? Vi håber LL arbejder videre
med muligheder. Vigtigheden af ’mødet mellem mennesker’ understreges.
LANDSBYLAUG
Traditionen med at holde Sct. Hans-festen i Lergraven er der ikke stemning for længere, da I/S Hedeland
opkræver gebyr, samt at vi sidste år var henvist til parkeringspladsen ovenfor Lergraven. Landsbylauget
er ved at undersøge alternativt sted for afholdelse af arrangementet gerne mere bynært.
Lene vil melde tilbage.
Hvis forespørgslen ikke efterkommes, foreslår Johannes, at man tager kontakt til grundejerforeningerne.
SFO’en stiller gerne sin hoppeborg til rådighed.
FORSAMLINGSHUSET
Johannes: Der er planer om at etablere grønt miljø på pladsen foran forsamlingshuset. Dvs. at der bliver
plads til få biler, men parkeringspladsen ved skolen er jo tæt på.
Johannes opfordrede til, at der oprettes en form for legestue i forsamlingshuset. Ved
fastelavnsarrangementet har han prøvet at så tanken hos de forældre, som han tog kontakt til.
Johannes slår også et slag for Café-Krea, som er hver anden torsdag aften i Forsamlingshuset. Der er frit
slag for alle små aktiviteter og hygge.
SFO v/ Mikael
Halloween på skolen torsdag d. 27.10.22 Besøg hos husstande 28.10. i Stærkende – 29.10. i Reerslev.
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Kirsten gør opmærksom på, at der som regel er familiespisning i Sognegården sidste torsdag i måneden –
hun vil søge at ændre aktiviteten denne måned, da SFO’en har jo haft denne aktivitet i mange år.

HALFORENINGEN
Frands: Vi har ikke fået det store budget, som vi havde ønsket.
Det kunne virkelig have givet skolen et skub i den rigtige retning, med alle de kreative kvadratmeter, som
en hal ville give.
Det ser ud til, at vi må gå med plan B, som er en minihal til 4.5 mio. kroner.
IDRÆTSFORENINGEN (RIF)
Jens: Der er generalforsamling mandag d 28.3. – Man søger nye bestyrelsesmedlemmer – så mød endelig
op.
SKYTTEFORENINGEN
Rie har modtaget mail fra Helge, hvor han oplyser, at de planlægger Skole DM i skydning for 5. klasse på
Reerslev Skole med start 3.9. – slut november, afhængig af, hvor langt de når.
Desuden planlægger de fugleskydning omkring 5.9. Datoen ligger ikke helt fast.
Vi sælger lodder til fugleskydning ti Sct. Hans i Lergraven.
STÆRKENDE VANDVÆRK
Hjemmesiden bliver opgraderet, så den igen fungerer.
Der er generalforsamling d. 4.4.22 – der søges både formand og næstformand.
FÆLLESKASSEN –
Frands:
Pengene er overskud fra aktiviteter, hvor de oprindeligt var tiltænkt at dække underskud ved andre
arrangementer. Da det er frivillige på tværs af foreningerne, der genererer pengene (hovedsagelig fra
Hedelandsfestivalen og Julestuen), er de fortrinsvis blevet givet som tilskud til børnene, der deltager i
musikfestivalen i Aalborg. P.t. står der 28.494 kr. på kontoen i Halforeningens regi.
SFO’en har nu sin egen konto med penge, som blev tjent i forbindelse md forestillingen ’Sound of Music’
i Hedeland.
Frands oplyste, at man planlægger indvielse af Fasanlegepladsen ved Thorsbro inden sommerferien 2022.
Legepladsudvalget har ansøgt om et tilskud til etableringen af legepladsen, og der enighed om, at
Fælleskassen giver 5.000 kroner til denne.
Forældrene i børnehaven ’Lærken’ har gennem en årrække samlet penge ind for at bidrage med ekstra
oplevelser/ting til børnehavebørnene i Lærken, den nuværende kontaktforældregruppe har besluttet at de
indestående penge skulle gives til legepladsen, da legepladsen er et eftertragtet udflugtsmål for Lærken.
I forlængelse af det kom vi til at tale om nylig afdøde pædagog Else Nielsens store engagement i
børnenes udvikling, hvor hun tog børnene med til at se ægproduktionen på ’Hegnet’, besøgte Mogens
Larsen, som lavede kranse på maskine; så Tjørnehøj mølle, hvordan den fungerede. Hun sørgede for
udvidelsen af børnehaven, idet hun ved et vælgermøde frygtløst slog et stort for at pavillonen, som havde
stået ved børnehaven i 14 år, blev skiftet ud med en udbygning af børnehaven. Æret være hendes minde!
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Eventuelt:
Der er i øjeblikket stor fokus på skolekapaciteten i Høje Tåstrup Vest, og HTK kigger på hvordan den
manglende kapacitet kan løses. Referatet fra Skole- og institutionsudvalget er lagt op på hjemmesiden
med sin anbefaling til økonomiudvalget, som skal godkende og sende det videre til godkendelse i
Byrådet. Det eneste der er indtænkt omkring Reerslev skole er, at der muligvis kan tilføjes et specialspor
på Reerslev skole men ellers er Reerslev skole ikke indtænkt som en løsning på kapacitet manglen.
Den besked modtages med stor undren og mange bange anelser mht. Reerslev skoles fremtid.

Næste mødedato: onsdag d. 11. januar 2023.

PLANLAGTE ARRANGEMENTER 2022
10.03.22
Generalforsamling – Reerslev-Stærkende Landsbylaug 11.03.22
Foredrag om kvinderne bag Grundtvig - Sognehuset
28.03.22
Generalforsamling – RIF Idrætsforeningen - Klubhuset
31.03.22
Kl. 17 – Familiegudstjeneste – Tema: forår.
04.04.22
Generalforsamling – Stærkende Vandværk
29.04.22
Gin, Rom og cocktails smagning i forsamlingshuset - Reerslev-Stærkende Landsbylaug
05.05.22
Kl. 19 – Foredrag om Armenien – i Kirken.
19.05.22
Kl. 19 – Foredrag om Tv-serien Badehotellet – Sognehuset
03.06.22
Kl. 9.30 – Foredrag af præst Elisabeth Novrup Børch - Sognehuset
06.06.22
Kl. 10 – Udendørs gudstjeneste med blæsere og lagkage –
21.06.22
Kl. 21 – Midsommerkoncert – Ann-Mette Elten – Kirken
23.06.22
Skt. Hans aften med bål - Reerslev-Stærkende Landsbylaug
21.08.22
Kl. 10 – Sommergudstjeneste med klarinet og udendørs pølsevogn
04.09.22
Kl. 10 – Høstgudstjeneste med fællesspisning i Sognehuset
19.09.22
Kl. 9 – Menighedsudflugt til Fårevejle og Dragsholm
09.10.22
Kl. 16 – Kirkekoncert med musik af Antonin Dvorak.
14.10.22
Kl. 9.30 – Foredrag om Dreyfus-affæren – Sognehuset.
27.10.22
Halloween på skolen
28.10.22
Halloween – ”Slik eller ballade” tur rundt i Stærkende
29.10.22
Halloween – ”Slik eller ballade” tur rundt i Reerslev
26.11.22
Kl. 17 – Juletræstænding ved forsamlingshuset – Reerslev-Stærkende Landsbylaug
26.11.22
Kl. 18 Stor juletræsfest med spisning og underholdning i forsamlingshuset - ReerslevStærkende Landsbylaug
27.11.22
Kl. 13 – Julestue på skolen
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