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Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn.
Bladet optager indlæg fra private, foreninger
samt annoncer.
Bladet er planlagt til at udkomme medio februar, april, juni, august, oktober og december.
Indlæg til næste nummer, skal være redaktionen 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 redaktionsmedlemmerne.
Sats/Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge
www.prinfohh.dk
Oplag:
800 stk.
Giro:
0 10 64 02

Hvor finder jeg hvad
i Tingstedet?
Reerslev nyt, CityAdvokat.dk og
LN Service, side 4-5.
Landsbylauget, fastelavn og café aften, Annies Blomster, side 6-8.
Hjort Teknik, side 9.
Forsamlingshuset, SFO Vibens teaterstykke, side 10.
Nybolig, side 11.
Skytteforeningen, sommersæsonen
og fugleskydning, side 12-13.

Redaktionsmedlemmer:

Læserbrev, side 14.

Gurli Kjep

Solstrejf og NCC, side 15.

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

Landsbylauget generalforsamling,
side 16-17.

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

Tjørnehøj Mølle, side 18.

Rie Michaelsen

Reerslev IF, generalforsamling, halprojekt og ”Gi’ den Gas”, side 19-24.

Solvang 29, Reerslev, Tlf. 4656 3909
E-mail:
rie.michaelsen@4me2you.dk

Lillina og Fru Jensen, side 25.
Tips og ideer til Maden, side 26

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

Vestegnens Haveservice og JM miljørådgivning, side 27.

Karin Gregersen

Det’ for børn, Børnesiden, side 28.

Blommegrenen 11, 5592 Ejby, Tlf. 7538 1984

Menighedsrådet, Midsommerkoncert, Konfirmation, Prinfo Trykkeri,
og Schärfe Begravelsesforretning,
side 29-31.

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.

Eagle Café Hedeland, side 32.
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KOMMENTAR
”Nu blomstrer marken skær med græs,
og græsset på det grønne næs
så yndigt kalven klæder;
hvert dyr i rigdom dykker sig,
så dyk med lyst da også dig
i Danmarks fagre glæder.
Den mørke jord, den tunge jord
er grebet af en dårskab stor,
af elskovslængsler blide;
frem i det høje, svale rum
som havblå himmelbølgers skum
går skyer jomfruhvide.

NU BLOMSTRER MARKEN
Ja, det kunne man godt ønske sig lige nu i
skrivende stund; for selv om solen skinner
og kun lette drivende skyer sejler forbi, så
sender de små, men få, bittesmå snekrystaller ned fra himlen, som blinkende i solen
lægger sig på græsplænen og arken udenfor
gærdet og forsvinder.
Det er smukt vejret i dag, men det er koldt,
for termometret viser fem minusgrader i
skyggen og plus fem i solsiden.
Vinden, som i mange dage har blæst fra
nordøst og givet endnu strengere frostgrader, har lagt sig, så til morgen kunne lyden
af morgenklokken fra vores gamle kirke høres over hele landsbyen.
Måske dagen i dag er et spinkelt forårstegn
– forhåbentlig – så haven snart vil stråle i
mange farver af erantis, vintergækker, krokus, scilla og et par små påskeliljer.
Men håbet og humøret svinder - mørke skyer trækker op, og der kommer sne med store
hvide fnug. Græsplænen og marken bliver
hvid, det er stadig vinter og kuldegraden
synker dybere; dog vokser længslen mod en
sommer sig langsomt frem, mens mørket og
sneen udenfor tager til.
Da lampen tændes, falder blikket på bogreolen og på navnet Poul la Cour, hos digteren må der være hjælp at hente mod de triste vintertanker i ”Den galliske sommer”
og se dog om ikke:

Min sjæl vågn op, det er en dag
af overjordisk velbehag
med sol og brede enge,
o, lad din sang som træets blad
opløftes fint i brisens bad,
stig frit min sang og længe!”
Det kunne jo hænde, at vejret arter sig næsten således, når disse linier læses, men i
hvert fald, da linierne her blev nedfældet,
da blev humøret bedre og det gør det forhåbentlig også i dag hos læserne.!

Redaktionen.
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HØRT I BYEN
Reerslev Ældreklub
har 10 års jubilæum i år. Det er
ikke til at forstå, hvor tiden er
blevet af. Det synes, som var det
blot for få år siden, at Nethe Reenberg glad fortalte, hvordan
hun i samarbejde med lederen af
Reerslev Fritidsklub havde fået
en onsdagsklub for pensionister
op at stå. Nu er det en veletableret klub med god og stabil tilslutning . Mødetid er hver onsdag kl. 9.30-11.30 i Reerslev
Fritidsklub.

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
Karl Ingemann Larsens erindringer
(Stendyssegård) fortsættes i nummer
116.

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.

Lars Michael Randskov
Advokat

Tlf. 26 12 53 81
randskov@mail.dk

Karin Øhlenschlæger
Advokat (L)

Vindingevej 7C, 4000 Roskilde, 26 12 53 81
Jernbanegade 14, 4300 Holbæk, 26 12 53 81
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Tlf. 40 48 59 24
Karin@CityAdvokat.dk

HØRT I BYEN

Den 24/1 besøgte Hedehusene og
Omegns Husholdningsforening Sæbeværkstedet i Greve. En meget spændende tur, hvor de så hvorledes man
fremstiller håndlavet sæbe i store blokke, af rene økologiske olier, som derefter skæres i mindre stykker, alle med
forskellige dufte, udseende og egenskaber. Nogle prøvede også produkterne på egen hud. Til slut hyggede man
sig med fælles kaffebord, og flere benyttede lejligheden til at købe nogle
lækre sæber m.m.

Hedehusene & Omegns Husholdningsforening besøgte Reerslev Kirke
d. 2 marts 2011.
De mødtes til frokost i Reerslev Forsamlingshus, hvor formanden Gurli
Kjep bød velkommen. Derefter gik de
over i Reerslev Kirke, hvor Grethe
Grøn Henriksen fortalte om de meget
gamle kalkmalerier og mange andre
spændende ting om kirkens historie.
Dagen sluttede med kaffe i Forsamlingshuset.

L.N. Skov/Have & Park
Maskinhandel
S T Æ R K E N D E VE J 2 2 6 ,

Vindinge

2640 HEDEHUSENE

4613 8401 lnservice@mail.dk

SERVICE/ELLER!!
Kom plænen/hækken i forkøbet og få lavet service på din Plæneklipper/Hækklipper i god tid!
Jo før jo bedre, så du undgår lang ventetid!
I g en i å r h a r vi ma n g e g o d e tilb u d p å P læn eklip p ere/Hækklip p ere
Og meg et a n d et g o d t – så ko m fo rb i o g se vo res u d va lg !
V i h a r n æsten a lt i Ha veb ru g sma skin er/b en zin /el
Div. Ha vered ska b er Wo lf/Zin k- Lysb ro /F iska rs
S ervice/R ep a ra tio n er/R eserved ele
S må smed eo p g a ver u d fø res
S lib n in g a f ro to rkn ive/skær f. h ækklip p er/h æksa ks/
Cylin d er- /h å n d klip p er/kæd er/a lm. Kn ive
Ud lejn in g a f b l.a . b en zin h a vefræsere- /p læn elu ftere.
A fh en tn in g /Ud b rin g n in g .
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2010 – 2011
Se også:

LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:

www.reerslev-sterkende.dk
Formand

Tlf.: 4360 0050
Michael Blem Clausen
Dybkærvænget 13, Stærkende 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

Pressekoordinator

Michael Michaelsen
Solvang 29, Reerslev

Tlf.: 4656 3909
Mail:
michael.michaelsen@4me2you.dk
Tlf.: 4659 1409
Mail: jholmsted@mail.dk

Bestyrelses- Else Nielsen
medlemmer Thorsager 12 I, Reerslev
Nick Ziegler
Tingstedvej 41, Reerslev

Tlf.: 4018 7228
Mail: nick@hyldagergaard.dk

Karin Øhlenschlæger
M. W. Gjøesvej 20, Reerslev

Tlf.: 4048 5924
Mail: karin@cityadvokat.dk
Tlf.: 4656 4661
Mobil: 4040 2687
Mail:
aage.kirsten@christensen.mail.dk

Suppleanter Aage Christensen
Tingstedvej 18, Reerslev
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
Presse og kommunikation:
Byggeudvalg og Trafikudvalg:
Aktiviteter og arrangementer:
Agenda 21:
Skovrejsning:

Dan Petersen og Michael Michaelsen
Nick Ziegler og Michael Michaelsen
Else Nielsen og Michael Clausen
Michael Clausen
Nick Ziegler

Revisor:
Revisorsuppleant:

Niels Willumsen og Jesper Petersen
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.
kan indbetales til:
Nordea Hedehusene
Konto 2283-5905408277
Husk afsender.
eller
Betalingsservice online tilmelding.

Café Aften d. 18/2 2011 –
se flere billeder – også fra
fastelavn på www.reerslevsterkende.dk
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LANDSBYLAUGET INFORMERER

Forsamlingshuset og
Landsbylauget arrangerede
fastelavnsfest i Reerslev

Café-aften d. 18.2.2011
i Reerslev Forsamlingshus
Grydelauget imponerede endnu en gang
ved at stå for de kulinariske og underholdende indslag ved aftenens sammenkomst. 3 langborde var dækket op,
så salen kunne rumme de ca. 90 gæster,
der både kom fra Thorslunde og Reerslev. Jesper bød velkommen på grydelaugets vegne og formand Niels Meldgaard fra Thorsbro Vandværk kvitterede, som tak, med nogle eksemplarer af
vandværkets flotte jubilæumsskrift.
Middagen bestod af ”Lenes orientalske
gryde”, som var meget lækker og til
kaffen fik vi ”Norsk æblekake” med
solbærrom.
Mange af Thorslundekorets medlemmer
bor i Reerslev, så musikken har dermed
bygget bro mellem vores 2 landsbyer,
og i den anledning sang koret et par
velklingende viser fra deres reportoire.
Underholdningen ville ingen ende tage
– der blev budt op til Trampedans fra
Færøerne v/ Johannes og senere trådte
vi Linedansen under Lenes kyndige instruktion – og slutteligen gav de garvede en opvisning på, hvor let Linedansen
kan se ud.
En helt igennem vellykket aften - og
10.000 tak til alle i grydelauget – I betyder fantastisk meget for Reerslev.

med Hesteoptog.
Søndag d. 6 marts 2011 var der flot
pyntet hesteoptog fra Byporten til Forsamlingshuset, hvor der var tøndeslagning. Mange fantasifuldt udklædte børn
og voksne fulgte optoget. 50 børn var
tilmeldt, så der var lidt kø ved tønderne,
selv om der var opdelt i 3 aldersgrupper.
De voksne muntrede sig også med tøndeslagning - udenfor. 4 kattekonger og
4 kattedronninger - samt bedst udklædte
dreng/pige - blev hhv. kåret og præmieret.
En meget hyggelig formiddag – hvor
der efter tøndeslagningen var boller og
kage til alle - sodavand til børnene - og
kaffe til de voksne.
Tak til alle deltagerne - også til dem,
der desværre ikke var plads til.
Til næste år vil vi gøre opmærksom på,
at tilmelding og deltagelse bliver efter
"først til mølle"-princippet.
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FORSAMLINGSHUSET
Det var en flok engagerede og oplagte
børn, der sang og gik op i sine roller.
Klapsalverne bragede fra et stort publikum op til alle medvirkende og til de
voksne i Viben.
Rolleliste:
Egon Olsen:
Falf:
John Lennon:
Py:
Mads:
Indiana Jones:
George Harrison:
Paul McCartney:
Ringo Starr:
Darth Vader:
Prinsesse Leia:
Benny:
Keld:
Yvonne:
Jack Sparrow:
Elizabeth:
Will:

SFO Viben præsenterede

”Fanget på Film”
i Reerslev Forsamlingshus
den 10. og 11. marts 2011.
Det var en stor oplevelse at se børnene spille teaterstykket, som var en
vekslen mellem sceneoptræden og
filmiske scener vist på lærred. Handlingen kort: en dreng falder i søvn
under en film, og vågner op i en filmverden, hvor han møder mange berømtheder – Olsenbanden, The Beatles, Jack Sparrow, Indiana Jones og
Darth Vader, og inden han kan vende
tilbage til ”virkeligheden” må han
frelse prinsesse Leia.

Gustav
Jason
Oscar
Signe
Casper
Laura
Amanda
Luna
Simon S.
Simon B.
Sofie
Mads T.
Mads P.
Julie H.
Sebastian
Julie S.
Julie L.

Forfatter og instruktion: Mikael Bak
Jensen.

Se flere billeder fra forestillingen på :
www.reerslevsterkende.dk
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Sådan en app
har jeg altid
drømt om

Scan da løs...

Tjek boligmarkedet på din
iPhone
Med Nybolig app en er det ekstra sjovt at være
på boligjagt. Du får nemlig alle de muligheder,
der ligger på nettet – og lidt til. Den virker
selvfølgelig både på iPhone og iPad. Du kan
lyn-hurtigt se, hvad der er til salg i det område,
hvor du er. Finder du noget interessant, kan du
tjekke, hvad boligen vil koste med forskellige
låntyper. Og hvis den er til salg hos Nybolig, kan
du også se alle billederne, bestille en

salgsopstilling, booke en fremvisning eller afgive
et bud med det samme. Scan stregkoden eller
søg på ”Nybolig” i App Store.

Venlig hilsen
Nybolig Mads Østergaard
Mads Østergaard

Nybolig Mads Østergaard
Hovedgaden 502
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 2555
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Information
fra

Reerslev Skytteforening
Udendørssæsonen står for døren.
Skydning i sommersæsonen, Hovedgaden 610 - 614, (nedkørsel
ved produkthandleren over for Rockwool),

Hedehusene,

tlf. 4659 0164

Riffelskydning, 50 m Onsdag 18.30 – 21.00, 1. gang d. 27/4 2011
Riffelskydning, 200 m Mandag 18.00 – 21 00, 1. gang d. 4/4 2011
Pistolskydning

Onsdag 18.00 – 21.00, 1. gang d. 4/4 2011

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

E-mail: info@reerslevskytteforening.dk
Information om skydning kan fås hos følgende:
Formand:
Kasserer:
Riffel.afd.:
Pistol afd.:

Per Nielsen

2214 3067

Anders Rody Hansen

5056 6386

Svend Erik Rasmussen
Pia Eriksen

4632 6060

Lars Rasmussen
Jens Johannesen
Bjarne Kristensen

4659 0506
4264 1746
2267 8970

Kontingent for 2011: 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 www.reerslevskytteforening.dk
- 12 -

Information
fra

Reerslev Skytteforening

Fugleskydning
genopstår efter en 2-årig pause.
Reerslev Skytteforenings årlige
fugleskydning afholdes lørdag den

18. juni fra kl. 12.00
på Skydebane Vest i Hedehusene.
Fugleskydningslodder kan købes hos
Svend Erik Rasmussen, tlf. 46 32 60 60.
Vi ser frem til en hyggelig dag - vel mødt!
Reerslev Skytteforening
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
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LÆSERNES SIDER
GUDSTJENESTE I
REERSLEV KIRKE
Hvad er det, der sker i Reerslev Kirke, siden der næsten ikke kommer
nogen til gudstjenesten søndag formiddag. Vel sagtens det samme som
så mange andre steder Jeg ved godt, at jeg ikke er den rette
til at spørge, for jeg har jo selv boet i
Reerslev nu i 40 år uden at komme i
kirken, bortset fra enkelte gange.
Af forskellige personlige årsager har
jeg ikke i de sidste år haft den nære
kontakt med Vor Herre og dermed
heller ikke haft lyst til at komme i
kirken.
Rolf, min mand, var den af os, der var
den mest troende, men da jeg sagde
til ham, at jeg da gerne ville gå med
ham i kirke til gudstjeneste om søndagen, sagde han bare:
"Jeg har min egen dejlige kontakt og
samtale med Vor Herre. Den foregår
hver eneste dag ude i min have, og
det dækker fuldt ud mit behov."
Altså har behovet for at gå i kirke ikke været der.
Selv har jeg nu i flere år lyttet til radioens P2, hvor der hver morgen
transmitteres gudstjeneste, men nu
var det blevet lidt for tomt - og upersonligt, syntes jeg.

ge kirkegængere, og jeg besluttede
med mig selv, at jeg nu så småt ville
tilslutte mig.
Så jeg har nu deltaget i en del gudstjenester om søndagen kl. 10.00.
Men næsten hver gang har kirkegængerne kunnet tælles på een hånd! Man
kan næsten ikke høre nogen synge
med på salmerne, ikke høre nogen
bede FaderVor eller sige Trosbekendelsen.
Hvorfor mon? Men heldigvis er der
barnedåb engang imellem.
Det er godt vi har Aage. Han fylder
hele kirkerummet med sin dejlige
sangstemme.
Jeg kan godt lide præsterne og deres
prædikener, og jeg synes, vores kirke
er dejlig, lille og hyggelig.
Men jeg tror, det er her - lige som på
det plejehjem i Taastrup, hvor Rolf
nu bor, at:

DET ER IKKE DE YDRE
RAMMER, DER BETYDER
NOGET
DET ER DET, VI UDFYLDER DEM MED!

Jeg har mange gange læst i avisen, at
man her og der har haft stort held
med at fylde kirkerne til gudstjenesterne, så jeg troede i min uvidenhed,
at der da i sådan et lille landsbysamfund som vores ville være rigtig man- 14 -

Jytte Paris

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.
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LANDSBYLAUGET INFORMERER

GENERALFORSAMLING 2011
i Reerslev‐Stærkende Landsbylaug
Fredag den 29. april 2011 kl. 18.00
I Reerslev Forsamlingshus
Kl. 18.00 – ca. 19.00 selve generalforsamlingen
Kl. 19.00 – ca. 23.00 spisning og underholdning.

Traditionen tro er det Cafeudvalget der står for den sædvanlige gode mad og så får vi besøg af skolens talentfulde musikanter som vil
spille unplugged.
Bindende tilmelding til spisning senest d. 24‐04‐11
til Ulla Christensen tlf/sms 2427 3080 eller Michael M. på tlf. 4656 3909
mail: info@reerslev-sterkende.dk
Pris pr. kuvert 85,00 kr. Børn under 12 år 40,00 kr.
Salg af øl/vand/vin til rimelige priser.

NYE MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN
Der mangler nye kræfter til bestyrelsesarbejdet, så vi byder interesserede velkomne til at melde sig som kandidater eller komme med forslag til, hvem der kunne have lyst.

MEDLEMSKONTINGENT
Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan deltage i generalforsamlingen.
Slut op om vort landsbylaug og bliv medlem såfremt du ikke allerede er.

Vær på den måde med til at præge det sociale‐, kulturelle‐ og
sportslige liv i Reerslev/Stærkende samt øvrige forhold overfor
kommunen, der kan have indflydelse på vores landsbyer.
Betaling kan enten ske ved hjælp af girokort, netbank, ved indgangen til
generalforsamling eller PBS betalingsservice som der kan ses på
www.reerslev-sterkende.dk.

Kontingent 150 kr. årligt pr. husstand.
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår: Teksten med rødt udgår.
Vedtægtsændring i § 7. Generalforsamlingen vælger 8 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig valgperiode, således at halvdelen afgår hvert år.
Genvalg kan finde sted, men en samlet funktionsperiode må højst andrage 4 år. Hvert år vælges en 1. og 2. suppleant, som ved vakance indtræder i bestyrelsen i den anførte orden.
6. Fastsættelse af næste års kontingent.
(bestyrelsen foreslår uændret 150,‐ Kr. årligt)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer:
Michael B Clausen (ikke på valg)
Kirsten Halby (på valg - modtager genvalg)
Ulla Christensen (modtager ikke genvalg)
Dan Petersen (modtager ikke genvalg)
Michael Michaelsen (kan ikke genvælges)
Else Nielsen (modtager ikke genvalg)
Nick Ziegler (ikke på valg)
Karin Øhlenschlæger (ikke på valg)
Suppleanter:
1. Åge Christensen (Bestyrelsen foreslår genvalg)
2. Ledig (ny suppleant vælges)
8. Valg af revisorer og suppleant.
Bilagskontrollant:
Niels Willumsen (Bestyrelsen foreslår genvalg)
Jesper Petersen (Bestyrelsen foreslår genvalg)
Bilagskontrollantsuppleant:
Niels Paulsen (Bestyrelsen foreslår genvalg)
9. Eventuelt.
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Kæledyr
eller have?
Vi har det hele til konkurrencedygtige priser. Alt i foder
til heste – også strøelse, træbriketter samt træpiller.

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

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

Information fra

Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Referat fra generalforsamling i
Reerslev Skytte- og Idrætsforening
Afholdt den 8. februar 2011 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
Michael Blem Clausen blev valgt.
Michael Blem Clausen startede med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt med
lovlig varsel og var beslutningsdygtigt.
Ad pkt. 2: Valg af referent
Frands Bennetsen blev valgt.
Ad pkt. 3: Valg af stemmetællere
Som stemmetællere blev Winnie Krogstrup og Henrik H valgt.
Ad pkt. 4: Aflæggelse af beretning
Formanden Jens Midtgaard aflagde beretning. Beretningen er vedlagt som bilag nr. 1
Michael Blem Clausen sluttede med at takke for beretningen og konstaterede at beretningen
kunne godkendes.
Ad pkt. 5: Aflæggelse af regnskab og gennemgang af budget
Revideret regnskab for regnskabsåret 2010 blev fremlagt.
Kommentarer til regnskabet er vedlagt i Bilag 2 sammen med regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Ad pkt. 6: Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
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Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Ad pkt. 7: Valg af formand
Jens Midtgård blev genvalgt som formand.

Ad pkt. 8: Valg af næstformand og bestyrelsesmedlemmer
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at indsætte en egnet kandidat som næstformand.
Følgende blev Valgt/Genvalgt:
Næstformand: Claus Fallentin nyvalgt. Repræsenterer ikke en sportsgren.
Kasserer:
Winnie Krogstrup Kjeldsen nyvalgt. Repræsenterer ikke en sportsgren.
Claus Bruhn nyvalgt. Repræsenterer ikke en sportsgren.
Senior fodbold: Bjarne Christiansen nyvalgt.
Gymnastik:
Gitte Helene Gravgaard Pedersen nyvalgt.
Svømning:
Frands Bennetsen genvalgt.
Michael Blem Clausen genvalgt. Repræsenterer ikke en sportsgren.
Annelise Hansen der hidtil har koordineret gymnastik, ønskede ikke genvalg.
Ulla Christensen der hidtil har været kasserer, ønskede ikke genvalg.
Generalforsamlingen har ikke modtaget information fra skytterne om bestyrelsens sammensætning samt kopi af revideret regnskab.
Ad pkt. 9: Valg af suppleanter
Valgt blev Johannes Thulesen, Ole Hauris Sørensen og Jan Jensen,
For skytterne blev Niels Jørgen Petersen valgt.
Ad pkt. 10: Valg af revisorer
Nyvalgt blev Ulla Christensen
Kurt Thomassen blev genvalgt.
Mogens Larsen ønskede ikke genvalg.
Suppleant er Anni Kær Pedersen.
Ad pkt. 11: Valg af fanebærer
Genvalgt blev Kurt Thomassen
Suppleant er Claus Jensen
Ad pkt. 12: Eventuelt
Det blev foreslået, at det kunne overvejes ikke at indrykke annoncering af generalforsamlingen i Tåstrup Avis. Forslaget behandles ved næste bestyrelsesmøde.
Bilag 1:
Formandens beretning
Det bliver en kort formandsberetning, da tiden siden generalforsamlingen i juni sidste år har været
et spørgsmål om at få de eksisterende aktiviteter i idrætsforeningen som sådan til at fungere og
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Information fra

Reerslev Idrætsforening
overleve, så vi fortsat kan få del i kommunens lokaler og tilskud. Man
kunne i princippet lade de enkelte sunde aktivitetsbærende afdelinger
etablere sig som selvstændige foreninger og køre deres

Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

eget løb, men vi mener det vil være synd for fællesskabet og synergieffekten. Vi vil håbe, at Reerslev Skytte- og Idrætsforening kan overleve som en samlet hovedforening med underafdelinger.
Den nuværende bestyrelse har været at betragte som en nødbestyrelse. Flere tilkendegav ved valget,
at det kun var for denne periode og af hensyn til foreningens videreførelse Det var et hårdt slag da
Jan Jensen valgte at træde tilbage efter mange års utroligt engagement.
Der kræves derfor nye ildsjæle, der vil tage over.
Status over de forskellige aktiviteter:
Indberettet medlemstal pr. 1. januar fremgår af referatets bilag 3, der kan rekvireres hos
Jens Midtgaard, mail: jm@miljoe-logistik.dk eller læses på Landsbylaugets
hjemmeside www.reerslev-sterkende.dk under Reerslev IF.
Svømning:
Svømning er den største aktivitet, vi har i foreningen, og får større og større tilslutning. At svømme
tiltrækker så mange børn som voksne tilskrives, at det er en blanding af undervisning, leg og socialt
samvær.
Kampsport:
Kampsport består af en lille stabil gruppe børn og voksne, som holder til i skolens gymnastiklokale.
Holdet vil sagtens kunne suge flere medlemmer til sig.
Gymnastik:
Gymnastik består for tiden kun af et enkelt hold, der undervises i ”Effekt”, og som holder til på skolen i gymnastiksalen. Der er plads til flere, men især ville det være dejligt, om der igen kunne
komme gang i noget for børn/unge/forældre.
Line Dance:
Line Dance er en aktivitet, der har bidt sig fast her i Reerslev, og som holder til i forsamlingshuset.
Tilslutningen er for nedadgående, så også her er der plads til flere.
Fodbold:
Der er ikke for tiden tilmeldt fodboldhold for hverken børn eller voksne. Her er en opgave at gå i
gang med.
Skydning:
Skydning kører som en selvstændig afdeling med selvstændig bestyrelse, og de vil, når jeg er færdig, komme med en selvstændig beretning.

Der skal lyde en tak til instruktører og ledere for det arbejde, de har udført gennem det sidste år på trods.

Øvrige områder:
Økonomi:
Ulla vil som kasserer fremlægge regnskab, men jeg vil lige orientere om bestyrelsens beslutning om
at overskud fra Kandis, som jo er øremærket til multihal, udtages af idrætsforeningens regnskab og
flyttes til en konto øremærket multihal. Hermed vil idrætsforeningens regnskab afspejle, det der reelt vedrører foreningens primære drift.
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Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Kontingent:
Der har været en del frustration over manglende indbetaling af kontingent fra fodbolddeltagere og
enkelte linedansere. Vi synes, det er lidt sørgeligt, at det er de voksne, der undlader at betale, hvorimod der ingen problemer er med betaling for børn. Der er således også i år underskud på fodbold.
Det giver anledning til at foreslå, at hver afdeling skal føre eget regnskab og stå til ansvar for evt.
underskud.
En spændende opgave for en ny kasserer kunne være at etablere et nemt medlemsregistrerings- og
medlemsindbetalingssystem.
Multihal:
Forældreforeningen og idrætsforeningen har nedsat et udvalg, der sammen med de eksterne medlemmer arbejder sig skridt for skridt frem mod en endelig halløsning.
Et vigtigt argument når der skal søges om tilskud, er at kunne påvise et behov for hallen til afholdelse af aktiviteter for landsbyens borgere.
Derfor er det vigtigt, at vi får gang i bl.a. idrætsaktiviteter.

Afslutning:
Jeg håber, at der er mange, der vil bakke op om idrætsforeningen, og der vil komme mange
nye kræfter til, som kan komme med masser af ideer og få disse realiseret.

Bilag 2: Regnskab og kommentarer
Der er et lille underskud i 2010 på 636,85 kr.
Det vil vendes til et lille overskud, når et bidrag til underskud fra musikfestivalen indbetales fra
Landsbylauget.
Underskuddet skal også ses i lyset af, at der er udlignet et tilgodehavende fra skytterne omkring
Kandis-pengene.
Ser man på de enkelte driftsgrene, ser det atter godt ud. Svømning er den største aktivitet med kontingent på 45.600 kr. Her er der et overskud på 10.710 kr. før tilskud.
Linedance har nu atter overskud. Driftsregnskabet er vedlagt regnskabet.
Samlet har foreningen en sund økonomi. Det blev oplyst, at de penge der er optjent via Kandisarrangementet overføres til halprojektet, når det er afklaret hvordan strukturen skal være. Pengene
er øremærket til dette formål.

Bilag 2 og 3, Regnskabet og Medlemsstatistik, kan rekvireres hos Jens Midtgaard, mail: jm@miljoe-logistik.dk eller læses på Landsbylaugets hjemmeside www.reerslev-sterkende.dk under Reerslev IF.
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Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Lokalplan for en hel hal i Reerslev
Omkring 1. april 2011 sender ”Projektgruppen for en hel hal i Reerslev” et lokalplanforslag til Høje Taastrup kommune, hvor en ny hal ved Reerslev skole er indtegnet.
Det er første skridt mod realisering af det halprojekt, der i mere end 10 år har været
sparet sammen til via lokalt engagement - Kandisfester og via arbejde på Roskilde festivalen. Der kan gå 1 år eller mere med at få en lokalplan godkendt. Planen er at, vi i
Reerslev får opført en idrætshal, hvor borgere i alle aldre kan dyrke idræt. Dette skal
både være en erstatning for den gamle gymnastiksal, men det er også meningen, at
der skal tilbydes mange andre former for idræt, når vi får en rigtig hal.
Knapt halvdelen af de penge, som hallen koster, er skaffet. Mens lokalplanprocessen
løber, vil projektgruppen arbejde videre med at søge fonde og i det hele taget få konkretiseret landsbyernes og Hedehusene Syds ønsker til, hvad hallen skal kunne, få arbejdet med tegninger mv.
Der vil fra nu af blive rigt behov for hjælpende hænder. Helt aktuel har vi behov for
arkitektbistand.
Hvis der blandt Tingstedets læsere er en arkitekt eller tilsvarende, der har lyst til at
hjælpe projektgruppen med skitser og tegninger, er du velkommen til at ringe på
22158678 og aftale nærmere.
Det andet er som nævnt at få skaffet de sidste penge til projektet. Der vil senere blive
organiseret lokal indsamling til projektet. Lige nu har vi brug for at komme igennem
til fonde og andre med økonomiske midler, der kunne tænkes at støtte vores projekt.
Sidder du inde med en god ide eller de rigtige forbindelser, hører vi også gerne fra
dig. Herunder hvis nogen ønsker at påtænke projektet med arv eller en større gave.
Ring på 22158678 hvis du kan bidrage med noget her.
Projektgruppen består af Laila Stub, Gitte Pedersen, Frands Bennetsen, Lars Ole
Hansen, Tina Koudal, Rie Ørving, Jens Midtgaard og Anni Kær Pedersen.
Du kan læse mere om projektet på www.2640Reerslev.dk/HAL
Du kan skrive til projektgruppen på HAL@2640Reerslev.dk
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REERSLEV IF
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Mad, vin eller gaver?
Så skulle du ringe til

fru Jensen's Multiservice.
Alle medarbejdere
er fagligt uddannede,
og kvaliteten er i top.
For fru Jensen er ingen opgaver for små,
men heller ingen er for store.
Ring: 46 59 08 80 www.frujensen.com
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MADSIDEN
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•
•
•
•

Miljøundersøgelse ved bygge- og anlægsopgaver
Handlingsplaner for opgravning og bortskaffelse af jord
Tilsyn og styring af oprensning
Afrapportering til myndighederne

Vi udfører alt inden for miljørådgivning:

JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK

Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene
Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk

BØRNESIDEN

TILLYKKE
Vinderen af nr. 114’s
krydsordsopgave:
Løsning: Skelet
Oliver Klausen
Solvang 56

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.15.05.2011
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:

GOD PÅSKE TIL ALLE BØRN I REERSLEV OG STÆRKENDE –
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Ved årets traditionelle midsommerkoncert i Reerslev kirke
tirsdag d. 21. juni 2011 kl. 21.00
vil medlemmer af Ramsø Spillemandslaug traktere os med musik om sommer
krydret med lokale dansemelodier, sang og dansk folkemusik.
Ramsø Spillemandslaugs 30 medlemmer, som kommer fra egnen lige syd for Roskilde, har gennem mange år spillet høre- og dansevenlig musik med udspring i den
danske kulturarv og hentet inspiration fra landene omkring os. De har gennem tiderne turneret gennem store dele af verden og udgivet både kassettebånd og Cd’er.
Som sædvanlig er der gratis adgang
og lige så sædvanligt, kan man efter
koncerten hygge sig med et glas vin
og samtidig nyde årets længste og
lyseste aften.
På gensyn d. 21. juni.
Venlig hilsen
Menighedsrådet
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Konfirmander
Lørdag, den 30. april kl. 10
Anders Holst Beier
Jonas Mousten Blom
Joakim Brønnum
Emil Kjær Vad Nielsen
Daniel Pedersen

Benedikte Camilla Jensen
Mie Selsmark Kristiansen
Katrine Holst Larsen
Kristine Marie Larsen
Line Stub Madsen
Nanna Mortensen
Mathilde Caroline Nymand
Celine Sarup
Cecilie Sortkjær
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gudstjenester i
Reerslev
April

Juni

Søndag, den 3. april kl. 10:
(Kanding)
(Børnekor medvirker)

Søndag, den 5. juni kl. 10:
(Hedegaard)
Søndag, den 12. juni kl. 10:
Pinsedag (Kanding)

Søndag, den 10. april kl. 10:
(Kanding)

Søndag, den 19. juni kl. 10:
(Kanding)

Søndag, den 17. april kl. 10:
(Hedegaard)

Søndag, den 26. juni kl. 10:
(Kanding)

Søndag, den 24. april kl. 10:
Påskedag (Kanding)
Lørdag, den 30. april kl. 10:
Konfirmation (Kanding)

Maj
Søndag, den 8. maj kl. 10:
(Kanding)
(Børnekor medvirker)
Søndag, den 15. maj kl. 10:
(Kanding)
Søndag, den 22. maj kl. 10:
(Hedegaard)
Søndag, den 29. maj kl. 10:
(Kanding)
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AKTIVITETSKALENDER: april – juli 2011
Dato

Kl.

Aktivitet

Sted

Arrangør

Man 11/4

19

Generalforsamling.
Pris: 50 kr.
Tilmelding senest d. 4/4, tlf. 4656 0673

Huset

HHF

Fre

29/4

18

Generalforsamling, se omtale side 16-17
Tilmelding. til spisning på
tlf. 2427 3080 el. tlf. 4656 3909

Huset

LL

Lør

30/4

10

Konfirmation

Kirken

Kirken

Søn

1/5

11
13

Gi’ Den Gas Dag – for hele familien
Frokost kan købes i klubhuset, se omtale
side 24.

Klubhuset

RIF

Søn

29/5

Sokkelmaling og grill

Gadekæret

LL

Tirs

21/6

21

Midsommerkoncert, se omtale side 29

Kirken

MHR

Tors 23/6

21

Skt. Hans

Lergraven

LL

Forkortelser:
FTK

Reerslev Fritidsklub

RIF

Reerslev IF

RSF

Reerslev Skytteforening

MHR

Reerslev Menighedsråd

Café

Landsbylaugets Café-Udvalg

LL

Landsbylauget

HHF

Husholdningsforeningen

HUSET

Reerslev forsamlingshus

ÆK

Reerslev Ældreklub

Alle er velkomne

Mad i og ud af huset:
•
Brunch
•
Barnedåb
•
Konfirmation
•
Fødselsdage
•
Begravelse
•
Firmaordninger

Eagle Restaurant & Café
Stærkendevej 232 A
2640 Hedehusene
Tlf.: 46136570
albatros@roskildegolfklub.dk
Åbningstider: 1/4 - 31/10
Man-Lørdag:
10 - 21
Søndag:
10 – 16

Se endvidere vores hjemmeside www.roskildegolfklub.dk/albatros

