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175,- kr. årligt.

KOMMENTAR

SAA GIK
januar – februar og vinter med sne og megen
kulde blev det ikke meget til og i dag på denne
dag i anden uge af marts myldre det med erantis
– vintergækker og krokus og solen skinner svagt
fra en let skyet himmel og termometret viser nu
syv grader.
En forårsdag i marts, hvor vi kan skrive den fjortende og hvor det pibler af liv, er værd at huske,
for en sådan dag var det også for halvfjerds år siden den fjortende.
Sådan en dag huskes og mange tanker dukker op
og man husker, hvad der skete på denne dag og
de følgende.
Hvorfor nu disse tanker – måske fordi nogle ord
fra et digt pludselig dukkede op i erindringen –
”Nu kræver Danmark af os, vi er stærke” – ordene er fra et digt i bogen ”Sidste Digte” af Vedersøpræsten Kaj Munk, der jo året før på den femte
januar, var blevet skudt af tyske SS-folk – terrorister - hvis vi bruger dagens sprog – skudt på en
grøftekant på Silkeborgvejen.
”Nu kræver Danmark af os, vi er stærke,
Så aldrig frygt og tvivl får overhånd.
Alt, hvad der truer os, skal få at mærke,
at stærkere end alt er endnu ånd.
Kun mod og trods og styrke vil vi øse,
hvor storm og hav slår over kysten ind.
Er vi kun få og små og våbenløse,
des mere vil vi ruste vore sind.
Nu kræver Danmark af os, vi er stærke,
tro mod den røst, der er vort danske kalde.
Lad overmod og lad forsagthed mærke,
at dansken endnu aldrig var til fals.
Lad ”guldet” lefle og lad sværdet true!
Kun eet svar kender vi, og det er Nej!
Det hvide offertegn i blodets lue,
har gennem syv århundred vist os vej!

Nu kræver Danmark af os, vi er stærke.
Lad kun akkordens yngel falde fra!
Fast fylker sig om Dannebroges mærke
det folk, der gav sin mor sit fulde ”Ja”.
Vort dyre land, vort stolte gamle rige,
i ny tids forår bærer vi dig ind.
Lad stormen stinde sig og havet stige!
des mere ruster vi de danske sind”.
Halvfjerds år – det er mange – men i dag findes
der stadig danskere, der har oplevet og kan huske, hvad det ville sige at være dansk i den tid og
hvad det kunne koste at gøre modstand mod dagenes grønne terror. Nogle kan måske huske, at
den på det tidspunkt siddende samlingsregering
arbejdede med planer om at indføre dødsstraf for
de danske modstandsfolk, hvilket de heldigvis
ikke fik flertal for - men bare det - at enkelte
danske politikere havde tanken?
For tyskerne både fængslede, torterede og henrettede jo danske modstandsfolk, som i dag ligger begravet i Ryparken.
Nu er mange år gået siden da og udviklingen er
gået videre og meget er sket til det bedre og så pludselig kan vi igen opleve terror i Danmark og
i udlandet, hvor en ny stat kæmper for magten og
tusinder mister livet, fordi de er anderledes tænkende end IS folkene – ja er måske endda kristne.
Frygten og usikkerheden vender snigende tilbage
i verden - og - også herhjemme!
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”Natten er sort og dødningeblind,
og lys må vi slet ikke tænde.
Des mere sørg for, at de lys i dit sind
kan brænde, kan brænde, kan brænde!
Redaktionen

REERSLEV FORSAMLINGSHUS

Samling om forsamlingshuset i forsamlingshuset.
Fredag d. 27.2. dannede forsamlingshuset som sædvanlig rammen omkring
Grydelaugets udfoldelser. Aftenens tema var rammen - altså forsamlingshuset. I
stedet for at et tema fra de varme lande, som ofte har kendetegnet Grydelauget, blev
der sat skarpt på vores fælles hus.
Oksestegen, den fantastiske sovs og citronfromage, som kun mor Grethe kan lave
den, lagde en god bund til at fortsætte med anekdoter og fakta om forsamlingshusets
historie.
Arne Frandsen havde dykket ned i de gamle protokoller og fundet mange gode fakta,
som til sammen gav et fint billede af husets historie og et glimrende tidsbillede af de
sidste godt 100 år. Der var mange underfundige detaljer, som Arne kunne berette om i
kraft af de 37 år, han har været en del af bestyrelsen.
Mogens Larsen kom også på banen og berettede om baller og gymnastikopvisninger
fra sin barndom og ungdom. Han blev inspireret til at prøve at regne på, hvor mange
gange han i alt har været i huset gennem sine 85 år som Reerslev borger. Det kan
måske blive til en quiz ved en senere lejlighed.
Niels Willumsen fortalte med arme og ben om dengang han gik til danseskole i salen.
Stig Nielsen fra Torslunde kom også i huset i sin barndom og formanede os om at
passe godt på det. I Torslunde mangler de sådan et fælles hus.
Senere på aftenen blev der solgt andelsbeviser og tagpladebeviser, som indbragte
4800 kr.
Vi sluttede af med en auktion på indleverede effekter. Auktionarius Jesper kæmpede
hårdt første, anden og tredje gang og fik solgt for 10.150 kr. i alt.
Tak til alle, som bidrog med effekter og gode bud!!
Og tak til Arne for at bringe historiens vingesus ind i vort beskedne fælleshus. I de
næste par numre af Tingstedet bringer vi Arne Frandsens manuskript. God fornøjelse
med læsningen.
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

Fortsættes i næste nummer
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

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

Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene
Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk
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Miljøundersøgelse ved bygge- og anlægsopgaver
Handlingsplaner for opgravning og bortskaffelse af jord
Tilsyn og styring af oprensning
Afrapportering til myndighederne





JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK

Vi udfører alt inden for miljørådgivning:

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

DILETTANT
"Ud af klappen" En forrygende og sjov forestilling, hvor skuespillernes replikker flød ubesværet. Hver
især spillede sin rolle fantastisk, og samspillet gik op i en højere enhed - og hylende
morsomt og uventet indslag i afslutningsscenen lørdag aften. Der var ikke et øje tørt!!
1000 TAK!!!!

Se flere fotos fra forestillingen på www.reerslev-sterkende.dk
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Vel mødt til Landsbylaugets Generalforsamling
i forsamlingshuset den 10. april 2015
Under pkt. 7 er der nu tilføjet, hvilke medlemmer der er på valg.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af næste års kontingent – bestyrelsen foreslår uændret kr. 150
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
John Severin – på valg
Lars Andersen – Kan ikke genvælges
Sigrid Mark Rasmussen: Ikke på valg
Anne Birgitte Stubkjær– på valg
Finn Gottrup – på valg
Torben Rosborg Nielsen - Ikke på valg
Kirsten Halby – Ikke på valg
Nick Ziegler – på valg
Michael Blem Clausen – Ikke på valg
Aiah Noack – Ikke på valg
Valg af revisor og suppleant
Eventuelt.

Se fantastiske fotos fra
Fastelavnsfesten 2015
på www.reerslev-sterkende.dk
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NCC Roads A/S, Råstoffer
Reerslev Grusgrav
Tranemosevej 2, Reerslev, 2640 Hedehusene, tlf. 46 56 00 21
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MØNTSKAT I REERSLEV
Uddrag af foredrag v/ Susan Pallesen på
Kroppedal d. 21.1.2015 om

kunne for afgrøderne, og derved kom der
flere fragmenter op.

Arkæologiske fund på Vestegnen

I slutningen af september vendte vi så talstærkt tilbage sammen med de 2 detektormænd og en gravemaskine. Der blev
afsat et rektangulært areal omkring de
GPS-indmålte møntfund, som vi havde
gjort tidligere, og indenfor dette området
blev mulden fjernet i meget tynde lag - et
skrab ad gangen - hen over hele arealet.
Når der var fjernet et lag, så gik detektorfolkene hen over arealet helt systematisk
og gennemsøgte det for om der skulle
komme flere mønter frem. Når vi havde
gennemgået et lag, så tog maskinen et nyt
tyndt skrab, og så startede processen forfra. På den måde fangede vi så mange som
muligt af sølvmønter og fragmenterne af
sølvmønter. Og til sidst lykkedes det faktisk også for Anders Elman Hansen og
Anker Capion at finde de allersidste rester
af det, som vi tror oprindeligt er den beholder, som mønterne har ligget i. De
fandt nemlig en klump af bevarede mønter, som lå helt tæt sammen, og i jordklumpen kunne også ses noget blåt, og så
var der rester af træ bevaret. Jordklumperne blev straks samlet sammen og sammen
med mønterne, klumperne og træet blev
det hele overdraget til Nationalmuseet til
deres konserveringsafdeling, så de kunne
begynde at udrede stumperne, og der er
desværre ikke noget resultat af deres arbejde endnu. Vi venter i spænding.

Møntskat i Reerslev
I en weekend i maj måned 2014 gik en
fritidsarkæolog Anders Elman Hansen
med en metaldetektor på marken ved
Lundhøjgård i Reerslev. Marken havde
ikke været detektorundersøgt tidligere. og
i løbet af 3 timer lykkedes det ham at finde intet mindre end 27 sølvmønter indenfor et afgrænset område. Han kontaktede
straks museet, der tog ud til en besigtigelse, og alene ved besigtigelsen dukkede der
yderligere 3 mønter op. Og i løbet af de
næste par uger gik Anders Elman Hansen
og hans kammerat Anker Capion jævnligt
ud på marken, og der blev ved med at
dukke både hele og fragmenterede sølvmønter op. Mønterne lægger sig i selve
pløjelaget eller i rullelaget, hvor de er blevet ramt af ploven og derved blevet spredt
ud over arealet. Hele møntfundet, både de
hele og de fragmenterede, blev indkodet
på GPS, for på den måde er det muligt at
få et indblik i selve spredningen og derved
på en mere præcis fornemmelse af, hvordan de er blevet trukket rundt af en plov,
fordi når så mange mønter findes indenfor
et så afgrænset område, så antager vi, at de
har ligget sammen. Mange af mønterne
var ekstremt velbevarede, så derfor formodede vi, at de havde ligget beskyttet for
vind og vejr i en beholder indtil for ganske
nylig, hvor de så åbenbart var blevet ramt
af en plov og var blevet hevet rundt i mulden, så det ville sige, at hvis vi kom ud på
arealet, så kunne vi måske med lidt held
finde den bevarede beholder, som mønterne havde ligget i.
Så museet aftalte med lodsejeren og forpagter at foretage en lille udgravning af
stedet, men da der lige var blevet sået,
blev vi enige om at vente til efter høst med
at komme derud, men detektorfolkene
blev ved med at gå på marken så længe de

Der blev fundet 56 hele eller næsten hele
mønter, 53 halve eller næsten halve mønter og 67 kvarte eller næsten kvarte mønter. Derudover kommer der et ukendt antal
mønter, som blev fundet i den jordklump
sammen med det bevarede træ, og så er
der, efter den egentlige udgravning foregik, er det kommet yderligere 25 fragmenter af mønter, som Anders og anker har
fundet. Fundet blev erklæret danefæ, og en
del af mønterne er sendt ind til Nationalmuseet, hvor man analyserer og identificerer motiver og prægning. Resten af møn-
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MØNTSKAT I REERSLEV
terne ligger herude i montrene, men om få
dage bliver de taget ned, og så bliver det
hele sendt ind til Nationalmuseet, og så
går der lidt tid inden vi kan udstille dem
igen.

afgørende. Og det er noget man kan gøre,
fordi vi begynder at have en stærk national
magt, der kan sige god af værdien af mønterne. Nogle af mønterne er knækket midt
over, og det har man gjort, fordi der ikke
fandtes småmønter på dette tidspunkt, så
hvis man skulle have noget anvendeligt i
mindre handler, har man så kunnet halvere
mønten for at bruge den til betaling. Vægten af en hel penning er ca. 1 gram og det
svarer til et skæppe korn, og et skæppe
korn svarer til 17,4 liter.

Mønterne har sandsynligvis været nedlagt
i et skrin af en eller anden form for træbeholder og efter den foreløbige vurdering af
mønterne, er det foregået omkring år 1060
- 1070 e. Kr. dvs, omkring Svend Estridsens tid. Den foreløbige vurdering viser
også, at de fleste af mønterne er danske,
de fleste er fra Lund, de næstfleste fra
Roskilde. Det er selvfølgelig lidt sjovt, for
Roskilde havde måske været mest oplagt
pga. dens nærhed til landsbyen, men Lund
er på dette tidspunkt det mest produktive
møntsted i Danmark, så derfor er det naturligt, at de fleste er fra Lund. Størstedelen af mønterne er faktisk også ret nye. En
stor del af mønterne er runemønter. Hvorfor man har valgt at lave runemønter, ved
vi ikke. Vi ved, at det er en mode, der starter i Lund omkring år 1065, og så varer ca.
10 år. Og et af budene på, hvorfor man
vælger at gøre dette her er, at der skal skabes en national opposition til udenlandsk
indflydelse. For i udlandet havde mønterne tit latinske betegnelser. Så her havde vi
så vores egen identitet i Europa. Andre
mønter havde et hak i kanten eller også
nogle indstik. De er opstået, når man har
undersøgt sølvets lødighed. Det er sådan,
at jo mere ægte eller rent sølvet er, jo blødere er det, så man kan simpelthen tjekke,
hvor rent sølvet er ved at bruge en lille
kniv eller lignede, ved at skære ind i det,
og hvis det sætter nogle mærker, så er den
nok af en god kvalitet. Mærkerne kan ses
på de ældste af mønterne, og de er et tegn
på den vægtenhed, som har været fremherskende i landet, hvor det har været metallets værdi, der har været afgørende. På
det tidspunkt, hvor skatten nedlægges her
på Svend Estridsens tid, da ser vi en ny og
mere ordnet møntøkonomi, hvor det er
antallet af mønter og ikke vægten, der er

Vi ved jo ikke, hvorfor mønterne er endt i
jorden - måske var der været en fejde eller
uvenskab, der har skabt uro i det nærliggende område; vi ved heller ikke hvorfra
de kommer. Reerslev kender vi først fra de
skriftlige kilder fra 1257 e. Kr., hvor den
omtales som Rekatze, og kirken, som ligger i Reerslev, ligger 800 m fra marken,
hvor mønterne er fundet, og den blev opført fra 1100 - 1160 e. Kr.
Ca. 700 m fra marken har vi i 2005 ved en
forundersøgelse fundet dele af en gård,
som kan dateres til 900 - 1100 e. kr. . Det
vil sige, at den kan måske godt have en
samtidighed med mønterne. Vi har dog
aldrig foretaget en egentlig udgravning på
arealet, for det planlagte anlægsarbejde,
kom aldrig i gang. Der ligger måske potentielt en fremtidig udgravning, som kan
gøre os lidt mere kloge på, hvad der er
foregået.
Redaktionen
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LÆSERNES SIDE
leør. Luksusvagabonden fra Fyn, Lis Ingemann var et andet spændende bekendtskab. Damen, der til daglig arbejdede som
sygeplejerske på Odense Universitetshospital, valgte i en moden alder at finde
barnevognen frem og bruge sommeren på
at vagabondere primært i Jylland, hvor
hun vandrede i Blichers fodspor og overnattede under åben himmel.
Virksomhedsbesøg har også været et tilbagevendende emne på programmet.
Spændende firmaer er blevet besøgt. Igen
et meget varieret udvalg f.eks. Toms Chokolade, De danske Spritfabrikker, Københavns Lufthavn, Politihistorisk Museum
for blot at nævne nogle få.
Julehygge-aftenen med banko må vi ikke
glemme. Her blev medlemmerne lidt udfordret, inden det var tid til bankospil, når
de skulle i gang med at lave perlearbejde,
kort og lignende ting. 10 tommelfingre var
ingen undskyldning.
De senere år har Tøjparty med Anna’s
Mode været meget efterspurgt blandt medlemmerne. Er der noget skønnere end at
låse forsamlingshusets dør, rulle gardinerne ned, smide tøjet og gå shop-amok. Bare
at kunne vælge og vrage blandt de fyldte
rækker af lækkert tøj, prøve det, gå lidt
rundt i det og så købe netop dét, man virkeligt befinder sig godt i. Selvfølelig drøftes tøjet både før og efter købet med de
øvrige tilstedeværende. Garderoben fornyes mens humøret sprudler og kaffen nydes. Det er bare hygge!
Nu er det snart slut. 67 gode år med mange spændende arrangementer og gæster
synger på sidste vers. Fredag den 24. april
2015 siger bestyrelsen farvel og tak med
en fest på Café Ingolf for alle medlemmer.
Det har været sjovt, spændende og frem
for alt hyggeligt at være medlem af foreningen og bestyrelsesmedlem. En stor tak
til bestyrelsen for et godt samarbejde gennem alle årene.
Karin

Farvel til Hedehusene og Omegns
Husholdningsforening
Efter næsten 68 år i Hedehusene og Omegn, har bestyrelsen for Husholdningsforeningen med stor beklagelse valgt at lukke
foreningen pga. faldende medlemstal. Foreningen, der blev stiftet i begyndelsen af
november 1947, har gennem årene været
til megen gavn og glæde for medlemmerne.
Hvem husker ikke aftenerne i skolekøkkenet på Hedehusskolen, hvor husholdningskonsulenterne Merete Toylsbjerg Petersen eller Ruth Augustinussen demonstrerede nye og spændende retter, som
medlemmerne derefter kunne smage? Sådan en aften kom bestyrelsen på arbejde,
for det var en bestyrelsesopgave at hjælpe
husholdningskonsulenten med at tilberede
smagsprøverne.
Hyggeligt har det altid været, når medlemmerne bevæbnet med tallerken, bestik
og kaffekop mødte op til møde. Hvad gør
man ikke for bestyrelsen, så de ikke stod
alene tilbage med opvasken, når medlemmerne gik hjem efter at have hygget sig og
nydt kaffen med lækkert hjemmebag?
Foreningen har ikke kun beskæftiget sig
med ernæring og husførelse, men har også
haft mange andre typer arrangementer på
programmet. I de senere år er især det sociale samvær blevet vægtet højt.
Hvert år er sæsonen blevet indledt med en
heldagsudflugt, hvor medlemmerne hentes
med bus på nærmere aftalte steder for at
køre ud i det blå. Målet var kendt, det
fremgik af årsprogrammet, men det nok så
interessante for medlemmerne var frokosten og eftermiddagskaffen. Her var det
sociale samvær i højsædet, for der er ikke
meget, der slår en god frokost i godt selskab.
Der har gennem årene været mange spændende emner på programmet og besøg af
interessante personer så som Stefan Rasmussen, Voldborg og Pastor Katrine Lil-
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LÆSERNES SIDE
Hedemarkedet er også med, når Erhvervsforeningen kalder til marked i
byen 2 gange om året, og de er med i
juletræstændingen og har planer sammen med Erhvervsforeningen om at
arrangere Halloween.
Hedemarkedet har aftalt med Lars Vesterdal og Mikael Jensen (Klubben/SFO), at de står for en tre kvarters
optræden på Hedemarkedet hver gang i
2015.
Mikael Jensen vil gerne promovere de
dygtige sangere, så de kommer 5 gange, og de bands som indgår i Hedelandsfestivalen kommer én gang og
spiller deres favoritmusik.

Hedemarkedet
Hedemarkedet er 2. april (Skærtorsdag), 1. maj og 4. juni – så holder de
pause i juli og for at vende tilbage 6.
august, 3. september og 1. oktober altid
i tidsrummet 15 – 18, hvor ostemanden,
”Osteknuden” og fiskemanden ”Flemmings Fisk” i forvejen er på pladsen.

Det er gratis at have en bod med på
markedet (mod indmeldelse i foreningen for 100 kr.) oplyser formanden,
Ruth Trier.

Det hele foregår på det lille torv over
for stationen ved siden af Bollinis.
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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
Nu er der kun en måned tilbage, så starter alle de dejlige 3. klasser i klubben. Det
glæder vi os, som jeg skrev i forrige nummer, rigtigt meget til.
Som jeg også har skrevet før, er klubben jo blevet en afdeling af Reerslev skoles
landsbyordning. På sigt får vi rettet alle vores brevhoveder og meget mere til, så det
stemmer overens med den virkelige verden.
Der er i den forbindelse også sket en anden ændring. Det har du måske allerede bemærket, hvis du har din gang i klubben. Jeg har ikke længere kontor i klubben. Mit
kontor er flyttet op til skolens kontor (Tanjas gamle kontor), det er for at lette en masse arbejdsgange, når jeg nu er en del af en fælles ledelse sammen med Anette og Carina. Carina bliver dog fortsat på sit kontor i daginstitutionen.
Men ellers forsøger jeg at have min daglige gang både i klub og sfo. Det er vigtigt for
mig at have kontakten ikke bare til personalet men i høj grad også børn og forældre.
Aftenklubben har afholdt fasteween fest. Det var en rigtig sjov fest med følekimsleg,
dans, tøndeslagning med en tønde, der næsten ikke var til at slå i stykker. Men sådan
går det nogle gange, når man indkøber en ekstra stærk tønde. Og så lægger den i vand
et døgns tid, for at gøre den lidt stærkere… Kravet for at deltage i festen var, at alle
skulle møde op udklædt også personalet. Alle levede fuldt ud op til kravet og blev
lukket ind – uden at de voksne skulle i gang med at finde udklædning frem til børnene – eller sig selv. Det er helt sikkert en fest, vi vil prøve at gøre til en tradition efter
alle de positive tilbagemeldinger, vi har fået.
For dagklubben er det endelig blevet besluttet, at der kommer en koloni igen i år. Det
har der været nogen usikkerhed omkring, da vi ikke længere er en selvstændig enhed
men en del af en større organisation.
For at deltage i kolonien skal man være medlem af dagklubben i minimum to måneder. Dette for at det skal kunne hænge sammen økonomisk. Vi har jo ikke det største
budget at lave koloni for.
Hytten til dette års koloni er bestilt. Vi skal til ”Polarhytten”, hvor vi har været en
gang før. Hytten ligger oppe ved Ganløse. Vi tager af sted med en bus, som kører os
derop. Og heldigvis kommer den også og henter os deroppe om fredagen og kører os
tilbage til klubben, hvor kolonien slutter. Vejret er også bestilt – vi er blevet lovet
dejligt sommervejr.
Vi har også bestilt og blevet lovet dejligt vejr til vores Hedelandsfestival, der som
bekendt løber af stablen lørdag d. 30/5. Vi starter ud klokken 12, hvor vores borgmester kommer og åbner festivalen.
Skulle du have lyst og mulighed for at hjælpe til i vores madtelt, skal du være mere
end velkommen til at kontakte mig 
På klubbens vegne
Lars Vesterdal
Pædagogisk leder
SFO/KLUB
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ISHESTE
Pædagogisk center for mennesker og heste
hos Familien Frederiksens Isheste.
Det startede i København, hvor jeg er født og opvokset.
Hele mit liv har jeg haft med heste at gøre, men det blev først som voksen, efter en
rejse igennem dybe relationer som både forælder og pædagog, at jeg langsomt blev
bevidst om, hvad det var, hestene kunne og hvordan de med kærlighed og deres naturlige instinkter kunne hjælpe mennesker til at finde sig selv igen.
I 2008 lavede jeg kontrakt med Naturstyrelsen og lejede mig ind i naturreservatet
Kalvebod Fælled.
Her skulle jeg give københavnerne naturoplevelser med mine heste og mine pædagogiske kompetencer.
Naturen, hestene og den indre ro som indfandt sig hos det enkelte menneske optog
mig meget. Og inden jeg så mig om, var jeg både i gang med at uddanne mig videre
som rideterapeut og rideinstruktør, da jeg så vigtigheden af faglighed i mit arbejde og
var bevidst om det ansvar, jeg havde for både mennesker og heste. Heste og menneske velfærd er min forudsætning for hele mit arbejde og virke.
I 2009 fik jeg mange henvendelser fra angste ryttere, voksne som børn – de fleste
med voldsomme oplevelser fra rideskoler der grundede i misforståede heste og dårlig
kommunikation.
Med udgangspunkt i dette behov startede jeg med at undervise i hest - ikke kun i ridning men i hest, anatomi, hesteadfærd, kommunikation med hesten og igennem forståelse kommer tryghed og tillid. Jeg ønskede at skabe et samarbejde imellem hesten
og mennesket og ikke bare en rytter med pisk og sporer, der sad på ryggen af hesten
og gav kommandoer. Men en rytter der tager ansvar og skaber tillid i et sprog som
hesten forstår – for en ting er sikkert: hesten kommer ALDRIG til at snakke menneskesprog, men mennesket kan lære
at kommunikere kropsligt, så hesten
forstår.
En glad og tryg hest er noget af det
mest fantastiske at være sammen
med og en hest, der gør os utryg eller bange, prøver at fortælle os, at
noget er galt.
Efter kort tid gik det op for mig, at
mange mennesker ønskede denne
form for kontakt og forståelse af he- 16 -

ISHESTE
sten, og min mor som også er pædagog, blev ansat så vi kunne hjælpe endnu flere.
Rideterapien var efterspurgt og Rideterapeutforeningen som sikrer fagligheden indenfor arbejdet med mennesker og heste blev stiftet - jeg har siddet som formand for
denne forening fra den blev stiftet og underviser og uddanner nu nye rideterapeuter i
samarbejde med foreningen.
I rideterapien arbejder vi med menneskers psykiske problematikker, sygdomme, adfærd, sociale relationer. Vi har mennesker i alle aldre og bidrager i behandlingen af
stress, spiseforstyrrelser, ADHD, autisme, angst, depression, social adfærd og kompetencer, skizofreni, livskriser mm, hvor vores fokus ligger i det relationsarbejde, øgning af selvværd, troen på livet, den indre ro, kontakten med sig selv og omverdenen.
Her bruger vi hestene, naturen og
vores faglige kompetencer til at
hjælpe det enkelte menneske.
I 2013 begyndte Naturreservatet
Kalvebod Fælled at blive for besøgt
til, at vi og hestene havde den ro vi
havde brug for til at arbejde så kontaktfuldt og nærværende, som vi
skal kunne. Da naturreservatet er
offentligt, kunne vi ikke længere
arbejde uden forstyrrelser og derfor
så vi ingen anden vej end at søge
nye ”græsgange”.
Januar 2014 blev begyndelsen på noget nyt. Min familie og jeg overtog Landrogård
på Brandhøjgårdsvej og her begyndte etableringen af det nye pædagogiske center.
Landrogård ligger i det fantastiske Hedeland, og netop derfor kunne det lade sig gøre
for os at flytte Familien Frederiksens Isheste fra København – naturen og dens virke
er altafgørende for vores arbejde.
I juni måned flyttede de sidste heste og ponyer ind på gården og en
ny hverdag begyndte, en hverdag
hvor jeg hver morgen vågner op til
mine heste på marken, en hverdag
med heste og mennesker i ro og
fordybelse.
Jeg er et af de heldige mennesker,
der hver dag kan stå op og glæde
mig til endnu en dag med heste og
mennesker, kærlige relationer, tillid, samarbejde, glæde og tårer,
smil og frustrationer.
- 17 -

ISHESTE
Et liv væk fra stressede omgivelser og samlebåndsarbejde – et liv hvor den enkelte
hest og det enkelte menneske sætter sine grænser, finder den indre glæde og ro, et liv
hvor leg og læring ikke kun er vigtigt for børnene, men også for voksne og hestene.
Min familie og jeg glæder os til fremtiden her på landet, hvor mange ting er ens og
alligevel så forskellige blot 25 min fra København.
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Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

REFERAT
Generalforsamling 2015
Onsdag d. 11. feb. kl. 18.30
i Forsamlingshuset.
Formanden bød velkommen til de udover bestyrelsen få fremmødte og fortalte, at foreningen
har sat en ”onkelordning” i søen. Det går ud på, at man er velkommen til at yde hjælp, selvom
man ikke er medlem af bestyrelsen. Johan Galster tilkendegav, at han gerne ville være ”onkel”.

1. Valg af dirigent
Johannes Thulesen blev foreslået og enstemmigt valgt.
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Valg af referent
Ulla Christensen blev foreslået og valgt.

3. Valg af stemmetæller
Kurt Thomassen blev foreslået og valgt.

4. Aflæggelse af beretning
Formanden Christina Brandt fortalte, at der p.t. er 270 medlemmer.
Formanden og kassereren har i det forløbne år gennemgået en lederuddannelse.
Næste år har Reerslev Skytte- og Idrætsforening 150 års jubilæum. Der planlægges i den
anledning flere aktiviteter sammen med andre aktører i byen.
Planlægning af årsafslutningen i april 15 er uddelegeret til Susan og Annelise.
Forslag til nye aktiviteter efterlyses.

Svømning
Aktiviteten var halvdelen af 2014 generet af svømmehallens ombygning.
Der er nu igen fuld aktivitet. Eva er stoppet som svømmeleder og afløst af Charlotte. 10
personer har deltaget i førstehjælpskursus og flere har bestået livredderprøve.

Fodbold
50 medlemmer – der er et ellevemandshold og 3 ottemandshold.
Der har ikke været de store resultater i 2014 men holdene er stabile.
Fast træning på banerne i Hedehusene. DBU har hævet taksterne.

Bordtennis
4 mænd træner tirsdag kl. 19.15. De spiller i en pulje med 10 hold, hvor de i 2014 blev
nr. 6. De vil gerne have opbakning i form af fremmøde ved deres kampe.
3 kvinder træner søndag kl. 19-20. Dedikerede spillere er velkomne.

Gymnastik
2 børnehold 1½-2½år med 6 deltagere og 2½-4 år med 12 deltagere. Der er usikkerhed
om instruktøren fortsætter, men der er kontakt til eventuel afløser.
R ee rs l ev Sk ytt e - o g I d r æts fo r e ni ng • Ti ngst e ne n 4 • Re e rs l ev • 2 6 4 0 H e d e h use n e
T lf . : 2 2 8 6 0 9 2 5 • Ema i l : C h ris ti na @ ti ngst e n e n . dk • www . r e ers l evi f. dk
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Effekt
Der er ca. 15 tilmeldte.

Linedance
Kører med færre medlemmer end tidligere.

Kampsport
Træning 1 gang om ugen. Der er mellem 7 og 8 aktive. ½ børn og ½ store.
3 gange om året er der fællestræning med andre hold. Der deltages ikke i konkurrencer.
Opfordring til at gå på YouTube og finde en lille film fra en træningskamp. Den vil også
komme på hjemmesiden. Der forberedes en god opvisning til årsafslutningen.

Skytterne
Da formanden var på kursus blev afdelingen repræsenteret af Helge Johnson.
Ca. 45 medlemmer, hvilket er en lille fremgang. Skoleskydning er en stor succes.
Ny 5 klasse består af 11 elever. 4 bestyrelsesmedlemmer har været på kursus, og der er
skaffet relevante børneattester. I ny åben klasse har 2 kvindelige medlemmer vundet i år.
Pistol 2 hold er tilmeldt – en person på landsholdet. Der er god opbakning fra de ældre
medlemmer. Der mangler 2 personer for at kunne tilmelde et hold. I samarbejdet med
skolen køres børnene ind i idrætstimerne. Onsdag aften er træningsdag.
Pistolskydning – 6 ungdomsmedlemmer. Man skal være fyldt 12 år og have gennemført
en modenhedsprøve, før man må være med. Aldersgrænse for riffel er 6-8 år.
Om sommeren benyttes udendørs skydebane i Hedehusene. Der er sammen med en anden klub investeret i et nyt point system, som kan flyttes rundt på de forskellige skyd ebaner.
Beretningerne blev godkendt.

5. Aflæggelse af regnskab
Rina Nielsen gennemgik det fremlagte regnskab. Der er et underskud på knapt kr. 7000,
som skyldes at svømmerne kun er opkrævet ½ års kontingent, fordi hallen var lukket en
stor del af året. Da foreningens beholdninger er rigelige, har dette ingen betydning
Børnegymnastikholdene er gennemført, selvom de ikke giver overskud. Der er betalt for
kurser til formand og kasserer. Tilskud fra kommunen afhænger af antallet af indmeldte
børn, samt en mulig andel i et eventuelt overskud i puljen for hele kommunen.
Efterfølgende blev budget for 2015 fremlagt.
Både regnskab og budget blev godkendt.
Helge Johnson gennemgik skytternes regnskab, som udviser et lille underskud på kr.
2500. En udgift på kr. 11.000 til vedligehold af skydebane stammer fra renovering i
2013. Banen udlejes til events, som giver en indtægt.
Skytternes regnskab blev taget til efterretning.

R ee rs l ev Sk ytt e - o g I d r æts fo r e ni ng • Ti ngst e ne n 4 • Re e rs l ev • 2 6 4 0 H e d e h use n e
T lf . : 2 2 8 6 0 9 2 5 • Ema i l : C h ris ti na @ ti ngst e n e n . dk • www . r e ers l evi f. dk
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6. Ingen indkomne forslag.
7.
8. Valg af formand
Christiana Brandt fortsætter som formand

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Genvalg til Bjarne Christiansen og Kenneth Omkvist
Michael Nørvig Brandt ønskede ikke at genopstille. Der kunne ikke udpeges et nyt bestyrelsesmedlem, hvorfor det blev besluttet, at bestyrelsen fortsætter med et medlem
mindre. Bestyrelsen består herefter af Christina Brandt, Rina Nielsen, Michael Blem
Clausen, Frands Bennetsen, Bjarne Christiansen og Kenneth Omkvist.

10. Valg af suppleanter
Johan Galster blev valgt.

11. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant
Johannes Thulesen og Kurt Thomassen blev genvalgt som kontrollanter
og Ulla Christensen som suppleant.

12. Valg af fanebærer
Kurt Thomassen blev genvalgt.

13. Evt.
Idrætsforeningens bestyrelse har udnævnt Jan Jensen til æresmedlem i forbindelse med
hans 50 års fødselsdag. I skytteafdelingen står man uforstående overfor dette, da der fi ndes gamle traditioner for, hvornår der kan udnævnes æresmedlemmer. Der blev lagt op
til en fælles drøftelse af procedurer for evt. fremtidige udnævnelser.
Et af bestyrelsesmedlemmerne har modtaget en mail fra en borger med forslag til at sta rte et gymnastikhold for seniorer. Bestyrelsen vil tage forslaget med i sine overvejelser.
Bestyrelsesmødet sluttede kl. 19.30 med at dirigenten takkede for god ro og orden.
Derefter fik de fremmødte lækre flæskestegssandwich.
Efterfølgende fik vi et interessant foredrag af Janne Kobbersbøl, som er sundhedsfremmekons ulent i HTK. Hun fortalte om vigtigheden af at få motion og få sat pulsen op i alle aldersgrupper.
På kommunens hjemmeside kan man under sundhed finde gode råd. Der er også udgivet pjecer
om lokale cykelruter på op til 10 km.
Fra oplysning om sundhed og lettere motion overtog Pierre Maegaard Knudsen scenen og fortalte om Kettlebell som sport og motionsform. Her drejer det sig ikke kun om fysisk styrke men
ligeså meget om psyke og meditation.

R ee rs l ev Sk ytt e - o g I d r æts fo r e ni ng • Tin gs te n e n 4 • R ee rs l ev • 2 6 4 0 H e d e hu se n e
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Mere end bare generalforsamling
Ud over at holde generalforsamling onsdag den 11. februar, havde idrætsforeningen 2 temaindlæg i hver sin ende af skalaen. Men inden vi kom dertil, blev der serveret en stor hjemmel avet flæskestegssandwich.

Motion styrker helbredet!
Vi havde inviteret sundhedsfremmekonsulent Jane Koggersbøl fra Høje Tåstrup Kommune til at
fortælle om hvorfor det er tid at komme op af sofaen.
Når man regelmæssigt er fysisk aktiv nedsætter man risikoen for livsstilssygdomme. Motion og
bevægelse spiller en afgørende rolle for vores sundhed.
Det er dokumenteret, at fysisk aktivitet forebygger
 Kredsløbssygdomme (hjertekarsygdomme, forhøjet kolesteroltal og blodtryk, overvægt,
fedme samt Type II diabetes)
 Stress
 Muskel- og skeletlidelser
 Forskellige kræfttyper (tyktarmskræft,
 brystkræft og livmoderkræft)
 Psykiske lidelser (depression, angst og demens)
 Osteoporose (knogleskørhed).
Og så er vi jo slet ikke i tvivl om, hvorfor vi har en Idrætsforening i Reerslev. Her kan man lige
uden for døren gå til effekt, spille fodbold eller svømme mindst en gang om ugen. Det er bare
om at komme op af sofaen.

En sportsudøver fra verdenseliten
Efter indlægget om bevægelse og motion fik vi besøg af
Pierre Maegaard Knudsen der dyrker Kettlebell Sport på
topplan.
Vi inviterede ham til at fortælle hvad sporten går ud på.
Derefter fortalte han om hvad der driver ham under træning
og til konkurrencer. Han brugte meget tid på at gennemgå
nogle af de mentale komponenter, der skal til for at yde en
god præstation.
Pierre har vundet guld til Open Italia 2012, British Open
2013, Scottish Open 2014, World Grand Prix 2014, DM
2012-2013-2014, samt sølv til IGSF World Championship
2012 og 2 x sølv til IUKL World Championships 2014.
Vi havde lejlighed til at svinge rundt med de tunge kuler, og
der var stor interesse for, hvordan man kom i gang med at
dyrke denne sport.
R ee rs l ev Sk ytt e - o g I d r æts fo r e ni ng • Ti ngst e ne n 4 • Re e rs l ev • 2 6 4 0 H e d e h use n e
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Reerslev Skytteforening
Sommersæson 2015.
Vi starter pistolskydning onsdag den 15. april (hvis vejret tillader) på skydebane
Vest, Hovedgaden 610.
Vi skyder med både standard pistol, grovpistol og revolver. I år vil vi introducere en
ny disciplin, Kombipistol en spændende og udfordrende skydning.
Riffelskydningen på 50 meter banen starter ligeledes onsdag den 15. april.
Her er det ikke vejret, der sætter begrænsninger, men opsætningen af et nyt elektronisk markeringsanlæg.
Vi håber anlægget er klar den 15. april. Kontakt et bestyrelsesmedlem, hvis der er
spørgsmål til det nye anlægs ibrugtagningsdato.
Vel mødt onsdage fra kl 18 - 21. Alle er velkomne.
Foreningen giver en gratis prøveskydning til alle nye under 18 år.
Rifler og pistoler stilles gratis til rådighed af foreningen, men krudtet køber
du af foreningen .
E - ma i l : i n f o @ r e e r s l e v s k yt t e f o r e n i n g .d k
Information om skydning kan fås hos følgende:
Formand:
Henrik Pangel
5092 1300
Kasserer:
Helge Johnson
2347 4582
Riffel.afd.:
Svend Erik Rasmussen
4632 6060
Pia Eriksen
3120 2858
Palle Andersen
2147 7850
Pistol afd.:
Rune Storm Korsvig
2324 0079
Jesper Helmersen
2993 3833
Bjarne Kristensen
2267 8970
Kontingent for 2015:
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
- 23 -

BØRNESIDEN

TILLYKKE
Vinderen af nr. 138’s
Krydsordsopgave :
Løsning: Østers
Martin Strandberg
Tingstedvej 9 B

Kunne du tænke dig at vinde 50 kr.,
og er du under 15 år og bor i Tingstedets distrikt, så send løsningen til
nissemor@cafeer.dk eller læg den i
postkassen på
Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep,
senest d.05.05.2015
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:
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"...Willums Hjemmeservice –
Nøglen til DIT rene hjem!"
Professionel rengøring i private hjem
Jeg tilbyder:
 Kvalitet - rengøringsydelser af den højeste kvalitet så dit hjem skinner
 Tillid – vi udfører hver rengøringsopgave med stor nænsomhed, tryghed
og pålidelighed
 Troværdighed - vi er mødestabile med præcis levering og opfølgning
på det aftalte
 Ærlighed – vi er ærlige i alt hvad vi siger, lover og gør

Frank Willum Sørensen
Tranevej 5
3650 Ølstykke

Telefon: (+45) 40 51 97 78
E-mail: frank.willum@hotmail.dk
www.willums-hjemmeservice.dk
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MADSIDEN
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MADSIDEN
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PRÆSTEGÅRDSFORMIDDAGE
Præstegårdsformiddag torsdag d. 19.2.2015
Graver Grethe Grøn indledte rækken af foredrag i præstegården.
Det var en meget interessant fortælling, hvor vi, hvis vi ikke vidste det i forvejen, fik
indblik i jobbets alsidighed, som Grethe gennem de 30 år har udfyldt. Grethes døtre
var små, da hun overtog arbejde efter sin svigermor, og det passede familie godt, at
de flyttede til Reerslev i graverboligen, så pigerne havde kort til skole og Grethe kunne veksle mellem børnepasning og arbejde.
Det har været kirkegårdens pasning og pleje, samt kontakten med borgerne/pårørende, der har stået Grethe mest på sinde gennem årene. Der har været meget
at se til - tjeneste i forbindelse med prædikener, ringning, snerydning, fjernelse af
nedfaldent løv, begravelser/urnenedsættelser, praktiske gøremål omkring 2 renoveringsarbejder - for ikke at nævne forureningssagen, som strakte sig over flere år.
Grethe har, trods det krævende fysiske arbejde, været meget glad for jobbet, da der
også har været frihed til selv at planlægge og udføre opgaverne.
Grethe havde valgt 4 sange til i dag, som hun selv er meget glad for - Nu vågne alle
Guds fugle små - Sneflokke kommer vrimlende - Når vinteren rinder i grøft og i grav
- Der står et slot i Vesterled. Den sidstnævnte har hun tit sunget, når hun om aftenen
stod og så mod Hedeland og den nedgående sol. En anden sang nynnede hun, når der
var gang i skovlen, og en 3., når hun kørte med havetraktoren. (Mon den ene var Jeg
bærer med smil min byrde?).
Tak, Grethe - for din store indsats og hjertevarme gennem mange år, som vi er rigtig
mange, der er taknemmelige for!
Der blev serveret kaffe, te, ostemad og kage - og alle fik en hyggelig snak.

Efter gudstjenesten søndag den 3. maj 2015 holder Menighedsrådet afskedsreception for graver Grethe Grøn Henriksen, som går på pension efter
30 år ved kirken.
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Pinse & picnic!
2. pinsedag d. 25. maj kl. 11
i Høje Taastrup Præstegårdshave
Alle sogne I Høje Taastrup Provsti går sammen om at lave en festlig udendørs
pinsegudstjeneste!
Jazzkvartetten Bogaloo Brothers ledsager salmesangen og Henny Holm, organist i
Rønnevang Kirke, står for at lede et børnekor, der sammensættes særligt til lejligheden.
Der vil være hvis duer, der sendes til vejrs og efter gudstjenesten vil ballonklovnen Trampolina lave ballondyr til børnene.
Pak madkurven og medbring tæppe/stole, så håber vi at pinsesolen vil danse for
os.

Sangglade børn kan møde ind kl. 10.30 for at øve - og være med til at
synge introitus.

Konfirmation i Reerslev Kirke d. 1. maj kl. 10:
Laura Esmark Kristensen
Maja Sloth Thomassen
Martin Strandberg

Konfirmation i Reerslev Kirke d. 30. maj kl. 11:
Sarah Bellerby
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Påsken i Reerslev Kirke
29. marts: Palmesøndag kl. 10, v. Lizette Harritsø
Palmesøndag red Jesus på æslet ind i Jerusalem på en palmestrøet vej. I
Reerslev Kirke gennemgår vi påskens begivenheder, skridt for skridt, fra
Palmesøndag til Påskemorgen. Skal du kun i kirke én gang i påskeugen er
dette dagen. Gudstjenesten er tilrettelagt så både børn og voksne kan være
med.
2. april: Skærtorsdag i Ansgarkirken i Hedehusene kl. 17,
v. Lizette Harritsø og Thomas Gotthard
Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus med disciplene fejrer den på én gang første og sidste nadver. I Hedehusene-Reerslev sogn fejrer vi måltidsfællesskabet ved en fælles
pastoratsgudstjeneste, hvorefter der er spisning i sognegården.
Tilmelding til Lizette Harritsø på tlf. 25 67 63 59, senest mandag d. 30. marts.
Bemærk! Gudstjenesten er i Ansgarkirken i Hedehusene.

3. april: Langfredag kl. 14, v. Lizette Harritsø
Musik- og meditationsgudstjeneste. Langfredag døde Jesus på korset, det er sorgens
dag. Gennem smukke toner fra cellist, Sofie Spanget Takkula, og kirkens organist,
Karsten Houmark samt meditation og stilhed, vil vi give plads til fordybelse.
5. april: Påskedag kl. 10 v. Lizette Harritsø
Herren er opstandet! Lyset sejrede over mørket.
Efter gudstjenesten fejrer vi vores kirkesanger Aage Christensens 40 års jubilæum
ved Reerslev Kirke. Der afholdes reception og alle er velkommen!

6. april: 2. påskedag kl. 10 v. Thomas Gotthard
Dagen derpå. En tid til afslapning og til at lade storheden synke ind.
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Gudstjenester

Søndag den 10. maj
5. S. e. Påske

2/4 2015 – 7/6 2015
Torsdag den 2. april
Skærtorsdag
Lizette Harritsø og
Thomas Gotthard
Hedehusene-Reerslev Pastorat afholder
fælles gudstjeneste i Ansgarkirken kl. 17
Fredag den 3. april
Langfredag

kl. 14
Lizette Harritsø

Torsdag 14. maj
Kristi Himmelfartsdag
Thomas Gotthard

Mandag den 6. april
kl. 10
2. Påskedag
Thomas Gotthard
Hedehusene-Reerslev Pastorat afholder
fælles gudstjeneste i Reerslev Kirke.

kl. 10
Lizette Harritsø

Mandag den 25. maj
2. pinsedag kl. 11 i Høje Taastrup
præstegårdshave
Fælles friluftsgudstjeneste i Høje Taastrup Provsti. Se omtale andetsteds i bladet.
Søndag den 31. maj
kl. 10
Trinitatis
Thomas Gotthard
Søndag 7. juni
1. S. e. Trinitatis

Søndag den 12. april
kl. 10
1. S. e. Påske
Lizette Harritsø

kl. 10

Søndag den 17. maj
kl. 11.30
– Bemærk ændret tidspunkt!
6. S. e. Påske
Charlotte Slot
Søndag den 24. maj
Pinsedag

Søndag den 5. april
kl. 10
Påskedag
Lizette Harritsø
Efter gudstjenesten holder vi 40 års jubilæumsreception for kirkesanger Aage
Christensen.

kl. 10
Lizette Harritsø

kl. 10
Rebecca Rudd

Søndag den 19. april
kl. 10
2. S. e. Påske
Thomas Gotthard

Den aktuelle gudstjenesteliste er slået op
på informationstavlen, der står ved kirkegårdsporten.

Søndag den 26. april
kl. 10
3. S. e. Påske
Lizette Harritsø

Gudstjenesterne annonceres i Lokalavisen
Taastrup.

Fredag den 1. maj
kl. 10
Bededag
Lizette Harritsø
Konfirmationsgudstjeneste

Desuden kan den aktuelle gudstjenesteliste
ses på www.reerslevsogn.dk

Søndag den 3. maj
kl. 10
4. S. e. Påske
Thomas Gotthard
Efter gudstjenesten holder vi afskedsreception for graver Grethe Grøn Henriksen, som går på pension efter mange år
ved kirken.
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AKTIVITETSKALENDER: februar – december 2015
Dato

Kl.

Aktivitet

Sted

Arrangør

Fre

10/4

18

Generalforsamling, se side 8

HUSET

LL

Lør

11/4

13

Charlotte Bøgh Aagaard

Hedehuset

HUMLEN

Servicebygning

MHR

Ons 15/4

18.30 Menighedsrådsmøde

Tors 16/4

17

Miniputkirke

Kirken

MHR

Lør

10

Sæsonafslutning

Skolen

RIF

18/4

Tors 23/4

9.30

Præstegårdsformiddag, ”En gang Grønland, Præstegården

MHR

altid Grønland” v/ Grethe og Jørn Würtz

Fre

24/4

Lør

2/5

17.30 Husholdningsforeningens ophørsfest
13

Fernisering Kraplak – del af Kul´tour

Ons 20/5

18.30 Menighedsrådsmøde

Tors 21/5

9.30

Præstegårdsformiddag, ”Et causeri om dele

Café Ingolf

HHF

Hedehuset

HUMLEN

Servicebygning

MHR

Præstegården

MHR

af Hedeboegnens historie” ved Magister Svend
Poulsen-Hansen, tidl. Medejer af Barfredshøj.

Ons 27/5

10

Udflugt

Dyrehavsbak- ÆK
ken

Lør

12

Hedelandsfestival

Hedeland

FTK m. fl

Servicebygning

MHR

30/5

Ons 17/6

18.30 Menighedsrådsmøde

21/6

21

Midsommerkoncert

Kirken

MHR

Tirs 23/6

18

Skt. Hans bål

Lergraven

LL m.fl.

Ons 24/6

13

Sæsonafslutning i Ældreklubben

HUSET

ÆK

Søn

16/8

9

Sommerudflugt til Kongegården, Korsør,
Borreby Herreborg og Guldagergaard Keramiske Værksted

Korsør mv.

HUMLEN

Lør

29/8

13

Limhamn Konstförening udstiller hos
HUMLEN – bidrag til Vestegnens Kulturuge

Hedehuset

HUMLEN

Lør

26/9

13

Michael Berend og Henning Kaad

Hedehuset

HUMLEN

Lør 24/10

13

Lokaludstilling, fernisering

Hedehuset

HUMLEN

Søn 25/10

11

Lokaludstilling

Hedehuset

HUMLEN

Halloween

Klubben

FTK

Søn

Tors 29/10
Fre 30/10

19

Café-aften

HUSET

Café

Lør

8/11

13

Hedehuset

HUMLEN

Fre 27/11

17

Krisjak
Juletræstænding ved forsamlingshuset

HUSET

LL m.fl.

Skolen

LL, Skole m.fl.

Lør 28/11

13-16 Julestue

Fo r ko rtel s er:

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

