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Ildsjælenes landsby 
Hvad er det værd? Det er populært som al-

drig før at handle på online-auktioner eller 

få professionelle i tv-programmer til at 

vurdere malerier, møbler og andre antikke 

arvestykker eller støvede genstande fundet 

på et luftrum i håb om, at vi har en værdi, 

vi ikke vidste, vi havde. 

I Reerslev og Stærkende kan vi passende 

spørge: Hvad er det frivillige arbejde 

værd?  

Vi ved ikke præcist, hvad det er værd, for 

det er aldrig blevet målt. Vi ved dog, at det 

er meget værd – så meget, at det nærmest 

vil være umuligt at kapitalisere i et sam-

fundsregnskab. Og efterfølgende finde fi-

nansieringen af.  

Skulle de mange frivillige i det unikke for-

eningsliv, vi har i vores landsbyer, eksem-

pelvis have penge for deres arbejde, ville 

det koste kommunen eller andre instanser 

et millionbeløb at drive den mængde af at-

traktive kultur- og fritidstilbud, som er med 

til at gøre Reerslev og Stærkende til noget 

særligt. 

Selv om den frivillige indsat er svær at gøre 

op i kroner og ører, er det afgørende at 

sætte pris på den indsats, der er med til at 

sikre, at vores landsbyer er et attraktivt sted 

at bo. Et sprudlende foreningsliv med et 

bredt udvalg af kultur- og fritidsaktiviteter 

er hele fundamentet for et levende, engage-

ret og udviklende lokalmiljø. 

Foreningslivet i Reerslev og Stærkende har 

altid været unikt – meget længere end de 

godt 50 år, som jeg selv har haft gavn og 

glæde af et aktivt fritidsliv, og jeg er sikker 

på, at man skal lede længe efter andre lo-

kalsamfund med et så rigt og veletableret 

foreningsliv, selv om omfanget af aktivite-

ter altid vil skifte og variere fra tid til an-

den.

 
Ildsjæle hyldet 

Kåringen af Mikael Bak Jensen som Årets 

Hedehusborger som en påskønnelse af 

hans mangeårige musikalske engagement 

til glæde for børn og unge i byen er bare 

det seneste i rækken af mange eksempler 

på, at Reerslev og Stærkende har et særligt 

ildsjæle-DNA. Et stort og velfortjent til-

lykke til Mikael!  

Da Reerslev Skytte- og Idrætsforening som 

en af Danmarks ældste foreninger i sep-

tember 2016 fejrede 150 års jubilæum blev 

Henrik Jørgensen føjet til listen af nule-

vende æresmedlemmer for mange års fri-

villigt arbejde i driften og ledelsen af skyt-

teafdelingen. Henrik Jørgensen er en af 

mange, som gør en forskel i hverdagen.  

Der er også grund til at ønske redaktionen 

for Tingstedet tillykke med jubilæet – uden 

de ildsjæle og deres frivillige arbejde gen-

nem en årrække havde vi ikke modtaget 

Tingstedet 151 gange. Det er byernes 

uundværlige blad, der giver os overblik og 

opdaterer os på de mange aktiviteter, der 

dag efter dag, uge efter uge og måned efter 

måned skaber liv og værdi for mange 

hundrede mennesker året rundt. Det gælder 

også de mange mennesker med adresse 

uden for sognet, som finder vores for-

eningsliv så attraktivt, at det er værd at 

cykle eller køre efter for at være en del af. 

De ildsjæle og den store frivillighed, der 

holder det hele i gang, må vi ikke glemme 

at huske at påskønne i en travl hverdag, 

hvor individualismen får stadig større 

magt, og hvor der i endnu højere grad væl-

ges fra, hvis tid og sted ikke lige er det mest 

optimale – og det personlige behov skub-

ber det sociale samvær i anden række.  

At Reerslev og Stærkende har en af Dan-

marks ældste foreninger er enestående og 

et særkende, vi bør og skal være stolte af – 

uden, at vi dog hele tiden skal se tilbage og 

tænke, at alting var bedre i gamle dage.   
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For det var uden tvivl godt i helt gamle 

dage, men det kan også blive godt i fremti-

den, når tingene hele tiden udvikles til nu-

tidens og fremtidens krav og behov. 

Fra skydning i forsamlingshuset til 

Kandis-fester 

Jeg husker stadig den aften, hvor jeg i de 

tidlige skoleår blev introduceret til skyd-

ning af Svend Erik Rasmussen. Dengang 

foregik skytteafdelingens indendørs aktivi-

teter i forsamlingshuset, hvor der blev op-

stillet standpladser i stuen og skudt mod 

skiver opstillet ved gavlvæggen.  

Derfor var det også en særlig fornøjelse, da 

samme Svend Erik Rasmussen med sit 

ukuelige engagement mere end 25 år se-

nere i min tid som formand for Reerslev  

 

Skytte- og Idrætsforening sagde ja til at 

bakke op om vores hidtil største satsning: 

Halballerne med Kandis i Tune-Hallen 

med debut i 2004. 

Seks år i træk var han og op mod 80 frivil-

lige med til at afvikle halballerne, der for-

uden en festlig aften for op mod 4.000 gæ-

ster, sikrede foreningen op mod en halv 

million kroner i overskud. 

Det er de penge, der i de senere år har været 

med til at sikre moderne udstyr til skyde-

banerne, og at byggeriet af en ny multihal 

ved Reerslev Skole nu er tættere på end no-

gensinde – igen en proces drevet af ildsjæle 

og et engagement for vores lokalmiljø, der 

ikke kan gøres op i penge, for det er meget 

mere værd.   

 

 

Fra Spadestik til Kirkekik   

1.søndag i advent 2016 tog sognepræst Jakob Schilling det første spadestik til 

den nye præstegård, som han og kæresten Johanne kan flytte ind i til september 

2017. Byggeriet skrider planmæssigt frem.  

  

27.11.2016 12.3.2017 
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Fælleskøb af træpiller til 

træpillefyr.  

I dag er der flere og flere, som vælger at 

udskifte deres gamle oliefyr med et nyt 

og moderne fyr. I Reerslev, har vi endnu 

ikke mulighed for at vælge f.eks. fjern-

varme eller naturgas, derfor falder val-

get ofte på et nyt træpille fyr.  

Et træpille fyr, skal selvfølgelig bruge 

brændsel i form at træpiller. Pris og kva-

litet af træpiller hænger, som ved så me-

get andet, ofte sammen. Derfor kan det 

være svært, at få de bedste træpiller til 

den ønskede pris. Men der er en mulig-

hed, for at opnår en anseelig rabat, hvis 

træpillerne købes i større partier.  

Derfor vil jeg med dette indlæg, forhøre 

mig om der er nogen i Reerslev og 

Stærkende, der har interesse i at være 

med en ordning, som omhandler fælles-

køb af træpiller?  

Indkøbet af træpillerne, vil ske til vinte-

ren 2017/18 og gerne med levering i 

september. Derfor skal forarbejdet med 

eventuelle leverandører foregå henover 

sommeren 2017. Såfremt der er nogen, 

som allerede har gode erfaringer med en 

eller flere leverandører af træpiller, hø-

rer jeg gerne herom. Ellers er jeg i gang 

med at undersøge markedet for leveran-

dører, som kan opfylde de betingelser vi 

måtte stille.  

Nuværende betingelser: 

• Leveringsdygtig i både 6 mm og 

8 mm piller 

• Levering skal som min. ske til 

kantsten i både Reerslev og 

Stærkende 

• Alle piller skal leveres på paller 

• Kvaliteten skal være i top  

Flere betingelser kan tilføjes.  

I skrivende stund er vi 4 husstande, som 

i vinteren 2017/18, vil lave et fælleskøb 

af træpiller. Vi håber selvfølgelig at der 

er flere, som ønsker at være med, så vi 

sammen kan opnå en større rabat.  

Såfremt du ønsker at høre mere omkring 

denne ordning, har forslag eller kom-

mentarer, modtager jeg det gerne på 

mail: 

jonashaumannandresen@gmail.com  

eller giv mig et kald på telefon: +45 60 

86 56 17.  

Jeg har oprettet en Facebook gruppe, 

som decideret omhandler dette fælles-

køb. Den hedder ”Fælleskøb af træpil-

ler i Reerslev og Stærkende”. Det er 

her, jeg forventer, vi kan være sammen 

om indkøbet, så meld dig endelig ind.  

Jeg ser frem til at høre fra dig.  

M.v.h.  

Jonas Andresen  

Sognevej 18  

Reerslev  

2640 Hedehusene 

mailto:jonashaumannandresen@gmail.com
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NYT FRA DIT  

FORSAMLINGSHUS. 

Den 15. feb. holdt vi vores ordinære 

generalforsamling - nr. 117 – et for 

hvert år i vort gamle hus’ levetid. 

Helt som det sig hør og bør med dagsor-

den ifølge vedtægterne og ordinært 

fremmøde. Det vil sige meget få de se-

nere år.  

Men jeg har lært ikke at ærgre mig over 

dem, der ikke kommer, men have det 

godt og konstruktivt med dem, der mø-

der op. Og det synes jeg, at vi lever op 

til de fleste gange. I hvert fald var der en 

rigtig positiv og engageret indstilling til 

tingene på mødet.  

Jørgen Holmsted har trukket sig fra be-

styrelsen efter mange års usædvanlig 

stor indsats som bestyrelsens bygnings-

værge. Stor, stor tak til Jørgen. Jesper 

Petersen er trådt ind bestyrelsen. Og In-

gunn Vestby erstatter Nick Ziegler på 

suppleantposten. Så det skal nok gå. 

Alle pladser er besat af gode folk.  

Oven i det er vor stab i Forsamlingshu-

sets venner blevet udvidet. En forholds-

vis ny opfindelse, hvor sympatiske og 

hjælpsomme mennesker gerne giver en 

hånd med i huset, når bestyrelsen kalder 

på dem til fællesarbejde eller en lille 

selvstændig arbejdsopgave. Her har vi 

glæde af forhenværende bestyrelses-

medlemmer Rie, Jørgen og Arne, samt 

herudover Mads Ring og Michael Mi-

chaelsen.  

Så det beskedne fremmøde på general-

forsamlingen blev helt klart opvejet af 

engagement og velvilje overfor vort fæl-

les projekt med det hus. Tak for det til 

alle I der deltog. 

Vi havde en god drøftelse af fremtid og 

økonomi omkring huset. Og til jer som 

ser langt efter vort nye tag, som I har bi-

draget til ved at købe tagpladebeviser. 

I gør os nogen gange stressede over, at 

vi ikke lige umiddelbart kan opfylde den 

drøm. Men det er ikke nemt at finde fi-

nansieringen på ca. 250.000 kr., ud over 

de 70.000 kr. vi har solgt tagplader for. 

Jeres penge bliver ikke brugt til noget 

andet. Og vi skal nok få nyt tag på et 

tidspunkt!! Men det bliver ikke lige nu. 

Så vi beder om jeres tålmodighed, 

mens vi arbejder videre på sagen sam-

men med mange andre sager omkring 

huset. 

Jeg tror, vi alle forlod mødet med en fø-

lelse af optimisme og fællesskab, som 

kommer landsbyerne, forsamlingshuset 

og os hver især til gavn. Ikke en hel or-

dinær generalforsamling.  

Johannes Thulesen. 
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 JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK 
 Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene 
 Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk 

V
i 

u
d

fø
re

r 
a
lt

 i
n

d
en

 f
o

r 
m

il
jø

rå
d

g
iv

n
in

g
: 

•
 

M
il

jø
u

n
d

er
sø

g
el

se
 v

ed
 b

y
g

g
e
- 

o
g

 a
n

læ
g

so
p

g
a

v
er

 

•
 

H
a

n
d

li
n

g
sp

la
n

er
 f

o
r 

o
p

g
ra

v
n

in
g

 o
g

 b
o

rt
sk

a
ff

el
se

 a
f 

jo
rd

 

•
 

T
il

sy
n

 o
g

 s
ty

ri
n

g
 a

f 
o

p
re

n
sn

in
g

 

•
 

A
fr

a
p

p
o

rt
er

in
g

 t
il

 m
y

n
d

ig
h

e
d

er
n

e
 

 

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 
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Festlig fastelavnsfest i Reerslev  

Traditionen tro red et stort hesteoptog gennem byen til Forsamlingshuset kl. 10.30 - Et 

flot syn!!  

Indenfor ventede de 3 fastelavnstønder på at blive slået ned af de ivrige og flot udklædte 

børn.   

I år blev 2 brødre kattekonger: Hjalte og Lauge Holmark Omkvist, der hhv. var udklædt 

som Chewbacca og Turtle - se foto. Hos de 1 - 3-årige blev kattekongen Lilla Kat Thea 

Hammelsvang Lauge. 

Papegøjen og Harry Potter fik en præmie for bedste udklædninger.  

Da de voksne også havde slået Katten af Tønden udenfor, hvor kattekongen blev Kim 

Nielsen, bød forsamlingshuset på boller og kage med drikke til.  

Formand for Reerslev og Stærkende Landsbylaug reklamerede for Laugets generalfor-

samling, som i år afholdes efter en Brunch lørdag d. 1. april, hvor der er mulighed for 

at børnene bliver underholdt af film under selve generalforsamlingen.  

Desuden slog Johannes Thulesen, formand for Reerslev Forsamlingshus, på tromme 

for musicalen "Midt om natten", som børn og voksne fra Fritidsklubben opfører 4. og 

5. marts kl. 16.00 i Forsamlingshuset. Billetter kan købes i Reerslev Fritidsklub - kr. 

25.  

"Den grønne elevator" spiller i Reerslev Forsamlingshus d. 16. - 17. - 18. marts 2017. 

Tilmelding hos Ulla Christensen på tlf. 2427 3080. Alle er velkomne.  

Se i øvrigt flere fotos fra fastelavnsfesten på www.reerslev-sterkende.dk 

/rm 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
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En "VILDt MAGISK Café-

aften" i Reerslev Forsam-

lingshus. 
 

Fredag d. 24. februar 2017 var forsam-

lingshuset atter centrum for forvent-

ningsfulde gæster, hvor Grydelauget 

denne gang havde inviteret til "Vildt-af-

ten". 

Mens maden blev gjort helt klar og sat 

på buffeten, indledte Torben Mandrup 

fra Torslunde, "Drikportvin.dk" aftenen 

med en introduktion af portvin, og alle 

fik et pænt stort og velsmagende glas. 

Det var spændende at høre lidt om port-

vinens historie, - at portvinen blev til 

ved en tilfældighed (ligesom mange an-

dre opfindelser), nemlig ved at man i 

1600-tallet hældte brandy i den rødvin, 

som skulle skibes fra Portugal til Eng-

land, for at pynte på den mindre gode 

vin.  

Derefter nød alle den vildt dejlige vildt-

gryde, der blev serveret med bagt kar-

toffelmos, fermenterede rødbeder og 

ovnbagte jordskokker.  

Endnu en god overraskelse ventede - 

nemlig Andreas Magic, der tryllede og 

charmede - i hvert fald alle damerne, 

som Boyes fine fotos bevidner :) An-

dreas leverede sit indslag både fornøje-

ligt og humoristisk!  

Til dessert var der dejlig æblekage og 

kaffe -  portvin kunne tilkøbes, og det 

blev den vist!!  Og snakken gik lystigt i 

vores gamle hus. 

En herlig "VILDt MAGISK Café-aften" 

- 10000 Tak til Grydelauget!!!!!  

/rm 
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Vandværket er i gang med at udskifte byens sidste gamle støbejernsvandledning, som 

ligger ved Tingstedvej 18. 

 

Ved den lejlighed udsendte vandværket for første gang en mail om lukning til dem, 

som er tilmeldt information fra vandværket. 

Vandværket står også over for en stor renovering, så mange flere kan få gavn af infor-

mation vedr. driftsændringer, hvis de er tilmeldt. 

Det kan gøres ved at skrive til info@reerslevvand.dk eller bruge formularen på hjem-

mesiden under fanen Diverse. http://reerslevvand.dk/mailadr.html  

www.reerslevvand.dk 

 

mailto:info@reerslevvand.dk
http://reerslevvand.dk/mailadr.html
http://www.reerslevvand.dk/
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Foredrag v/  

præst Stine-Helene Riedel 

"Kvindelige præster i Danmark" -  I 

præstegården ved Reerslev Kirke 

19.1.2017 

Kort resumé: 

Stine-Helene indledte med at fortælle, at 

hun er opvokset i en arbejderfamilie, 

som hun er stolt af. Hun har bl.a. læst 

om arbejderkultur og havde som barn 

partoutkort til arbejdermuseet. Helene 

har 3 brødre, og det var ikke kutyme, at 

drengene blev sat til  husligt arbejde, og 

i forlængelse af det voksede interessen 

for ligestilling og i dag betegner Helene 

sig som feminist.  

I 1874 fødtes de første tanker om, at 

kvinder også kunne være præster. Den-

gang var der heller ingen kvinder, der 

fik studentereksamen. Det teologiske fa-

kultet var det sidste, der tillod kvinde-

lige studerende, og i 1916 bestod Rig-

mor Larsen, som den første sin kandi-

datgrad indenfor teologien. Hun benyt-

tede den dog ikke, men hun dannede 

præcedens for andre kvinder.  

Der var stor modstand mod tanken om 

kvindelige præster - især hos det "bedre" 

borgerskab samt præstefruer og præster, 

og i særdeleshed var formand for Indre 

Mission, Christian Bartoldy meget 

skeptisk overfor tanken.  

I 1924 var der mangel på præster, så i 

kvindefængslet på Amager ansatte man 

kvinder i vikarstillinger, og i 1937 an-

søgte Ruth Vermehren en ledig stilling, 

og blev ansat som honorarlønnet præst. 

Og først i 1948 kunne biskop H. Øll-

gaard ordinere de første 3 kvindelige 

præster.  

Vejen dertil havde været besværliggjort 

af mange udvalgsudvalgsarbejder og -

diskussioner. I forbindelse med lovens 

vedtagelse udtaler C. Bartoldy:   

I dag er mere end halvdelen af Danmark 

præster kvinder, så man må sige, at der 

er gjort op med kirkens årtusindlange 

patriarkalske tradition!!  

Resuméet gengiver desværre ikke den 

humor og det spændende indhold i fore-

draget, hvilket også var spækket med 

mange faktiske begivenheder og anek-

doter.  

/rm 

 

 
 

Det er et overgreb 
og læner sig op af 
nazismens måde at 
gøre tingene på!! 
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D. 25.- og 26. januar 2017 opførte børn 

fra i SFO'en Viben "Elementernes 

herre" i Reerslev Forsamlingshus.  

En flot forestilling, som Mikael Bak 

Jensen havde skrevet manuskriptet til 

stod for stykket sammen med det øvrige 

personale i SFO'en.  

De medvirkende var rigtig gode - også 

på trods af at influenzaen truede med at 

spænde ben. De, der sprang til i sidste 

øjeblik, klarede det også flot!! 

 /rm 

"Da jorden blev skabt, steg tre Himmel-

børn ned med de 4 elementer – Ild, Vand, 

Jord og Luft – for at kunne skabe de bedste 

betingelser for livet på jorden. De fire ele-

menter blev fordelt mellem Skovfolket, 

Vandfolket, Hulefolket og Magikerne. Men 

en ond troldkvinde sætter sig for at samle 

alle elementerne, så hun kan blive elemen-

ternes – og verdens – hersker. Men de drif-

tige Hulefolk får sammen med Skovfolket 

og Havfolket fundet Magikerne. Og efter at 

Troldkvindens plan bliver forpurret kan 

Elementernes Mødre atter genoprette ba-

lancen på jorden." 

 

Alle sejl var sat til, da fritidsklubben i weekenden d. 4. og 5.3.2017 havde premiere i Reerslev forsam-

lingshus på deres opførelse af musicalversionen af Kim Larsen og Erik Clausens film ”Midt om natten. 

En flot forestilling.  

Se flere fotos på Landsbylaugets hjemmeside www.reerslev-sterkende.dk 

/rm 

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


 

Skoleleder:  Anette Ahrenst Leder af Lærken:  Carina Pagsberg Rutell 

Klub/SFO leder:  Lars Vesterdal Bestyrelsesformand:  Michael Blem Clausen 
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Foråret er over os og det er begyndt at 

blive varmere i vejret. Snart er det april, 

og der starter nye børn i SFO og klub.  

Vi GLÆDER OS. 

I weekenden d. 4. og 5. marts havde 

klubben premiere på deres opførelse af 

musicalversionen af Kim Larsen og Erik 

Clausens film ”Midt om natten”.  

Personligt synes jeg det var en super 

præstation af både børn og voksne. Et 

kæmpe arbejde har ligget forud for de to 

forestillinger. Stor ros til Jer alle for et 

super flot teaterstykke. Og ikke mindst 

en stor ros til forestillingens instruktør 

Mikael.  

Se billeder fra forestillingen på lands-

bylaugets hjemmeside:  

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

Mikael, der samme dag som premieren, 

helt velfortjent blev kåret til årets Hede-

husborger 2016. Er sikker på der kan læ-

ses mere om dette et andet sted i bladet.  

 

 

 

I år skal vi tage i mod de nye børn til 

SFO i fritidsklubbens lokaler. Vi er 

spændte på, hvordan det kommer til at 

fungere. Forberedelserne med at tage 

godt imod de nye børn har stået på 

længe. Så vi har gjort, hvad vi kunne, for 

at børnene kan få den bedste start.  

Der har også været afholdt forældrevel-

komstmøder i både SFO og Klubben.  

Udendørsaktiviteterne er ved at komme 

op i det høje gear, nu hvor foråret er ved 

at vise sig fra sin varmere side.  

På Reerslev skoles landsbyordnings 

vegne 

Lars Vesterdal 

 Reerslev Skoles landsbyordning Telefon:  4335 2240 

 Tingstedvej 40, 2640 Hedehusene SFO Viben  4335 2950 
 Reerslevskole@htk.dk Lærken  4335 3250 
                                   Klubben 4335 3560 

http://www.reerslev-sterkende.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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Bestyrelsen i Reerslev – Stærkende Ældreklub har konstitueret sig. 

Vi mødes hver onsdag formiddag fra 9.30 – 12.00 i Fritidsklubbens lokaler, hvor vi 

starter klubmødet med en sang, inden vi nyder kaffen og teen, som et par ildsjæle står 

for. Medlemmerne spiller derefter kort og billard, alt imens snakken går lystigt på 

tværs af bordene.  

Første onsdag i måneden tager dog det faste bankospil en god del af mødet, samt at vi 

får morgenbrød til kaffen og teen.  

Vi har en del arrangementer i årets løb, såsom  

➢ tøjparty med mulighed for skokøb  

➢ foredrag  

➢ udflugter  

➢ sommerafslutningsfrokost  

➢ julefrokost  

Er dette noget, I kunne tænke jer at være med til, så foregår det på Tingstedvej 42. 

Bussen kører til døren.  

På bestyrelsens vegne 

Else Raahauge 

Tlf.: 4613 9615 / mobil: 6085 9615 

Mail: else.raahauge@gmail.com 
 

 

Ældreklubben på udflugt til Bodils Landkøkken 
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Mikael Bak Jensen er Årets Hedehusborger. 

 

Mikael Bak Jensen (th.) fik overrakt prisen af Socialdemokratiets spidskandidat, Peter Hamborg Faarbæk og 

Ekrem Günbulut (tv.) Foto: Meik Christensen. 

Socialdemokraternes partilokale ved Hedehusene Station var fyldt til randen lørdag 

den 4. marts 2017 kl. 11, da Mikael Bak Jensen fik overrakt prisen som Årets Hede-

husborger. Traditionen tro var det Socialdemokratiets spidskandidat, Peter Hamborg 

Faarbæk, der overrakte prisen.  

Indledningsvist måtte Peter Hamborg Faarbæk erkende, at han ikke kendte til Mikaels 

mange meritter, men efter at have læst op på de mange aktiviteter, som Mikael er pri-

mus motor for lagde Peter Hamborg Faarbæk vægt på de mange kulturelle aktiviteter 

for primært børn og unge, som Mikael igennem mange år har været med til at igang-

sætte – og ikke mindst drive. Teater og musicals for børn og unge, musik med børn og 

unge og et utal af øvetimer med teatergrupper og bands. Og så ikke mindst det store 

arbejde med at drive de mange musikalske indslag ved Hedelandsfestivalen, der afhol-

des hvert år i Amfiteateret i Hedeland og omfatter børn og unge fra Høje Taastrup 

Kommune. Desuden har Mikael en stor betydning for sit lokalsamfund – han er et kendt 

ansigt i byen, hvilket også skyldes hans arbejde som pædagog i Landsbyordningen i 

Reerslev og hans altid store vilje til at stille op til kulturelle og andre arrangementer – 

Mikael er da også en fast del af rollebesætningen i det lokale dilettantteater. På den 

baggrund var det ikke svært at konkludere, at Mikael Bak Jensen er den helt rigtige 

vinder af prisen som Årets Hedehusborger, da han udviser et engagement og et ønske 

om at gøre en reel forskel for børn, unge og de voksne i lokalsamfundet. 

Mikael takkede for prisen – men var ikke sen til at give prisen videre til borgerne i 

Reerslev, der også er gode til at bakke op om de forskellige aktiviteter, herunder de 

mange foreninger – Mikael takkede og anerkendte også mange af de personer, der er 

kommet med ideer, som Mikael har været med til at realisere og videreudvikle.  
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Der var nu heller ikke meget tid til at hvile på laurbærrene, da Mikael var ansvarlig for 

en ambitiøs opsætning af musicalen ”Midt om natten” med børnene fra klubben i Re-

erslev – og premieren var samme dag kl. 16. Men dette er kun kendetegnede for Mikael 

– der er altid aktiviteter og projekter i gang. 

Inden selve premieren på stykket holdt Bestyrelsesformand for Reerslev Forsamlings-

hus, Johannes Thulesen, en tale for Mikael Bak Jensen i anledning af kåringen som 

Årets Hedehusborger. Talen var på rim og lød sådan: 

Tænk om vi ikke havde haft Mikael Bak, 

så ville kultur og dannelse ligge brak, 

og ungdommen klar til det første teaterspring, 

ville gå hvileløse og nedbøjede omkring, 

indtil de i ærgrelse og trods, 

ville udbryde: ”Der er ingen, der gider os”. 

Og her i forsamlingshuset, 

ville vi mangle og savne suset, 

af ungdommens mod og latter, 

skrevet og sat i scene af en forfatter, 

der tør give den et ekstra hak, 

hvor havde vi været uden ham Mikael Bak. 

Så ville vi alle være statister i en sidste tragedie, 

i bedste fald en sørgmunter komedie, 

og så pakke scenen væk på stald, 

efter det allersidste tæppefald. 

Så ville vi ikke sidde her – forventningsfulde og spændte, 

på at høre og se Reerslevs kendte, 

både under og over atten, 

slå sig løs i ”Midt om natten” 

Tillykke med prisen som Årets Hedehusborger. 

 

Årets Hedehusborger er en pris der uddeles hvert år til en person, der gør noget helt 

særligt for lokalområdet eller for andre på en uegennyttig og frivillig måde. Prisen er 

i sin tid indstiftet af den lokale Socialdemokratiske partiforening i Hedehusene. 

Anne Birgitte Stubkjær 



Information  
fra 

Reerslev Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- 

og Idrætsforening 

 

FODBOLD 
Holdene træner pt. på 

kunstbanen i Hedehusene 

om mandagen og har god 

tilslutning. Der er tre ottemandshold. 

Sæsonen starter april måned omkring 

påske 

Ring til Bjarne for nærmere info, tlf. 

3126 1777 

 

 

 
 

SÆSONAFSLUTNING  
Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 29. april 

kl. 10, hvor Reerslev skytte- og idræts-

forening inviterer til sæsonafslutning. 

Kom og oplev alt fra prinsesser til kamp-

sport, prøv kræfter med bordtennis og 

skydning, og bliv inspireret af de mange 

muligheder der er for motion og samvær 

i Reerslev og Stærkende. 

Opvisningen foregår på Reerslev skole i 

gymnastiksalen, og der vil være mulig-

hed for at købe lidt godt til ganen under-

vejs.  

Efter opvisningen er der mulighed for at 

prøve nogle af idrætsgrene. 

Vi glæder os til at se jer til nogle hygge-

lige timer i idrættens tegn.  

 

 

Fotos: Afslutning 2016 

 

  



Information  
fra 

Reerslev Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Information 

      fra 

Reerslev Skytteforening 
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Skydning i sommersæsonen 2017  

Udendørssæsonen  

Udendørs skydning starter på Skydebane Vest, Hovedgaden 610B, 2640 Hedehusene 

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

Riffelskydning på 50 m starter 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 2016: 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  

Fugleskydning finder sted lørdag den 12. august kl. 12 på Skydebane Vest, Ho-

vedgaden 610 B, 2640 Hedehusene. 

Mere herom senere. 

 

mailto:info@reerslevskytteforening.dk
http://www.reerslevskytteforening.dk/
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Præstegårdsaften d. 9. februar 2017 

En aften i hyggeligt selskab med provst Steffen Ringgaard Andresen, Svantes og 

Benny Andersens viser og digte.  

Vi startede med at synge en af Svantes viser: Årstiderne - og Steffen refererede en 

"samtale" mellem Svante og Benny Andersen, hvor de drøftede deres forskellige for-

tolkninger af denne vise. Den livstunge mørke svensker så digtet konkret som årets 

gang, hvorimod Benny Andersen så den som en beskrivelse af livets gang med alle de 

små mennesker, der blev verfet rundt.  

Årstiderne: 1. version. Årstiderne - endelig version. 

Blomster på eng og i potte. Vasketøj vajer for vinden. 

Banket blir mangen en måtte. Småbørn får knopper på kinden. 

Plæner blir sået Piger blir forældet 

og digte forstået og fodbold blir spillet 

for nu er det forår i Danmark. for nu er det sommer er i Danmark. 

Vasketøj vajer for vinden. Dagene falder så dystre. 

Småbørn får knopper på kinden. Skolebørn vil ikke lystre. 

Piger blir drillet Tøj blir forældet 

og fodbold blir spillet og tårer blir fældet 

for nu er det sommer er i Danmark. for efterår er det i Danmark. 

Dagene falder så dystre. Skilsmisser. Dødsfald. Romaner. 

Skolebørn vil ikke lystre. Hoste og nedfrosne planer. 

Tøj blir forældet Næsen blir dryppet 

og tårer blir fældet og tuden blir dyppet 

for efterår er det i Danmark. for nu er det vinter i Danmark. 

Skilsmisser. Dødsfald. Romaner. Blomster på eng og i potte. 

Hoste og nedfrosne planer. Banket blir mangen en måtte. 

Næsen blir dryppet Plæner blir sået 

og tuden blir dyppet og digte forstået 

for nu er det vinter i Danmark. for nu er det forår i Danmark.
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Svante var meget glad for Bennys indsigt, for han var ikke selv tilfreds med visen - 

"Man blev ikke rigtig mæt! Forstår du hvad jeg mener? Ja, selvfølgelig kan du det, for 

nu kan jeg se, hvad der er i vejen. Før kunne jeg ikke se, hvor problemet var, men sådan 

er det tit med det enkle. Man kan ikke få øje på det, fordi man ikke har fantasi nok til 

at forestille sig, at det er så enkelt!" Benny nikkede. Svante tog sin gedeskindspose 

frem, tog en kopi af visen op, greb en saks og begyndte at klippe i visen.  

Han klippede færdigt og lagde det på skrivebordet: "Se her - jeg har klippet første vers 

af, for det skal selvfølgelig stå til sidst. Det må vi have en porter på!" Svante dykkede 

ned i papirkurven efter et par portere. Benny protesterede svagt: "Jamen det slår jo 

bunden ud af min fortolkning, den der meget sorte fortolkning." Svante rakte Benny en 

porter og sagde: "Hvad gør det? Så kan du jo bare lave en anden! På denne måde kom-

mer 4. linje 1. strofe og "digte forstået" til at være næstsidste linje i digtet". Siden da 

har Benny ikke givet sig af med at fortolke Svantes eller andres poetiske frembringel-

ser! 

Svante siger faktisk ikke - at nu kommer foråret til sidst! 

Det at digte er at klippe verden til og give os muligheder, når det ser sortest ud!!!  
Årstiderne følger urets tid! Det slutter en dag - det ved vi. Digtet og kunsten (og religi-
onen (Steffens tilføjelse)) kan klippe livet og tilværelsen til - ikke urets tid, men hjertets 
tid. 

 

Så til noget helt andet - en mere prosaisk side af Benny Andersen:  

 

TIL SAS 

 

På min billet står der trykt: 

København - Århus  

men flyet lander i Tirstrup 

hvorfra der går bus til Århus. 

Kr. 25 oveni billetprisen. 

Men det piner mig ikke nær så stærkt 

som den sproglige unøjagtighed. 

Jeg ved af erfaring 

hvor svært det kan være 

at ramme det rigtige ord.  

Men 40 kilometers misvisning er for meget. 

Hvem har læst korrektur på de billetter? 

Den slags burde aldrig bringes på tryk.  

Ytringsfrihed? Ja, men under ansvar! 

Skriv: Fra Kastrup til Tirstrup.  

Det lyder godt  

og så er det sandt 
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Og så kunne vi da ikke komme udenom at synge "Om lidt er kaffen klar" (Svantes 

lykkelige dag). 

Steffen fortalte så mange interessante ting omkring Benny Andersens digterskab og 

syn på livets facetter - så det afstår jeg fra at gengive. Men hans digte taler for sig selv: 

 

 

Smilende digt  Livet er smalt og højt 

Solo sol på himmelhavet  En tændstik blusser op i verdensrummet 

græs skubber visne blade til side belyser kort et ansigt før den slukkes 

dansende sokker på snoren.  I mørket mødes hænder 

 berører kort hinanden før de stivner 

Hinkeruder kridtes kyndigt op på fliser Ord sendes ud 

sjippetove svinges af børn af tidligere  Nogle når frem til et øre 

børns børns børns børns børnebørn  huskes muligvis en tid. 

 Målt på langs er livet kort 

Hamlet går sky forbi men lodret målt uendeligt 

løfter forsigtigt fødderne en dirrende fiber i dødens muskel. 

for ikke at træde på stregerne  Kys med det samme 

 før kysset rammer et kranium. 

Højlydt har bogfinken fundet Snart er du ingen 

melodien der ikke blev væk men nu har du læber 

jeg plukker min elskedes solmodne sokker og tændstikker 

  

At være 

at vide at være  

Hvis et digt kunne smile  

 

 
 

1000 tak for et meningsfyldt foredrag! 

/rm 
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TILLYKKE   
Vinderen af nr. 150’s  

krydsordsopgave :  

Løsning: Kårde 

 

Lukas Borge 
Brostrædet 1 

 

 

 

 

Kunne du tænke dig at vinde 50 

kr., og er du under 15 år og bor i 

Tingstedets distrikt, så send løsnin-

gen til nissemor@cafeer.dk eller 

læg den i postkassen på  

Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep, se-

nest d. 05.05.2017 

 

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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NYT FRA KIRKEN  

Familiegudstjenesten den 16. februar gik rigtig godt. 10 børn 

og 20 voksne mødte op i kirken kl. 17:00 og børnene var med 

til at finde ud af hvad det var for en mystisk lyd, Tine og Ja-

kob havde hørt flere gange. Det viste sig at være et lille lilla 

væsen med store gule ben og gult næb, der havde slået sig ned 

inde i orglet, fordi den troede det var et hotel. Den var nemlig 

på badeferie og håbede at den kunne bade i døbefonten.   

Efter 2 salmer gik vi alle i præstegår-

den, hvor Tine havde lavet kartoffel-

mos og kødsovs. Der var lidt kødsovs 

tilbage men de 7 kg. kartofler fik ”ben 

at gå på”.  

Dejligt I kunne lide maden.  

 

 

 

 

 

 

 

Mød Reerslev Kirke  

på Facebook:  

Reerslevkirke2640 
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Det sker i Reerslev Kirke: 

Familiegudstjeneste d. 17. april kl. 10 
Næste familiegudstjeneste er rykket frem til den 

17. april kl. 10:00, altså 2. påskedag. Denne dag 

vil der ikke være spisning, i stedet vil der være lidt 

aktiviteter bagefter for børn og barnlige sjæle. Der 

vil bl.a. være mulighed for at komme op i kirketår-

net.  

Vi regner med at slutte senest 11:30. 

 

Torsdag den 18. maj kl. 9.30  
Præstegårdsformiddag  

Vores organist Karsten Houmark fortæller os lidt om det han kalder "Organistens 

laboratorium".  

Vi mødes i præstegården kl. 9:30 og får en kop morgenkaffe. Derefter går vi op i 

kirken og lader os føre ind i Karsten og orglets verden.  

Der er mulighed for at køre helt op til kirken i bil.  

Vi slutter af i præstegården med mere kaffe og morgenbrød, hvor der vil være mu-

lighed for at stille spørgsmål til Karsten. 

 

St. Bededag fredag d. 12. maj  
 

 

Har vi seks unge mennesker, der skal konfirmeres 

her hos os i Reerslev Kirke.  

Det glæder vi os til.  
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Lørdag den 27. maj kl. 10 
KIRKEN I REFORMATIONSTIDEN  

Lørdag den 27. maj kl. 10.00-16.00 i Reerslev, Torslunde og Hedehusene sogne 

Reerslev, Torslunde og Hedehusene sogne er gået sammen om at afholde en tema-

dag om reformationen under overskriften: 

Kirken i Danmark før, under og efter reformationen. 

• Kl. 10.00 i Reerslev Kirke:  

Kirken i Danmark før reformationen med afsæt i middelalderkirken i Reers-

lev. 

• Kl. 11.30 i Torslunde Kirke:  

Kirken i Danmark under reformationen med udgangspunkt i kirkens refor-

matoriske alterbordsforside, se evt. mere side 6. Billedforedrag v/ Dorothea 

Glöckner, sognepræst, om Lukas Cranachs altertavler som formidler af Lu-

thers teologi 

• Kl. 13.30 i Ansgarkirken i Hedehusene:  

Gudstjeneste med udgangspunkt i reformationstidens messe med prædiken, 

liturgi og salmer. 

I løbet af dagen serveres frokost. 

Gratis entre’. 

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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Menighedsudflugten  

er fastsat til den 12. august 2017, og 

vil blive omtalt i næste nr. af Tingstedet.  
 

 



REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
2640  HEDEHUSENE 
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Gudstjenester  
i Reerslev kirke 

2/4 – 11/6 2017 

Søndag den 2. april kl. 10:00 

Mariæ bebudelses dag  

HØJMESSE  Thomas Gotthard 

Søndag den 9. april kl. 10:00 

Palmesøndag Jakob Schilling 

Torsdag den. 13. april 

Skærtorsdag. 

Ingen kirkegang i Reerslev kirke 

Der henvises til Ansgar Kirke kl. 10:00 

Frances Benzon 

Fredag den 14. april  kl. 16:00 

Langfredag Jakob Schilling 

Søndag den 16. april kl. 10:00 

Påskedag  

HØJMESSE Jakob Schilling 

Vi har besøg af en trompetist - 

kom og hør 

Mandag den 17. april kl. 10:00 

2. Påskedag Jakob Schilling 

Familiegudstjeneste (se omtale side 28) 

Søndag den 23. april  

1. S e. Påske 

Ingen kirkegang i Reerslev kirke 

Der henvises til Ansgar Kirke kl. 10:00 

Søndag den 30. april kl. 10:00 

2. S. e. Påske 

HØJMESSE Jakob Schilling

Søndag den 7. maj  kl. 10:00 

3. S. e. Påske 

HØJMESSE  Jakob Schilling 

Fredag den 12. maj  kl. 10:00  

St. Bededag  Jakob Schilling 

KONFIRMATION 

Søndag den 14. maj  kl. 10:00 

4. S. e. Påske 

HØJMESSE  Thomas Gotthard 

Søndag den 21. maj  kl. 10:00 

5. S. e. Påske 

HØJMESSE  Frances Benzon 

Torsdag den 25.maj kl. 10:00 

Kr. Himmelfart  Jakob Schilling 

Familiegudstjeneste med brunch  

Tilmelding til Tine tlf.: 2041 2079 

Søndag den 28. maj  

6. S. e. Påske 

Ingen kirkegang i Reerslev kirke 

Der henvises til Ansgar Kirke kl. 10:00 

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. 10:00 

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 



AKTIVITETSKALENDER: April - december 2017 

 

Dato Kl. Aktivitet Sted  Arrangør 

Lør 1/4 10.30 Generalforsamling med brunch  HUSET LL 

Man 3/4 13.30 Tøjparty HUSET ÆK 

Lør 8/4 13 Fernisering, Naja Juul og Lisa Kaas Hedehuset HUMLEN 

Man 17/4 10 Familiegudstjeneste, se side 28 Kirken/Præ-

stegården 

MHR 

Ons 19/4 18.30 Menighedsrådsmøde Præstegården MHR 

Lør 29/4 10 Sæsonafslutning Skolen RIF 

Lør 6/5 13 Fernisering, Agnete Dollerup og Palle Chri-

stensens bidrag til Kul’tour 
Hedehuset HUMLEN 

Ons 17/5 18.30 Menighedsrådsmøde Præstegården MHR 

Tors 18/5 9.30 Præstegårdsformiddag, se side 28 Præstegården MHR 

Tors 25/5 10 Familiegudstjeneste med brunch 

Tilmelding tlf. 2041 2079 
Kirken/Præ-

stegården 

MHR 

Lør 27/5 10-16 Kirken i Reformationstiden, se side 29 Kirken mv. MHR 

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 - Menighedsudflugt - 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 

 

 

Søndag d. 11-6-2017 kl. 11-15 

På forsamlingshusets parkeringsplads. 

Boder kan købes til 100kr. pr. stade, bestilles 

hos Birthe tlf. 46 56 11 52, 28 18 93 56, eller 

mail: forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk 

senest d. 1-6-2017 
 




