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KOMMENTAR

For i dag høstes og tærskes på samme tid med
store skrumlende maskiner efterladende en bar
mark, hvor duerne flokkes for at snuppe de
spildte korn.
Ja - sensommeren er over os og efteråret og de
korte aftener nærmer sig langsomt – og -

Solen bager og termometret ved stuevinduet står
på tallet 28; sommeren er over os på godt og
ondt.
Godt - fordi man nu kan sidde på terrassen under parasollen let påklædt og nyde en kølig drik!
Ondt – fordi det - trods et køligt lagen - kniber
med at sove om natten, når temperaturen udenfor er over 20.
Men ovenpå en kold og olieforbrugende vinter,
skal vi være glade og taknemmelige; fyret tænder nu kun højst tre gange i døgnet.
Og så er det jo ferietid – dejligt!
Tusinder strømmer til lufthavnen - væk fra den
danske varme til varmen i Grækenland eller
Spanien
Færgerne til Tyskland fyldes af glade bilister,
der vil til Østrig eller Provence.
Kun få tager til Sverige til skovene og søerne.
Er det mon myggene og andre stikkende insekter, der skræmmer?
Eller venter de til krebsesæsonen starter?
Ja – hvorfor ikke - er der noget bedre end et
hyggeligt krebsekalas med vennerne i Hallandsboda og med masser af røde krebs og ”helan
går”? - Måske dog lige bortset fra hovedpinen
næste dag.
Joh, det er ferietid, og hvem gider snakke om
økonomisk krise og uforståelige politiske spareforslag eller skattelettelser fra alle sider i folketinget, så lad os endelig tage sydpå eller til Skagen!
Men når dette nu læses, er det lige før skolerne
starter igen og det atter er hverdag.
Mange – forhåbentlig – har da gode sommerminder at tænke tilbage på og kan begynde at
vænne sig til, at rutinerne tager til og at de efterhånden gyldne marker skal høstes, uden dog
at efterlade barndommes høstbillede af marker
med kornet i rækker af traver.

”Nys gled månen bort fra længen,
men endnu står himlen gylden,
og jeg ser hvert blad på hylden
og en poppel fjernt i engen,
sorte blade stille løftet
mod det blide skær fra månen
og i disens silkegrånen
poppeltoppen fjerlet kløftet.
Over mig den dybe himmel
Varligt et par stjerner tænder,
åbner som med sarte hænder
for sin kyske sarte vrimmel,
og det mørknes, og det dugges,
og hver busk med busk gror sammen,
ude over bakkekammen
aftenmånens skimmer slukkes;
al ting slettes, poplen fjerner
sig i mørket, hegnets toppe
bli’r en mur….Men højt deroppe
står en himmel fuld af stjerner.”
og – er det ikke også dejligt – at vandre i aftenmørket ad markstien langs stengærdet og læne
sig op ad den fjerne poppel og kigge ud over
markerne mod Køgebugt og det rødtblinkende
Drogden fyr og glæde sig over at hver årstid har
sine egne oplevelser – at livet er dejligt!

Redaktionen.
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HØRT I BYEN
En mand var på hospitalet og
var blevet opereret.
Efter operationen klagede manden
over hovedpine og et blåt øje.
Sygeplejersken, der var nervøs
for at manden måske led af nogen
kedelige følgevirkninger af operationen, forklarede lægen om
mandens hovedpine.
"Nåh, det skal du ikke bekymre
dig om. Ja, han har nok ondt i hovedet, for halvvejs gennem operationen vågnede han, og vi havde ikke mere bedøvelse."

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

Doktor, jeg kan ikke mærke mine
ben!
- Det ved jeg godt hr. Hansen.
Jeg amputerede begge Deres arme i går.

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.
Vindingevej 7C, 4000 Roskilde, 26 12 53 81
Jernbanegade14, 4300 Holbæk, 26 12 53 81
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Lars Michael Randskov
Advokat

Tlf. 26 12 53 81
randskov@mail.dk

Karin Øhlenschlæger
Advokat (L)

Tlf. 40 48 59 24
Karin@CityAdvokat.dk
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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.: 4018 7228
Mail: nick@hyldagergaard.dk

Bestyrelses- Nick Ziegler
medlemmer Tingstedvej 41, Reerslev
Karin Øhlenschlæger
M. W. Gjøesvej 20, Reerslev

Tlf.: 4048 5924
Mail: karin@cityadvokat.dk
Tlf.: 4659 1409
Mail: jholmsted@mail.dk

Suppleanter Else Nielsen
Thorsager 12 I, Reerslev
Aage Christensen
Tingstedvej 18, Reerslev

Tlf.: 4656 4661
Mobil: 4040 2687
Mail:
aage.kirsten@christensen.mail.dk
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
Kenneth Wexøe har trukket sig fra Landsbylauget p.g.a flytning. Bestyrelsen beslutter på næste møde hvem, der afløser ham.
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:
Revisorsuppeant:

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.
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LANDSBYLAUGET INFORMERER

Fransk kok og hushovmester er vi ikke,
men vi skal gøre vort bedste, bare I vil
komme og hygge jer sammen med os til

c aféfé -aften
fredag den 29/10 2010 kl. 19
Grydelauget
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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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FRA POUL HANSENS ARKIV
Ramsøe Thune Herreders Politiprotokol 1820-26.
Fortsat fra Tingstedet nr. 110, juni

JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK

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

1823 den 9. Maj blev Justitssagen
mod Mordbrænderen N.O. fortsat i
Ramsøe Thune Herreds Thingstue,
hvor da fremstod Arrestanten N.O.
løs og ledig. Som i formiddags paa
Brandstedet saa gentog Arrestanten
og nu sin forrige Forklaring, om at
hans Kone og Søn ere aldeles uskyldige i hans Misdaad. Denne blev
ham endnu engang foreholdt med

Vi udfører alt inden for miljørådgivning:

de af hans Forklaring refererede
Omstændigheder, og han gentog
disse ganske som de forhen er tilførte, hvorhos han paa alvorlig opfordring erklærede: at han ikke vidste mere til sit Forsvar eller sin
Undskyldning at anbringe. Det anmærkes at Dokumenterne paany
har været udlaante Defensor, som
intet har fundet at erindre. Sagen
blev altsaa optagen og deri af Dommeren med domsmænd; Thinghørerne, Lars Pedersen og Anders
Carlsen af Kamstrup, Ole Nielsen,
Darup og Anders Christensen, Sollerød afsagt og oplæst saalydende:

3. del (uddrag), som udover at handle
om en gårdbrand, fortæller lidt om livet
på gårdene i omegnen for ca. 200 år
siden.
Gårdmand Niels Olsen er sat i varetægt og har tilstået ildspåsættelsen.

Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene
Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk
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FRA POUL HANSENS ARKIV
Dom:
Natten til den 4 April sidstleden
opkom Ild i Fæstegaardmand af
Gjeddesdahls Gods Niels Olsens
Gaard i Thune, hvorved denne og
Nabogaarden,
ligeledes
under
Gjeddesdahl, ganske afbrændte. Ilden brød ud i Dagningen eller henimod Morgenstunden, uden at
Klokkeslettet har været at oplyse
videre end at det var efter Kl. 2,
men førend Folk stod op, skønt henimod den Tid, dog laa de Brandledte Familier endnu i Sengen ved
Ildens Udbrud.
Derimod er det med N.O. Tilstaaelse o de dermed concurrerende Omstændigheder tilstrækkelig godtgjort, at han forsætlig har paasat Ilden ved Hjælp af en Tørveglød,
som han i saadan Hensigt udtog af
Kakkelovnen og paa et Lerfad bar
ud i Laden, hvor han lagte Gløden
oven paa et Knippe Ærtehalm, der
laa ved Siden af mere Foder, hvorefter han uden at bidrage videre til
Antændelsen, igen lagte sig til
sengs og sov.
Tiltalte paastaar vedblivende, at
han fattede den Beslutning at antænde Gaarden Øjeblikkelig førend
han iværksatte Gerningen og medens han gav sine Heste Foder, i
hvilket Øjemed han var staaet op af
sin Seng og gaaet ud i Gaarden.
Umiddelbart efter at have udført
dette Ærinde anlagte han Ilden paa
den anførte Maade.
Under sin første Bekendelse har Tiltalte vel ytret sig som han var ked

af Livet eller at dette var ham ligegyldig, men dog uden at angive
Livslede som bevæggrund til Forbrydelsen; hvorimod han saavel da
som senere har tilkendegivet, at han
antændte Gaarden, for derved at
vinde Folks Medlidenhed og finde
Hjælp i sin Trang, hvilken og under
Sagen er oplyst at have været forhaanden, da han manglede baade
Saasæd og Fødekorn, samt Foder
for sine Kreaturer, der desuden var
i en maadelig Tilstand. Det saaledes
angivne Motiv lader sig imidlertid
vanskelig forene med Tiltaltes
paastand om den saa Hurtig en fattede Beslutning til at udføre en saa
afskyelig Handling, hvorimod denne efter al Sandsynlighed maa have
været premediteret (overlagt), hvilket og bestyrkes af Tiltaltes Ytringer
om at han i nogen Tid har været
bekymret, under hvilken Bekymring hans Gemyt rimeligvis har været syselsat med forbryderiske Forsætter, der muligen tilfældigvis kan
være bleven henrettet paa Brandstiftelsen, som den Handling, der
efter sin Natur er let at udføre og
vanskelig at opdage. Det er i øvrigt
af Omstændighederne tydeligt, at
Tiltalte ikke forud har beregnet Følgerne af sin Handling, hverken med
Hensyn paa sammes fysiske Virkning eller til dens juridiske Beskaffenhed, skønt han lettelig kunde
forudse dem som mulige og sandsynlige, og til dels virkelig laaledes
har forudsat dem. Efter sit Foregivende kan han nemlig ikkun
- 11 -

FRA POUL HANSENS ARKIV
til Arrestens Stilhed virkede paa
hans Sind, vidste at undgaa Inqvisitionen. Den senere Sindsforvildelse
lader sig derimod lettelig forklare
af den totale Forandring i hans Tilstand og den pludselige Afsondring
fra Familien, som han forlod under
Ildebranden, da han med Kone og
børn næsten nøgne maatte undvige
Luerne, hvilket maa have efterladt
et Indtryk, der i Fængselets Mørke
og ensomhed lettelig kan fremstille
sig i forvirrede Billeder for Tiltaltes
I øvrigt vistnok ikke rolige Gemyt,
uden at deraf kan sluttes til noget
egentlig Sindssvaghed.
Hvad der end i saa henseende antages, kan det dog ikke tillægges
Indflydelse paa Tiltaltes Strafskyld,
og Lovens § 6- 19 – 1 vil altsaa paa
ham være at anvende, hvorved
Straffen for hans øvrige Misdaad
absorberes. Med hensyn til Erstatningen, bemærkes, at denne af den
brandlidte J.L. og fra Herskabets
Side er frafalden, man at Brandskaden for de afbrændte Gaarde findes
ansat til i alt 2380 Rdl. Sølv, hvilken
Sum Tiltalte vil blive pligtig at erstatte Brandkassen og derhos at udrede alle af Actionen lovlig flydende Omkostninger, hvoriblandt Salarium til Defensor Prokurator Walløs 8 Rdl. Sølv. For Actionen der er
paalagt Gjeddesdahls Ejer ex officio, kan intet Salarium tilkendes.
Sagførelsen har været forsvarlig.

haft til Hensigt at afbrænde sin
egen Fæstegaards Bygninger, hvorfor han vil have lagt Mærke til at
Vinden bar fra Nabogaarden og
Byen, men han tvivlede dog om at
Nabogaarden kunde frelses af Ilden, og han foretog intet til dens
Redning, men lagte sig efter Ildens
Paasættelse til sengs og lod sine
Kreaturer indebrænde.
En saadan Grad af ringeagt for Ret
og Pligt og en saa skammelig Ligegyldighed for eget og andres Liv,
kan hun forklare af Tiltaltes ved
Drikfældighed sløvede Tænkekraft,
hans Vankundighed og mangel på
Religiøsitet, forenet med en vis
Charaktergrumhed, hvilken han
tidligere har lagt for Dagen, ved
som oplyst at afskære tungen på
tvende heste, uden at Aarsagen til
denne Grumhed har været at udbringe.
En Ytring af Sindsforvirring, som
efter Defensores Bemærkning og
den anstillede Undersøgelse, har
vist sig hos Tiltalte efter hans Anholdelse, kan, efter alt hvad der i
øvrigt er oplyst, ikke antages at have været foregaaende Handlingen,
eller tillægges nogen Indflydelse
paa sammes Tilregnelighed; thi
som der ikke af Tiltaltes vita ante
acta er forekommet noget Spor til
Svagsind, der ej heller har yttret sig
under hans Examination, saa viser
hans første Benægtelse af Factum
og hvad han i den Anledning har
anbragt, at han da var sin Forstand
fuldstændig mægtig, og at han ind- 12 -
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Thi kiendes for Ret.
Tiltalte Niels Olsen bør have forgiort sin Hals og steiles, samt have
forbrudt fyrgetyve Lod Sølv til den
der Skaden fik og til Kongen ligesaa, og til Hosbonden hans Boeslod.
Saa bør han og i erstatning til Landets almindelige Brandkasse betale
totusinde, tre hundrede og firsindstyve Rigsbankdaler Sølv. Endelig
udreder han alle af Actionen lovlig

flydende Omkostninger, hvoriblandt til Defensor Prokurator
Walløe otte Rigsbankdaler Sølv. At
fuldbyrdes under Lovens Tvang efter Øvrighedens Foranstaltning.
Blume. Lars Pedersen, Anders Carlsen. Ole Nielsen. Anders Christensen.

L .N. Skov /Ha ve & Pa rk
Maskinhandel
STÆRKENDEVEJ 226, Vindinge
2640 HEDEHUSENE

4613 8401

lnservice@mail.dk

TILBUD
Stihl FS50 Benzin Trimmer
Før: Kr. 1.995,00 – Nu: Kr. 1.795,00
Stihl HS45 Benzin Hækklipper Kr. 2.995,00
Texas El Lugejern 220V
Før: Kr. 795,00 – Nu Kr. 695,00
Vi har mange andre gode tilbud så kig forbi!
Næsten alt i Havebrugsmaskiner/benzin/el
Div. Redskaber Wolf/Zink-Lysbro/Fiskars
Service/Reparationer/Reservedele/Udlejning
Mindre smedeopgaver udføres.
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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

Tænk en gang – så sommeren nåede forbi Reerslev.
Men inden vi nåede så langt, har vi fået sagt pænt goddag til alle vores nye
børn. Efter en rigtig dejlig overnatning, hvor vi fik lært hinanden lidt bedre
at kende, er børnene faldet rigtigt godt til i klubben. Hvis ikke der allerede
ligger billeder på vores hjemmeside, fra overnatningen, så kommer de. Ellers er det også muligt at se billederne i vores ramme, der hænger i ”tvstuen”. Som altid, har de andre børn også taget rigtigt godt i mod de nye
børn. Og dem vil vi så ikke længere kalde ”de nye”, for det er de jo ikke
mere.
Pernille er også ved at være faldet rigtigt godt til i klubben. Her efter skolesommerferien, går Pernille bl.a. i gang med teater og måske lidt dans?
Vores sommerkoloni til Bornholm, gik også rigtigt godt. Sanne, Pernille,
Michael og Tonni, havde inviteret 57 børn med til en uge i telt og hytter.
Igen i år var der besøg på Hammershus, stenbrud og silderøgeri. Selv om
Bornholm er en skøn ø, har vi i personalegruppen, snakket om at prøve et
andet sted i Danmark til næste år. Gode idéer modtages derfor gerne.
Det næste ”store”, der står for døren, er ”Hedelands festivalen”. En musikfestival, vi i samarbejde med de fleste andre foreninger i byen har arrangeret. Det hele foregår, som navnet siger, i Hedeland. Nærmere betegnet
Amfiteatret. Vi har inviteret bands fra alle skoler, sfo’er, fritids- og ungdomsklubber i Høje-Taastrup kommune. Det er et arrangement, der er lagt
mange kræfter i, så vi glæder os alle, til at se- og høre hvordan det kommer
til at gå. Går det godt, kan det jo være der er startet en ny tradition i kommunen.
Ellers ser vi frem til en ny ”sæson”, med alt hvad den indebærer af aktiviteter, møder, div. besparelser og ny skolestruktur i kommunen.
På klubbens vegne
Lars Vesterdal
Klubleder
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HEDELANDSFESTIVAL 2010
HEDELANDSFESTIVAL 2010
PROGRAM

Lørdag den 21. august 2010
i Hedeland
Musikfestival for skoler, SFO’er, og fritids- og
ungdomsklubber i Høje-Taastrup kommune.
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HEDELANDSFESTIVAL 2010
Velkommen til Hedelandsfestival 2010.
Reerslev Fritids- og Ungdomsklub er stolte af at kunne præsentere den
første Hedelandsfestival i samarbejde med Høje-Taastrup kommune og det lokale foreningsliv i Reerslev.
Som nærmeste nabo til Amfiteatret i Hedeland, har vi i mange år ønsket
at skabe muligheden for at lade kommunens musikalske græsrødder få mulighed for at trykke den af på et af Danmarks smukkeste koncertsteder. Nu er det
så blevet muligt, blandt andet takket være et samarbejde med Høje-Taastrup
kommune og det lokale foreningsliv.
I Reerslev Fritids- og Ungdomsklub tror vi på, at musikken kan bygge
bro mellem generationer og kulturer, fordi musik inspirerer og udvikler mennesker. Derfor er Hedelandsfestivalen også en åben festival, hvad angår genre –
her er ingen smagsdommere, der bestemmer. Det er de unge selv, der bestemmer, hvad der skal spilles.
Derfor håber vi også at denne festival bliver startskuddet til en årlig
tradition, hvor kommunens børn og unge mødes i Hedeland til musikalsk samvær.
Lars Vesterdal
Leder, Reerslev Fritids- og Ungdomsklub

Gear og Grej
Der vil på hovedscenen være opsat:
Trommesæt (med dobbelt stortrommepedal)
3 guitarforstærkere
2 basforstærkere
P/A anlæg
Mikrofoner
I skal selv medbringe:
Guitarer
Bas
Key-board (med jack-udgang)
Kabler til jeres instrumenter
På Rap’n’Sing-scenen:
Her vil der være mulighed for at synge eller rappe til musik fra en CD.
For at få plads på scenen, skal man henvende sig ved lydbordet. I skal selv
medbringe musikken på en almindelig CD (ikke som mp3-fil eller karaoke-DVD).
På scenen vil der være 6 mikrofoner. Der er ikke instrumentforstærkere på
scenen.
Husk at Rap’n’Sing-scenen er forbeholdt korte indslag.
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HEDELANDSFESTIVAL 2010

Program
12:00

Pladsen åbner

13:00

Åbning på scenen v. konferencier Stine Ternstrøm

13:30

The New JORG’s (SFO Viben), rock

14:00

Reerslev skole band, pop/rock

14:30

SFO Viben band, pop/rock

15:15

Taste of Babes, (5’eren), pop/rock

16:00

JAMM (Engvadgaard), rock

17:00

The Dirty Dogs (Reerslev fk.) pop/rock

17:45

Contrition (Parkvej), Metal

18:30

Afslutning på scenen

20:00

Pladsen lukker

www.myspace.com/contrition
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HEDELANDSFESTIVAL 2010
Kort over Hedeland/Amfiteater
Kørselsvejledning

Information om gratis Shuttlebus
For at sikre at alle har mulighed for at komme sikkert frem og tilbage til
Hedelandsfestivalen, vil der køre en Shuttlebus mellem Hedehusene station og
festival-pladsen. Bussen vil køre i pendulfart fra kl. 11.30 og frem til festivalen
slutter klokken 20.00.
Hedelandsfestivalen 2010 arrangeres af Reerslev Fritids- og Ungdomsklub i
samarbejde med Høje-Taastrup kommune og lokale foreninger i Reerslev.
Oplysninger om festivalen kan indhentes hos Lars Vesterdal på telefon
4335 3560 / 2681 9517 eller via mail på larsve@htk.dk
I Høje-Taastrup Kommune er der store forventninger til Hedelandsfestivalen. Borgmester Michael Ziegler udtaler om Hedelandsfestivalen:
”Jeg er meget glad for, at der skal foregå en så veltilrettelagt musikfestival
for børn og unge i byen. Det er så vigtig, at vi får nogle kulturevents i HøjeTaastrup Kommune, som er henvendt til børn og Unge”
Fritids- og Kulturchef Jan Milandt er også utrolig positiv overfor arrangementet:
”Takket være skoler, klubber, SFO’er, foreninger og Musikskole har vi fået et
rigtig godt musikmiljø i Høje-Taastrup Kommune. Det bliver helt klart demonstreret med afholdelse af denne musikfestival, som giver børn og unge
mulighed for at vise deres musikalske talent i nogle meget smukke rammer.
Jeg håber på, at vi i fremtiden får afholdt mange flere kulturelle
arrangementer i Hedeland.”
Høje-Taastrup
Kommune
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Kæledyr
eller have?
Vi har det hele til konkurrencedygtige priser. Alt i foder
til heste – også strøelse, træbriketter samt træpiller.

A/S Tjørnehøj Mølle
Tingstedvej 47
2640 Hedehusene
Tlf. 33 68 37 70
www.kvalitetsfoder.dk
Åbningstider:

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

Man.-tors. 7.00-16.00
Fre. 9.30-15.00
Middagslukket
alle dage 12.00-12.30

Information fra

Reerslev Idrætsforening
Som annonceret blev der afholdt generalforsamling d. 22. juni kl.
19 i klubhuset.
Grundet ferie m.m. følger referatet senere.

Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Jan Jensen ønskede desværre ikke at fortsætte som formand. Der må fra alle idrætsinteresserede lyde en stor tak for hans indsats gennem mange år.
Som hans efterfølger på formandsposten blev undertegnede, Jens Midtgaard, valgt.
En ajourført liste over bestyrelsesmedlemmer m.m. vil følge senere.
Efterfølgende er gymnastikafdelingens program for næste sæsons sikre aktiviteter, men er
der nogle, der brænder for at starte andre aktiviteter eller være instruktør, er man velkommen til at kontakte Annelise Hansen på tlf. 4613 6484.

Jens Midtgaard
Stærkendevej 153
2640 Hedehusene
Tlf. 4613 6484 / 4015 4668
Mail: jm@miljoe-logistik.dk

Gymnastikafdelingens program for SÆSON 2010-11
Linedance
Sæsonstart: Tirsdag d. 7. september i Reerslev Forsamlingshus.

Linedance, begyndere/ let øvede voksne
Holdet er fortrinsvis for begyndere og de dansere, der har gået 1 år og som har kendskab til
de mest almindelige grundtrin og danseudtryk.
Du vil i løbet af sæsonen lære nogle grunddanse med flere trin og der vil blive taget aktuelle
danse op – det vil sige, at man kan deltage i andre klubbers arrangementer.

Tidspunkt: Tirsdag kl. 17.15 - 18.45
Kontingent: 650 kr. for hele sæsonen
Instruktør: Lene og Birthe.

Linedance, øvede voksne
Dette hold er fortrinsvis for de dansere, der har gået til linedance i 2 år eller mere. Det forventes at man kender grundtrin og danseudtryk. Der vil i løbet af sæsonen blive repeteret
tidligere lærte danse, men også undervist i nye danse, som er oppe i tiden.

Reerslev Skytte- og Idrætsforening • E-mail: Bestyrelsen.rif@2640reerslev.dk
- 20 -

Information fra

Reerslev Idrætsforening
Tidspunkt: Tirsdag kl. 19.00 – 20.30
Kontingent: 650 kr. for hele sæsonen
Instruktør: Birthe og Lene

Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Lenes mail: lene20492050@hotmail.com –Birthes mail: birthe__Jensen@hotmail.com

EFFEKT FOR ALLE - både kvinder og mænd - unge og gamle!
Sæsonstart: Mandag d. 6. september i gymnastiksalen på Reerslev skole.
EFFEKT er muskeltrænings-øvelser, der udføres langsomt, kontrolleret og uden ydre belastning kun af kroppens egen vægt og i takt med vejrtrækningen. Øvelserne foregår stående, siddende eller liggende.
EFFEKT gør, at man får en bedre kropsbevidsthed, en god kropsholdning og ikke mindst en
stærk og smidig krop, som både er forebyggende og sundhedsfremmende.
I EFFEKT-timerne starter vi med ca.15 min. opvarmning i rolig tempo.
Ved EFFEKT-øvelserne træner vi hele kroppen igennem via lår, balder, overarme, bryst,
ryg og mave.
Vi afslutter med udstræknings- og afspændingsøvelser de sidste 15-20 min.
EFFEKT-instruktør Gitte Pedersen har taget uddannelsen hos Birgitte Nyman, som har udviklet denne gymnastikform.
KOM OG VÆR MED - Alle kan deltage.

Mandage kl. 18.30 – 20.00.
Pris: 650 kr.
Første gang er en prøvetime.

Goshin ryu jujutsu – kampidræt
Sæsonstart: Tirsdag 31. august i gymnastiksalen på Reerslev skole.
Selvforsvar er et jiu-jitsusystem, der er baseret på parader, frigørelser, faldteknik, kast og
slag og spark.
Kast begynder man selvfølgelig ikke på, før man har lært at falde uden at slå sig. Det er
sjovt, men hårdt, man lærer præcision og hurtig reaktion.
Træningen tager hensyn til alder og niveau. Du skal bare være iført solidt idrætstøj, så vidt
muligt uden knapper og lynlåse.

Reerslev Skytte- og Idrætsforening • E-mail: Bestyrelsen.rif@2640reerslev.dk
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Information fra

Reerslev Idrætsforening
Aldersgruppe: Fra elever i 3. klasse og opefter.
Voksne er også meget velkomne.

Tidspunkt: Tirsdag kl. 18-19.30.

Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Kontingent: Børn 500 kr., voksne 650 kr.
Instruktør: Ove Nielsen

Svømning
Sæsonstart: Lørdag den 28. august kl. 8.00 i Fløng Svømmehal.
Alle aktiviteterne foregår i svømmehallen i Fløng. Konceptet bygger på samvær for hele
familien lørdag mellem 8 og 10.30. Mens børnene undervises, hygger resten af familien sig
med morgenmad og leg eller motion i poolen. Det giver en god start på weekenden. Der er
to hold for børn - let øvede (8-11 år), så for denne aldersgruppe har vi god plads.

Hold oversigt:
Børn begyndere ( 4 – 6 år)
Børnene vil lære at bevæge sig frit i vandet samt blive fortrolige med det våde element. Undervisningen vil primært foregå gennem leg.

Tidspunkt: Lørdag 8.10 til 8.45 (Hold 1)

Børn let øvede 1 (6 – 8 år) (Dem der godt kan).
Her fortsættes fokus på det våde element med introduktion til svømmearterne, primært
crawl og rygcrawl. På hold 2 samler vi dem, der stadig har brug for en del støtte.

Tidspunkt: Lørdag 8.45 til 9.20 (Hold 2)
Børn let øvede 2 (6 – 8 år) (Dem der godt kan).
Her fortsættes fokus på det våde element med introduktion til svømmearterne, primært
crawl og rygcrawl.

Tidspunkt: Lørdag 9.20 til 10.00 (Hold 3)
Børn øvede (8-11 år)
Her kommer alle fire svømmearter på programmet. Her flyttes fokus fra let til egentlig
svømmetræning.

Tidspunkt: Lørdag 10.00 til 10.30 (Hold 4)
Børn begyndere - varmtvandsbassin ( 3 – 4 år)
Samme fokus som hold 1, men for denne yngre gruppe vil det foregå i varmtvandsbassinet.
Forældre deltager selv i undervisningen. Undervisningen foregår som delvis støtte til egen
leg med børnene.

Reerslev Skytte- og Idrætsforening • E-mail: Bestyrelsen.rif@2640reerslev.dk
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Information fra

Reerslev Idrætsforening
Tidspunkt: Lørdag 9.30 til 10.00 (Hold 5)
Power Light ( 11 til 14 år)

Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Holdet for de meget øvede børn. Fortsat fokus på de fire svømmearter, udspring og dykning. Intensiteten øges endnu engang på
dette hold.

Tidspunkt: Mandag 19.00 til 20.00 (Hold 6)
Power (13 til 100 år)
Teenager-holdet for øvede svømmere og dem, der trænger til at få brændt masser af energi
af. Fokus på de fire svømmearter samt livredning og dykning.

Tidspunkt: Mandag 20.00 til 21.00 (Hold 7)
Voksne – motion
Holdet for de voksne motionister, der gerne vil brænde lidt kalorier af eller bare tage de 20
baner en gang om ugen.

Tidspunkt: Mandag kl. 20.30-21.00 (Hold 8 Motion)
Fri leg i stort bassin for både børn og voksen
Som afslutning på en morgensvømmetur er det rigtig sjovt at lege i vandet.
Alle børn og voksne der har betalt et grundkontingent har fri adgang hertil.

Tidspunkt: Lørdag 9.30 til 10.00 (Hold 9)
Morgenmad
Vi spiser morgenmad mellem 8.30 og 10.00 lørdag morgen. Det går på tur med at have
brød med.

Kontingent: Sæson 2010/2011
Et barn der er tilmeldt et hold med undervisning betaler
grundkontingent på 100 kr. + holdkontingent på 500 kr.
Barnet har samtidig ret til at deltage i morgenmad samt i fri leg lørdag fra kl. 9.30 til 10.00.
Voksne der svømmer mandag aften i fri svømning, betaler 100 kr.
Alle voksne der deltager i morgenmad skal betale grundkontingent på 100 kr.
Der uddeles en opkrævning i starten af sæsonen.

Tilmelding
Interesseret, så send en mail til frands.bennetsen@mail.dk
Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

Reerslev Skytte- og Idrætsforening • E-mail: Bestyrelsen.rif@2640reerslev.dk
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Information
fra

Reerslev Skytteforening
15 m.: Tingstedvej 40

46561082

50/200 m. gevær og 25 m. pistol:
Skydebane Vest

46590164

E-mail: info@reerslevskytteforening.dk

Information om skydning kan fås hos følgende:
Formand: Per Nielsen
2214 3067
Kasserer: Anders Rody Hansen 5056 6386
Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen 4632 6060
Pia Eriksen

Pistol afd.: Lars Rasmussen
Jens Johannesen
Bjarne Kristensen

4659 0506
4264 1746
2267 8970

Kontingent for 2010: Børn kr. 150,00 Voksne kr. 300,00
Børn kan skyde med riffel fra de er ca. 6-8 år.
Man skal være min. 12 år til pistolskydning.
HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN
Læs mere på www.reerslevskytteforening.dk
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Trænger du til at forkæle dig selv eller en du
kender, så kom til Solstrejf en lille gårdbutik i
Hedeland på Stærkendevej 124 i Vindinge,

tlf. 40 13 24 57.
Vi atter tilbage efter ferien, nu med masser af
nye indtryk fra ferielandet. Jeg har ryddet op, og
der er masser af gode rester til nogle helt fantastiske priser så kom og kig. Der er også flotte
planter til at supplere krukker m.m.
Kom forbi, Solstrejf er altid et besøg værd.
Her er der altid et udvalg af anderledes planter og blomster. Har også altid flotte
kurve, dekorationer og buketter. Priser fra 100.Jeg laver firmadekorationer og kurve med delikatesser og vin, ligesom jeg stadigvæk forhandler lækkerier fra Strynø, Læsø og Bornholm. Kom forbi og bliv
inspireret, så snyd ikke dig selv for et besøg hos Solstrejf, husk her er altid kaffe på kanden, for det er hyggen, der tæller hos Solstrejf.
Ordre uden for åbningstid, ring og hør nærmere.
Husk, at jeg ikke modtager Dankort.
Åbent alle fredage fra 16.30 - 18.00 og alle lørdage fra 10.00 - 15.00
Se mere på: www.tr-solstrejf.dk eller skriv til:
trsolstrejf@gmail.com

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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MADSIDEN
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Ny bolig?
Spørg os når du skal sælge?
Mere end 20 års erfaring med
boligsalg i Reerslev og
Stærkende.

Nybolig Hedehusene
Hovedgade 502
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 2555
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BØRNESIDEN
TILLYKKE
Vinderen af nr. 110s
krydsordsopgave:
Løsning: Guide
Cecilie Galster
Thorsager 12 G

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.15.09.2010
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:_________
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Reerslev Kirkes børnekor starter efter
sommerferien igen onsdag den 25. august.
Vi øver om onsdagen kl. 14.30 til 15.30 i
præstegården.
Alle sangglade børn fra 3die klasse og
opefter er velkomne.
Vi synger både rytmisk musik og salmer og medvirker i kirken een
gang om måneden, hvilket honoreres med 50 kr. Første gang i kirken er søndag den 12. september ved høstgudstjenesten.
Yderlige oplysninger organist Karsten Houmark tlf. 3555 9776
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Høstgudstjeneste i Reerslev kirke
søndag d. 12. september 2010 kl. 10.00
Menighedsrådet inviterer på frokost i forsamlingshuset
efter gudstjenesten.
Tilmelding til frokosten: Anne Weilmann Hansen
tlf. 46 56 34 18 eller mail: weilmann_anne@yahoo.dk
Venlig hilsen menighedsrådet
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gudstjenester
i
Reerslev kirke
august
Søndag, den 1. august kl. 10
9. S. e. Trinitatis
Kanding

Søndag, den 22 august kl. 10
12. S. e. Trinitatis
Kanding

Søndag, den 8. august kl. 10
10. S. e. Trinitatis
Hedegaard

Søndag, den 29. august kl. 10
13. S. e. Trinitatis
Kanding

Søndag, den 15. august kl. 10
11. S. e. Trinitatis
Kanding
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AKTIVITETSKALENDER: august – december 2010
Dato

Kl.
8

Aktivitet

Sted

Arrangør

Lør

21/8

Udflugt til Fyn og Tåsinge. Pris: 150,- kr. Bl.a. Svindinge MHR
Tilmelding senest d. 10/8, tlf. 4613 9615 og Landet

Lør

21/8

Musikfestival for skoler, SFO og fritidsog ungdomsklubber, program side 15-18.

Amfiteatret i
Hedeland

Tirs

24/8

Rundvisning hos NCC, se omtale side 8.
Tilmelding, Kirsten på tlf. 4656 4661.

Reerslev Grus- LL
grav

Tir

7/9

8.45

Udflugt til Humlemagasinet. Se udstillingen ”Dronning Ingrid og Bernadotterne”, museerne eller nyd den store blomsterpark. Mødested: bag Fakta, Huset og
Tune. Mændene er velkomne.
Pris: medlem kr. 300, øvrige kr. 400.
Tilmelding senest d. 27/8 tlf. 4656 0673.

Brenderup,
Fyn

HHF

Søn

12/9

10

Høstgudstjeneste, se omtale side 30.

Kirken

MHR

Ons

22/9

9.30

Demonstration af magnettæpper

FTK

Ældrekl.

FTK + Reerslevs foreninger

Tors 7/10

19

Poul Tonni & Oldies but Goodies spiller
bl.a. Cliff & Shadows.
Pris: 175 kr. Tilmelding på tlf. 4656 1152

Huset

RMF

Man 11/10

19

Foredrag om livsstilssygdomme og diabetes 2 v/ sygeplejerske Ellen Juul, Steno
Diabetes Center. Mændene er velkomne.
Pris: 50 kr.
Tilmelding senest d. 6/10 tlf. 4656 0673.

Huset

HHF og Ældrekl.

Søn 17/10

17

Det Røde Hus
hhv. Teatret,
Kjeld Abels
Plads, Taastrup

HHF

Fre 29/10

19

Teateraften. Spisning kl. 17 og derefter
kører vi til Albertslund MusikTeater for at
se ”Cabaret” med bl.a. Birthe Kjær, Dario
Campeotto og Lars Bom. Mændene er velkomne.
Pris: (mad og teaterbillet) 300,- kr.
Tilmelding senest d. 15/9 tlf. 4656 0673.
Café-aften. Tilmelding.

Huset

Café

Sø

21/11

16

Koncert med Torslundekoret.

Kirken

MHR

Tors 25/11

19

Havens Danse Orkester spiller op.
Huset
Pris: 175 kr. Tilmelding på tlf. 4656 1152.

RMF

Lø

27/11

17

Juletræstænding.

Huset

LL

Tirs

7/12

19

Julehygge med banko +gave til ca. 30 kr.
Pris: 50 kr.
Tilmelding senest d. 3/12 tlf. 4656 0673.

Hedehuset

HHF

Ons 15/12

13

Julefrokost.

Huset

Ældrekl.

Søn 19/12

16

Julekoncert.

Kirken

MHR

Forkortelser:
FTK

Reerslev Fritidsklub

RIF

Reerslev IF

RSF

Reerslev Skytteforening

MHR

Reerslev Menighedsråd

Café

Landsbylaugets Café-Udvalg

LL

Landsbylauget

HHF

Husholdningsforeningen

HUSET Reerslev forsamlingshus

RMF

Reerslev Musikforsyning

