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KOMMENTAR

SAA GIK –
Januar – Februar og snart halvdelen af
Marts – mørkt har det været – korte dage –
lange nætter – kulde – regn og en enkelt
uge med snestorm og fygning – islag og tø
– og netop vejrbilledet i disse vinterdage
bragte tankerne hen på følgende verslinier:
”Den kedsom vinter gik sin gang,
den dag så kort, den nat så lang
forandre sig
så lempelig;
den barske vind, den mørke sky
må fly.
Man frygter ej, at sne og slud
skal møde dem, som vil gå ud:
thi lad os gå
at skue på,
hvor smukt naturen sig betér
og ler.”

Stub sad og digtede og glædede sig måske
over, - det samme som vi også burde på
sådan en dag, - nemlig at solen, som han
skriver, går pyntet med lange stråler og
fuglene flyver i flokketal i luftens vide
sommersal.
Men mange her fra landsbyen haster i de
tidlige morgentimer af sted til deres arbejdspladser og vender først tilbage, når
solen hænger lavt på himlen og en rimet
frostnat venter, så kun få landsbyboere kan
med taknemmelighed glæde sig over de
dejlige tidlige forårsdage og her glædes
over digterens ord:

- sådan sad digteren Ambrosius Stub på
sin terrasse i Ribe i 1752 måske på en
martsdag, måske på en dag - som dagen i
dag, - hvor vimplen på naboens flagstang
hænger slapt ned og solen skinner fra en
skyfri himmel og termometrets røde streg
står på 17.
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”Så er da himmel, jord og vand
opmuntret ved min skabermand;
jeg gik omkring
blandt tusind ting.
Guds forsyn spores ved enhver
især.
Han rammer nok den rette tid,
da himlen den skal blive blid;
jeg tør måske
vel få at se
min vinter blive til en vår
i år.
Redaktionen.

REERSLEV FORSAMLINGSHUS
Generalforsamling i Reerslev forsamlingshus, onsdag d. 26/2 2014
Formandens beretning v/ Johannes Thulesen.
I min sidste beretning tog jeg udgangspunkt i branding af vores fælleshus og dens
gode gamle historie - udsprunget af nødvendighed f or at samles i en tid, hvor lokaler
var en mangel. I dag er der en mangfoldighed af mødesteder - alle mulige sociale
platforme virtuelt og fysisk. Vi kan mødes med hvem som helst, hvor end de befinder
sig på kloden. Hele denne udvikling opfatter jeg som udtryk for menneskets uendelige lyst til at forsamles og gøre det igen og igen. Søren Kierkegaard mener, at mennesket kun kan udvikles i kraft af mødet med næsten - hinanden.
Bestyrelsen her i huset har vores specifikke opgave i hele denne kommunikationsbranche, nemlig at facilitere vores fælleshus, så beboere her i Stærkende og Reerslev
har gode rammer for det mellemmenneskelige møde. Ikke mindst for bestyrelsen – vi
mødes jo hele tiden. Så vores menneskelige behov og udvikling er sikret.
Bortset fra det gode mellemmenneskelige møde er vore opgaver jo meget praktiske.
Det drejer sig om at holde hus sammen. Som helt klart giver et stort potentiale for alskens uenigheder og gnidninger. Men jo netop også det modsatte. Potentialet for tilfredsheden ved at løse en opgave sammen på en fin måde.
Netop det skudsmål eller prædikat er, hvad jeg gerne vil sætte på denne her bestyrelse
inklusiv Birthe. Jeg synes, vi trives godt med hinanden og samtidig løser en vigtig
opgave for vores lokalsamfund. Det sker heldigvis rundt om i mange lokale samfund
i DK. Det er så bare lige os, der gør det her - lige nu.
Bestyrelsens opgaver handler jo rigtig meget om vedligeholdelse af vort gamle fælleshus. Jørgen har den helt specielle opgave at holde øje med alle kroge ude og inde
samt oppe og nede. Han laver lange to-do lister og fikser selv mange småting. Vi har
gjort kål på mange opgaver de sidste par år. Jeg synes, at det fungerer godt. Jeg er
meget tryg ved vores bygningsværge. Er bare taknemlig for at du gider tage det store
slæb Jørgen. Og holde os andre i gang med relevante og meningsfulde opgaver.
Husets scene lagde skrå brædder til ”Så længe mit hjerte slår”, en fri fortolkning af
John Mogensens liv og med masser af hans musik. Dilettant er faktisk et indsatsområde for os. Vi prøver at samle skolen, SFO og forsamlingshuset omkring denne kreative aktivitet. Det betyder at repertoiret forlader de gamle folkekomedier og bliver
mere tidssvarende, men stadigvæk folkeligt. Michael Bak Jensen, som bor i Reerslev
og ansat på skolen, er vores meget entusiastiske partner. Vi ser vores unikke scene
som et stort aktiv til at trække landsbyernes børnefamilier ind i huset og dermed få
den foryngelse i brugere og bestyrelse, som der på lang (nogen vil sige på kort) sigt er
brug for.
Fastelavn kan forhåbentlig have samme funktion. Selv om jeg godt ved, at et enkelt
trylleslag fra den gode fe eller ridderen på den hvide hest ikke er nok. Men en oplevelse blandt alskens smølfer, frankensteinere, prinsesser, batmænd, hekse og samuraier med tøndeslagning, hesteoptog og kaffebord sammen med far og mor er svær at
ryste af sig.
Denne ambition om at spille en rolle i vores lokalsamfund fremover kræver jo at
rammerne holdes i orden. Det er nok en evig opgave også for bestyrelser fremover.
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS
Hvordan får man økonomien til at række. På trods af tilfredsstillende antal af udlejninger og tilskud fra kommunen på ca. 75.000 kr. årligt har vi et problem, når store
vedligeholdelsesarbejder forestår. Vort mest presserende er nyt tag på hele molevitten. Derudover ønsker vi at isolere mere for at gore huset grønnere. Et nyt køkken har
også stor relevans.
Vi kan måske være heldige at få lov til at optage et kreditforeningslån med garanti i
huset. Men er det en farbar vej med en ret stor fast udgift til renter og afdrag i mange
år fremover?? Kan vi være sikre på at klare det over driften også i magre år?? Eller
vil det resultere i, at fremtidige bestyrelser kommer til at stå med uoverskuelige problemer??
Kan vi alternativt rejse penge i lokalområdet. Det vil kræve stor opfindsomhed og
energi at rejse 50.000 kr., som ville være kærkommen, men ikke ændrer vores situation generelt.
Hvad med kommunen. De må da hjælpe! Alle politikere var jo meget velmenende, da
vi lagde hus til vælgermødet i november. Vi har kontakt og vil også gøre, hvad vi kan
på den front.
Økonomien på længere sigt er et vigtigt punkt lige nu. Aktualiseret af vort akutte behov for nyt tag. Jeg synes, at vi skal bruge lidt tid på det i aften.
Til slut en stor tak til bestyrelsen og Birthe. Uden at lyde alt for kæphøj synes jeg, at
vi har lov til at sætte et stort og velanbragt flueben ud for 2013. Tak for samarbejdet!
Johannes Thulesen.

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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Dilettant/teater sæson 2014
Vores dilettantsæson er netop slut og scenen er pakket væk. Usædvanlig mange
aktører har været på de skrå brædder i år. Hele tre stykker er blevet spillet fra
januar til marts. Bestyrelsen er meget tilfreds med forløbet og glade for at
aktiviteten er blevet udviklet frem for den afvikling, der har truet de seneste år.
Dette skyldes især Michael Bak Jensen, som hermed skal have en stor tak og
anerkendelse for sit unikke engagement, sin flid og overholdelse af alle aftaler.
Michael er på alle måder en fantastisk samarbejdspartner. Vi ser frem til næste
sæson, hvor Michael har lovet at stå for instruktion og tilrettelæggelse igen. Vi
forventer selvfølgelig også at se hans talent på scenen.
”Truslen fra den sorte galaxe” indledte sæsonen og spillede 3 gange sidst i
januar. Mange fik oplevet, hvordan vores scene kan danne rammen for kampen
mellem det onde og det gode med spring i tid og rum frembragt af forskellige
forvandlingsapparater. En blanding af voksne og børn på scenen i et
fremtidsunivers, hvor alle trusler blev overvundet og de gode kræfter sejrede. En
lille fin metafor for vores gamle dilettantkulturs forvandlingsproces mod et
repertoire for alle generationer og menneskevæsner.
En flot præstation! Tak til alle – også de onde.
Allerede ugen efter rullede et nyt stykke over scenen. SFO optrådte med deres
egenproduktion til stor lykke og fulde huse. Igen en Michael-instruktion. Vi er
meget glade for at lægge scene og hus til disse forestillinger og fornemmer at
vor gamle scenes magi lokker og inspirerer de unge talenter.
Tak for samarbejdet SFO!
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Traditionen tro var uge 11 reserveret dilettant. Huset står på den anden ende i en
god blanding af lampefeber, sminke, lydprøver og alskens praktiske gøremål
med lagkager og kaffebrygning og meget mere, som ud over alle medvirkende
på, foran og bag scenen involverer hele bestyrelsen. Alle med en forventning om
3 gode aftner til alles glæde og morskab.
Og her opfyldte sæsonens sidste stykke ”Alma og de alternativt begavede” til
fulde alle forventninger. Vi har forladt de gode gamle folkekomedier og forsøger
et nyt sjovt repertoire med moderne problematikker præsenteret på en grotesk og
humoristisk facon. Apropos sad man efter stykket tilbage med en bekymring om
hvem der egentlig er de skøre. De normale eller de alternativt begavede. En
usædvanlig vellykket præstation. Mindst 5 stjerner herfra.
Tak for en skøn oplevelse til alle medvirkende.

En stor tak til Fru Jensen for sponsering
af frokost til dilettanterne.
Bestyrelsen

- Se alle billederne fra forestillingen på Landsbylaugets hjemmeside:
http://www.reerslev-sterkende.dk/
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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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LANDSBYLAUGET
Fredag d. 28/2 2014 trak Grydelauget igen i arbejdstøjet for at lave en lækker menu
til de glade og forventningsfulde gæster, der var mødt op til Café aften.

Aftenens underholdning –
BANKOSPIL

Og bagefter var der kaffe og lagkage

FASTELAVN med hesteoptog gennem byen og tøndeslagning i og ved forsamlingshuset søndag den 2/3 2014

Se alle de skønne billeder fra Café aften og fastelavn på www.reerslev-sterkende.dk/
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HALFORENINGEN
Generalforsamling i Halforeningen torsdag d. 18. marts 2014
Formandens beretning v/ Frands Bennetsen
Dette er vores første ordinære generalforsamling. Halforeningen blev stiftet den 29.
april 2013. Formålet med at stifte foreningen er at have en Juridisk enhed til at forestå
opførelse af en ny hal.
Hidtil har hal-gruppen været en interessegruppe rekrutteret fra de forskellige foreninger i Reerslev.
Efter foreningen formelt er stiftet, er foreningens egenkapital overført til Halforeningens konti, så halforeningen i dag råder over godt 805.000 kr.
Forældreforeningen har overført 600.000 kr. og Idrætsforeningen har overført
100.000 kr.
Fra Høje Tåstrup Kommune er der overført 100.000 kr.; penge, der er bevilget til
forberedende projektudvikling.
Endelig har Forældreforeningen overført 5.000 kr. til afholdelse af forefaldende udgifter, mødeudgifter mv.
Der er tilskrevet 450,83 kr. i renter ultimo 2013, så det samlede indestående er
805.450,83 kr., som det fremgår af foreningens første regnskab.
Foreningens formål er at tilvejebringe midler til opførelse af en ny multihal. Der forhandles løbende med Høje Tåstrup Kommune, da kommunen er en betydende interessent, som allerede har bevilget 2,5 mill. kr. plus midler bevilget til en udleveringskøkken, som efterfølgende blev konverteret til bidrag til en ny hal.
Foreningen holder ligeledes kontakt til Lokale- og Anlægsfonden, som vurderes at
være en anden vigtig spiller.
Endelig er det nødvendigt at finde øvrige sponsorer, for at projektet kan realiseres.
For at have fundamentet på plads har fokus i 2013 været rettet mod at få godkendt en
lokalplan og udgive et byggeprogram.
Lokalplanen blev vedtaget af Høje Tåstrup kommune den 22. oktober 2013. Halgruppen har ydet en betydelig indsats i tilvejebringelsen. Gruppen afleverede et første udkast til lokalplanen i 2012 og rykkede løbende kommunen for den videre proces. I
2013 gik kommunen endelig i gang med at færdiggøre lokalplanen. Helt op til en
- 11 -

HALFORENINGEN
time før lokalplanen blev vedtaget, blev der holdt møde med kommunen, for at sikre,
at lokalplanen var optimal for det projektudviklende arbejde.
Lokalplanen kan læses på Foreningens hjemmeside - www.2640reerslev.dk
Projektgrundlaget, landsbyerne Reerslev og Stærkende, institutionerne, foreningerne
og idegrundlaget for en ny multihal er alt sammen beskrevet i byggeprogrammet.
Heri fortæller vi kommende sponsorer og øvrige interessenter, hvad det er vi går efter. Byggeprogrammet kan ligeledes læses på foreningens hjemmeside.
For at konkretisere planen, søger Halforeningen efter en eller flere rådgivere, som
kan omforme vores visioner og konkrete behov i visuelle udtryk, og hjælpe os med at
formulere det idegrundlag der kan skaffe os den manglende finansiering. Der forhandles i øjeblikket med potentielle leverandører, og det forventes, at der snart indgås
aftale med en samarbejdspartner.
I november var der kommunalvalg, og Halforeningen var medarrangør af vælgermøde i Reerslev. Projektet blev omtalt meget positivt af alle partier i byrådet. Kurt Scheelsbeck, der er formand for institutions- og skoleudvalget lovede at der vil blive sat
fokus på Reerslev Skoles behov for øgede faciliteter som følge af den nye skolereform. Her er der øget fokus på Gymnastik og Idræt. Og da Kurt Scheelsbeck blev
genvalgt, har vi tænkt os at holde ham op på dette. Man ville ligeledes se velvilligt på
en driftsoverenskomst for en færdig hal.
Netop den nye skolereform vil vi fokusere særligt på. Der er netop udskrevet en konkurrence med fokus på behov for nye faciliteter som følge af den nye reform. Der er
bevilget midler fra Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og DGI. Den 31. marts har
halforeningen møde med Høje Tåstrup kommune om muligheden for at gå fælles om
at kvalificere vores projekt her.
Halgruppen har løbende dialog om vi skal gå efter det ”unikke”, hvor der kan være
interesse for at støtte vores projekt fra diverse fonde, eller vi skal gå efter ”hyldevaren”. Hyldevaren vil kunne bygges for ca. 7 mill kr.; men et sådant projekt vil
næppe tiltrække støtte udefra. Så kræver det, at vi kan få flere penge fra kommunen.
Et projekt, der skal rumme ”unikke” arkitektoniske elementer, vil alt andet lige koste
betydeligt mere. Lige nu er vi nødt til at spille på flere heste, indtil vi får klarhed for,
hvilken vej der er mest farbar. Vi skal besøge et projekt i Glostrup, der er bygget som
en ”hylde-vare”. Og vi har besøgt et projekt i Gyrstinge som er et ”Unikt” projekt,
der har fået støtte fra Realdania, Lokale- og Anlægsfonden m.v.
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Vi har besluttet, at det skal lykkes for os at realisere projektet i denne byrådsperiode;
så derfor sætter vi alle sejl til nu.
Som et led i at stifte foreningen, har vi åbnet for, at man kan støtte foreningens arbejde ved at melde sig ind i foreningen. Efter første hvervekampagne, har foreningen
over 100 medlemmer. Hvervekampagnen genoptages efter sommerferien.
Alt i alt vil jeg mene, at Halforeningen er kommet godt fra land.

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:

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

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

Skolereform – læringsreform, den har flere navne. Skal man glæde sig, eller skal man
bekymre sig? Det er ikke helt til at finde ud af, hvad det ender med. Så vi kan ikke
sige, vi er klar. Vi er i skrivende stund i sidste fase af høringsperioden, og bestyrelserne i klubberne arbejder som alle andre på højtryk med at få deres høringssvar klar
inden deadline.
Ungerne var, som jeg skrev i sidste nummer, endnu en gang i Aalborg for at spille
musik. Det blev igen en tur, de kan og vil snakke om længe. For nogle var det første
gang og for andre, var det sidste gang, de deltog. Men alle havde en rigtig god tur. Og
fordi Landsbylauget og flere af de andre foreninger i byen gav et økonomisk tilskud,
kunne vi for første gang leje et par busser til at transportere de unge mennesker frem
og tilbage til Aalborg. De satte stor pris på, at de ikke skulle med toget.
Mens jeg skriver dette, er 200 – 300 unge i 5. – 9. klasserne ved at gøre sig klar til at
gå til stor fest. Klubberne i Høje-Taastrup kommune er gået sammen om at lave en
stor fest for alle, som går i nævnte klasser. Til festen kommer ”Kaka”, ”Wafande” og
”Pharfar” og spiller. Det hele skal foregå i festsalen på Torstorp skole fra kl 18:30 –
24:00. Festen er naturligvis alkoholfri.
Bliver meget spændende, hvordan det går. Fra klubben deltager Camilla og Christian
sammen med 12 børn/unge.
Indkaldelserne til de nye børns forældre er på vej ud. Børnene i 3. klasse er begyndt
at besøge klubben, og nu er det så forældrenes tur til at få noget af vide om klubben.
Det er også tid for at skrive lidt gentagelser fra sidst.
Husk klubben er på koloni i uge 27 fra mandag til fredag. Klubben er lukket, mens vi
er af sted. Der er en masse flere oplysninger oppe i klubben. Så kom trygt forbi.
Husk også vores Hedelandsfestival, som i år er lørdag d. 14. juni. Solen er bestilt,
bandene er begyndt at tilmelde sig. Foreningerne i byen har givet tilsagn om at ville
hjælpe til. - Det skal nok blive en rigtig hyggelig dag i amfiteatret
Påsken står for resten også for døren. Vær opmærksom på, at klubben er lukket de 3
dage før påske.
På klubbens vegne
Lars Vesterdal
klubleder
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Hedelandsfestival 2014

Lørdag den 14. juni 2014
i Hedeland
Vi åbner på scenen kl 12.
Musikfestival for skoler, SFO’er, og
fritids- og ungdomsklubber i HøjeTaastrup Kommune.
Kom ned og støt endnu et lokalt
arrangement.
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LÆSERNES SIDE

INVITATION TIL ÅBEN HAVELÅGE
I PERMAHAVEN GULEREER
Søndag d. 11. maj kl. 11-14
PERMAHAVEN GULEREER ligger skråt overfor Reerslev Skole på Tingstedvej, på hjørnet af Tingstedvej og Tingstenen
- følg skiltene, som vi sætter op i dagens anledning.
I Reerslev ligger Danmarks ældste permakulturhave, Permahaven Gulereer.
Søndag d. 11. maj vil vi gerne byde interesserede indenfor at se haven og det vi går og arbejder
med.
Foruden rundvisning og fortællinger om haven,
byder vi på te og kaffe og brød samt lidt spændende spiseligt fra haven.
Vi glæder os til at se jer.
Mange havehilsner fra
Permahaven Gulereer
www.permahaven.dk
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NY ELEKTRONISK BEGIVENHED I HEDELAND

Roskilde Festival står bag ny elektronisk begivenhed i Hedeland.
En ny elektronisk begivenhed spirer frem i Reerslevs baghave.
Lørdag d. 23. august omdannes Hedeland til et magisk univers med
elektronisk musik i centrum.
Corabelle er navnet på en ny elektronisk begivenhed, der i sensommeren rykker ind i
Hedeland. Begivenheden vil udfordre, overraske og omfavne sit publikum og levere
en sanseoplevelse udover det sædvanlige. Hedelands kuperede naturområde giver den
musikalske oplevelse spektakulære rammer og bidrager til Corabelles vision om at
skabe et helstøbt univers, hvor både musik, lys og omgivelser spiller sammen.
Corabelle, som skabes af folkene bag Roskilde Festival, løber af stablen d. 23. august
i år.

Naturen som modvægt til kantet electro
Corabelles musikprofil tager udgangspunkt i elektroniske genrer i bred forstand.
Corabelle følger nye strømninger og lytter til publikums ønsker. Derfor leverer begivenheden både musik til de nørdede niche-interesserede gæster, men præsenterer også aktuelle og etablerede navne, som vil skabe samlende oplevelser for den feststemte
del af publikum.
Musikken bliver præsenteret i fornemme rammer, og netop naturen bliver en vigtig
medspiller i arrangementets udførelse. Ved at placere den elektroniske musik i skønne naturomgivelser væk fra storbyen, skaber Hedelands bløde bakker et unik modvægt til den mere kantede elektroniske musik.

Reerslev kan være med
I forbindelse med, at den nye elektroniske begivenhed spirer frem i Reerslevs baghave, vil folkene bag Corabelle samarbejde med lokalområdet om en række arbejdsopgaver. Målet er, at Corabelle kan være med til at støtte op om lokale erhvervsdrivende samt engagere kommunens uddannelsesinstitutioner, frivillige organisationer og
foreninger.
Corabelle ønsker at inddrage frivillige i en stor del af arbejdet med udviklingen og
afviklingen af begivenheden. Som frivillig kan man indgå i alle dele af organisationen lige fra opbygning af pladsen og tilskuernes sikkerhed, administration og toiletrengøring til reklame og kommunikation. På Corabelle er der plads til både de fagligt
stærke frivillige og dem, der bare gerne vil være med en enkelt dag.
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Information fra
Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Bestyrelsen pr. februar 2014
Funktion

Fornavn Efternavn

Adresse

Postnr.
& by

Formand

Christina

Tingstenen 4,
Reerslev

2640
Hedehusene

22860925

Michael
Blem
Næstformand
Clausen
Mail: micclausen@gmail.com

Dybkærvænget 13,
Stærkende

2640
Hedehusene

43600050 40841329

Rina

Stærkendevej 236,
Stærkende

2640
Hedehusene

29234870

Tingstenen 4,
Reerslev

2640
Hedehusene

22860925

Solvang 48,
Reerslev

2640
Hedehusene

46563709 40171976

Thorsager 3,
Reerslev

2640
Hedehusene

46592817 29233387

Tingstenen 4,
Reerslev

2640
Hedehusene

24696072

2640
Hedehusene

26796506

Brandt

Tlf.
Privat

Mobil

Mail: christina@tingstenen.dk

Kasserer

Nielsen

Mail: mail2rina@yahoo.dk
Gymnastik

Christina

Brandt

Mail: christina@tingstenen.dk
Bjarne
Christiansen
Seniorfodbold
Mail: bm@christiansen.mail.dk
Svømning

Frands

Bennetsen

Mail: frands.bennetsen@mail.dk
Brandt
Best. med- Michael
lem
Mail: michael@tingstenen.dk

Omkvist
Stendyssevej 5
Best. med- Kenneth
lem
Mail: Kenneth_omkvist@hotmail.com
Skydning

Henrik

Pangel

Skydning,
kasserer

Helge

Johnson

50921300
Reerslevvej 71

2640
Hedehusene

23474582

Suppleanter:

Bilagskontrollanter: Johannes Thulesen og Kurt Thomassen
Fanebærer:

Kurt Thomassen og Suppleant: Claus Wolff

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 : b es t yr e ls e n@ r e er sl e v i f . dk • www . r e ers l ev if. dk
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Information
fra

Reerslev Skytteforening
Udendørssæsonen starter onsdag 23. april 2014.
Skydning i sommersæsonen udendørs:
Skydebane Vest, Hovedgaden 610, tlf. 46 59 01 64. Indkørsel ved produkthandleren.
Sommersæson – Pistol- og riffelafdeling
Vi starter udendørs sæson på Skydebane Vest og skyder derefter hver onsdag i sæsonen.
Riffelskydning, 50 m
Pistolskydning, 25 m

Onsdag den 23. april
Onsdag den 23. april

18.00 – 21.00
18.00 – 21.00

200 meter skydning hver mandag fra første mandag i april (7/4 2014) fra kl. 18.
Nye medlemmer er velkomne. Man er også velkommen, hvis man blot ønsker at prøve. Der vil være en gratis prøveskydning.
Rifler og pistoler stilles gratis til rådighed af foreningen, men krudtet køber
du af foreningen .

Reerslev Skytteforening afholder Fugleskydning
lørdag den 9. august 2014 på Skydebane Vest
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:
Kasserer:
Riffel.afd.:

Pistol afd.:

Kontingent for 2014:

Henrik Pangel
Helge Johnson
Svend Erik Rasmussen
Pia Eriksen
Palle Andersen
Rune Storm Korsvig
Jesper Helmersen
Bjarne Kristensen
Børn kr. 150,00

5092 1300
2347 4582
4632 6060
3120 2858
2147 7850
2324 0079
2993 3833
2267 8970
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
- 19 -

STENDYSSEGÅRD

prisen billigere. Jeg kunde faa sænket
Prisen paa Gaarden paa den Maade. Alt
dette ordnede han for mig, saa det kunde gaa igennem. Jeg var interesseret i
saa lav en Salgspris som muligt og saa
høj en Pris til min Moder, saa længe
hun levede. Summen var Vurderingsprisen, det var vistnok med Besætningen ca. 38-40.000 Kr. Der var saa Gælden (13.000 kr), og rest Udbetaling
samt Aftægt til min Moder. Penge havde jeg ikke saa mange af, saa min Moder stak nok nogen af de Penge, hun
havde faaet fra sin Søn Hannibal over,
saa jeg kunde udbetale, men hvor meget ved jeg ikke.

Vi fortsætter med Mogens Larsens far
Karl Ingemann Larsens ”Erindringer
fra min Barndom med mere” - Uddrag
fra håndskrevne manuskripter 1979-95.
Stendyssegård har været i Mogens’
slægts eje i over 200 år, og mange kan
endnu huske hans far, der overtog gården i 1920.
Karl Ingemann Larsen døde i 1996 –
72 dage før han fyldte 100 år.
Mogens Larsen overtog gården i 1963.
18. Del
Køb af Stendyssegård
Naa, der i 1920, da jeg skulde købe
ejendommen, tog jeg til Roskilde og
talte med min Fars Sagfører, om han
vilde være min Sagfører. Han kendte
meget til alt, hvad der var. Det vilde
han gerne, saa han fik Lov til at ordne
alt med Aftægt til Mor og det andet
med Pengene, saa alt kunde være i Orden. Jeg havde ikke nogen Erfaring paa
Omraadet, jeg skulde spørge andre om
alt dette. Jeg vilde saa gerne give min
Moder en god Alderdom, de sidste Aar
hun skulde leve. Han ordnede det med
Aftægten saa højt, som den kunde blive
ifølge Loven, for naar Afgiften var meget høj en del Aar, saa blev ejendoms-

Men det blev saa ordnet paa den Maade, at Sagføreren ordnede alt sammen
med Banken, saa jeg bare kunde underskrive. Det gjorde jeg saa, men jeg læste hele Skødet igennem, det havde min
Far lært mig, aldrig underskrive noget
uden at have læst det Hele igennem, og
da saa jeg med det samme, at i mit
Skøde stod et Sprøjtehus til Brandsprøjten ca. 200 Alen, det kunde ikke
passe, paa det gamle Skøde af Fars stod
20 Alen, altsaa et 0 mere. Det fik jeg
rettet, saa der stod 20 Alen, som det
gamle Sprøjtehus stod til.
- 20 -

STENDYSSEGÅRD
Der var god Pris paa Tingene, som
skulde sælges, saa det var om at gøre at
faa betalt saa meget som muligt. Derfor
fik jeg det ordnet paa den Maade. Det
var ogsaa godt, da Priserne faldt saa
meget der sidst i 20-erne og først i 30erne, da de var helt i Bund, at saa Udgifterne ogsaa var faldet for mig, saa
det gik. Mange af de andre, som ikke
rigtig havde passet paa med Pengene,
maatte sælge deres Ejendom paa
Tvangsauktion, saa blev der slet intet
til dem.

i Kirke og tog saa det første Tog, som
gik mod Hedehusene. Han deltog aldrig
i Selskab, for hans Kone var aldrig rigtig rask, og han skulde jo ogsaa møde
paa sit Arbejde den næste Dag. Han
forsømte aldrig, var aldrig syg, han
skulde passe sit Arbejde frem for alt.
Hans kørte saa for Moder og mig, og
tilbage til Reerslev var Olivia saa med.
Næste dag Klokken 5 Minutter i Fire
ringede Vækkeuret. Jeg skulde op og i
gang. Olivia syntes ikke, at jeg skulde
staa saa tidligt op; de stod aldrig op før
Kl. 5. Saa sagde jeg: "Ellers kommer
min Moder og spørger: "Har du ikke
tænkt dig at stå op? Din far stod altid
op Kl. 4". Naa, jeg blev saa liggende
næste Dag. Da Klokken var 5 Minutter
over 4, kom min Moder og slog hurtigt
paa Døren og spurgte, om jeg ikke
havde tænkt paa at staa op; "Din Far
var altid oppe Kl 4." Saa sagde jeg til
Olivia: "Der kan du se, min Moder
kom og kaldte."
December 1923 fik vi saa det første
Barn, det blev en Dreng, som blev opkaldt efter min Far, Morten. Det blev til
stor Glæde for min Moder. Da hun laa
meget i Sengen, blev det en stor Adspredelse for hende, da først han kunde
begynde at snakke. Saa i 1926 fik vi
Tvillinger, en Pige og en Dreng, saa
blev der pludselig 3 ialt. De blev født i
Maj og kom til at hedde Inger og Kristian. Der blev travlt, saa til November
1926 maatte Olivia have en Pige til
hjælp.

Ægteskabet med Olivia
Min Broder Hans købte sig en Bil og
blev Lillebilchauffør, saa da vi blev
gift, kørte han for min Moder og mig
ind til vores Bryllupsdag d. 4. Maj
1920. Min Farbror fra Hedehusene var
min forlover. Han var ved Statsbanen
og havde gratis Rejse med Banen, saa
han tog med Toget derind og Hjem
igen med det samme. Han var kun med

Foreningsliv og sogneråd
Oluf og Vilhelm, som jeg fulgtes med
indtil 1916-17, blev taget til Infanteriet.
De laa sammen og blev Korporaler
begge to. De blev hjemsendt, da Krigen
- 21 -

STENDYSSEGÅRD
sluttede. Hvorfor jeg beskriver de 2
Brødre er, fordi de havde stor Indflydelse paa mig, og saa at vi altid fulgtes
ad til de forskellige foreninger.
2 Dage efter Krigens Ophør kom en af
12. Skyttekreds Medlemmer til mig, at
jeg skulde fortsætte med at faa oprettet
en Forening. Jeg henvendte mig til de
to, Oluf og Vilhelm, om de vilde være
med til, at vi kunde faa Foreningen
igang, og de var straks rede til at tage
fat. Alt var gaaet i staa. Saa det første
vi kom igang med, var Gymnastik og
Skydning der først i December, og da
Brødrene havde været Korporaler, saa
havde vi een til at lade.

ikke læse og skrive ret meget. Jeg kunde regne og huske; det kom mig tilgode, men var ikke nær nok til at tage Del
i de mange forskellige Opgaver, der
var. Men vores Sogneraadsformand,
det var Boberg Borke, tilbød mig, om
jeg vilde tage med ham rundt til de forskellige Møder, der blev afholdt for
samtlige Sogneraad i Roskilde Amt.
Han skulde nok køre, han havde Bil.
Jeg var ikke sen til at sige ja, der kunde
jeg saa faa noget mere at vide om vores
Arbejde i Sogneraadet.

Sommeren 1919 rejste Oluf fra Byen,
saa var Vilhelm og jeg tilbage. Der
blev saa oprettet en forening, Vilhelm
ledede Karlene og Pigerne; jeg ledede
Drenge og smaa Piger. Jeg havde taget
et Gymnastikkursus, da jeg var paa
Roskilde Højskole i de 5 Maaneder.
Jeg blev gift i 1920, og samtidig overtog jeg Gaarden, saa jeg fik noget mere
at tage Vare paa. Saa kom jeg i nogen
af Byens Pligter: Brandfoged, Vandværket, i Bestyrelsen for Andelsmejeriet Hedelykke og Hesteforsikringen der
i Tyverne.
I 1929 kom jeg i Reerslev-Vindinge
Sogneraad; stod Nummer sidste paa
Venstres Liste og blev valgt ind med
personlige Stemmer, saa der blev et
stort Ansvar at varetage. Da jeg var
kommet i Sogneraadet, maatte jeg Efterhaanden sige de andre Bestillinger
af, saa jeg kun havde Sogneraadet tilbage sammen med Gaarden. Jeg blev
valgt til Vejudvalget samt Skoleudvalget med Vedligeholdelse af Skolerne.
Det kneb med at være med i Arbejdet
med Sogneraadssager, for jeg kunde

Saa kom 1930, og der var stor Arbejdsløshed. Jeg havde paa min Mark nogle
Grusbakker. I Januar 1930 kom en af
Arbejderne op til mig og spurgte, om
ikke de kunde faa lov til at harpe Sten
og Grus. Han kendte en Vognmand,
som kunde aftage, hvad de kunde opar- 22 -

STENDYSSEGÅRD
bejde, men de skulde have en Grusharpe, og de havde ikke Penge, om jeg saa
ikke kunde købe Grusharpen til dem,
saa kunde jeg faa 50 Øre pr. Kubikmeter. Det blev saa til, at jeg købte en
Grusharpe til 140 Kr., og den blev hentet og stillet ved Grusbakken. Næste
Dags Morgen begyndte 4 Mand, og de
arbejdede hver Dag. I 1930-erne var
Arbejdslønnen 48 Kroner om Ugen, 48
Timer, altsaa 1 Kr. i Timen. Det med
Grusgraven gik vel 1 Aars Tid, saa
kunde de ikke naa at faa harpet saa meget, som de kunde sælge, saa maatte

jeg overtage det. Der skulde kostes en
større Grusharpe og Motor til Trækkraft og saa videre. I 1933 gik jeg ud af
Sogneraadet. Det kneb med at faa passet det altsammen.
December 1934 solgte jeg Grusgraven
og 27 Tønder Land. Der i 30-erne var
Priserne smaa, det mindste jeg fik, var
38,50 Kr. for en Slagterigris, og jeg
blev budt 50 Kr. for en Fedeko. Saa Tiderne var strenge for Arbejdsløse. Saa
vidt jeg husker, fik de 18 Kr. om Ugen
i Understøttelse.
(fortsættes næste nummer)

L.N. Skov/Have & Park
Maskinhandel
STÆRKENDEVEJ 226, Vindinge
2640 HEDEHUSENE
4613 8401 lnservice@mail.dk

TILBUD!!
STIGA ESTATE GRAND TORNADO HST
Vejl. kr. 14.995,00 - NU KR. 13.500,00
STIHL MS251 MOTORSAV/Benzin
Vejl. kr. 3.695,00 - NU KR. 2.995,00
STIHL MS170 MOTORSAV/Benzin
Vejl. kr. 1.870,00 - NU KR. 1.450,00
STIHL BASIS HJELM
Vejl. kr. 395,00 - NU KR. 360,00
RESTSALG SIKKERHEDSOVERALLS
ASS. ST. HUSQVARNA/WINDSOR
Vejl kr. 1.350,00 - NU KR. 500,00
Igen i år har vi mange gode tilbud på Save/Løvblæsere/Benzin/El
Og meget andet godt – så kom forbi og se vores udvalg!
Vi har næsten alt i Havebrugsmaskiner/Benzin/El
Service/Reparationer/Reservedele
Små smedeopgaver udføres
Slibning af rotorknive/skær f. Hækklipper/Hæksaks/
Cylinder-/håndklipper/kæder/alm. Knive
Udlejning af bl.a. Benzinhavefræsere/Pladevibratorer/Brændekløvere
Afhentning/Udbringning.
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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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BØRNESIDEN

TILLYKKE
Vinderen af
nr. 132’s
krydsordsopgave:
Løsning: Plet
Isabella Hacker Jensen
Thorsager 12 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.15.05.014
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:
GLÆDELIG PÅSKE !!!
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MADSIDEN

- 3 års GARANTI på alle nye reservedele !

RB Autoteknik

- vi tager pulsen på din bil
Få bilen gjort sommerklar. Bestil et stort eftersyn hvor
vi tjekker og gennemgår 45 punkter på din bil og giver
et pristilbud på evt. mangler og reparationer.

Din pris inkl. moms kr. 595,-

Kig ind og få skiftet til sommerdæk. Lige nu
stræk tilbud på 4 stk. Firestone dæk inkl. montering,
afbalancering, nye ventiler, moms og afgifter.

4 stk. din pris fra kr. 1.795,-

üEftersyn
üService
ü Reparation
og Klima
ü A/C
ü Klargøring til syn
ü Rudecenter

- vi tilbyder ALTID en go’ service og fornuftige priser.

RB Autoteknik

Tingstedvej 41. Reerslev.
2640 Hedehusene. Tlf. 4613 6002. www.rb-teknik.dk

Service o
g
reparatio
na
alle bilmæ f
rker
- også in
den for
garantipe
rioden !

- dit lokale autoværksted, vi passer godt på din bil !

REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Koncert i Reerslev kirke
Fangekoret fra Vridsløselille
vil synge i kirken søndag den

27. april 2014 kl. 14.00
Fangekoret, som har eksisteret i 11 år, er et kirkekor, der synger ved
de ugentlige gudstjenester i fængslet. Koret ledes af fængslets organist.
I 2004 indspillede koret sammen med en række kendte kunstnere cd'en
”Forbryderalbummet”, hvorved koret fik megen medieopmærksomhed. Dette affødte en stor efterspørgsel efter koret i kirker uden for
murene. Korets medlemmer med udgangstilladelse begyndte så småt
at optræde ved koncerter.
De sangere, der er blevet løsladt, er fortsat med at synge i koret for at
støtte op omkring ”projekt Fangekor”. Det samme gælder kormedlemmer, som er overført til åbne fængsler, i det omfang de kan få udgangstilladelse til korvirksomheden.
Vi glæder os til at se mange i kirken d. 27. april.
Venlig hilsen menighedsrådet
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

MIDSOMMERKONCERT
”Rock, Håb & Kærlighed”
af og med Beatsalmer
i Reerslev Kirke
lørdag den 21/6 2014 kl. 21
Rock, Håb & Kærlighed - en collage bestående af sang og oplæsning.
I 60’erne opstod talemåden ”Peace, Love & Understanding”.
”Rock, Håb & Kærlighed” er en omskrivning af ”Tro, Håb & Kærlighed” (1. Kor. 13).
Rock, Håb & Kærlighed har et ”treenigheds-tema”, hvor programmet
inddeles i hhv. 2 sange + 2 sange + 3 sange - selvfølgelig med henvisning til ”Kærlighedens Lovsang” af Paulus, hvor der sluttes med:
”Men størst af dem er kærligheden”.
Det er blevet sagt, at Den Danske Salmebog er danskernes 2. Bibel og i udlandet misunder de os vore store salmedigtere. Den poesibog,
som salmebogen rettelig er, giver Beatsalmer her ekstra opmærksomhed!! - “Rock, Håb og Kærlighed” yder hermed sit bidrag ved i et kalejdoskop at sammenstille danske kernesalmer med stærke bibeltekster
og klassiske rocksange.
Fremførelsen af Beatsalmer foregår i kirkerummet, hvor bibelteksterne læses op af en skuespiller og beatsangene spilles i helt nye arrangementer i en unik konstellation bestående af sammenspil mellem kirkeorgel, klaver og sang. Musikken klinger altså samtidigt fra begge
ender af kirken, som den aldrig er hørt før!
Vi glæder os til at se mange til midsommerkoncerten den 21. juni.
Venlig hilsen menighedsrådet
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Hilsen fra den nye præst
Nu, mens jeg skriver dette, sidder jeg ved mit skrivebord i præstegården i Reerslev,
hvorfra jeg har udsigt til kirken, der i dag er pyntet af solskin og blå himmel. Underneden blomstrer alle forårets yndigste blomster og foroven kvidrer fuglene, og jeg
tænker ved mig selv; mon det er muligt at kvæles i idyl?
Jeg ankom til Reerslev d. 1. marts og allerede dagen efter blev jeg indsat som jeres
nye sognepræst ved en skøn gudstjeneste i Reerslev Kirke og efterfølgende budt velkommen ved en hyggelig reception i præstegården. Nu har jeg smidt præstekjolen
(med undtagelse af de situationer, hvor det er reglementeret at jeg har den på, naturligvis) og har smøget ærmerne op. I gang med arbejdet! Og jeg trives allerede. Som
præst er min vigtigste opgave at forkynde det kristne budskab. Det er - indrømmet en kæmpe opgave! Men det er samtidig helt fantastisk at få lov til at levendegøre i
ord og billeder, hvad der er min faste overbevisning; nemlig at menneskelivets betydning rækker langt ud over os selv og vores egen historie. Den kristne grundfortælling
kan åbne vores øjne og ører for alt det, som vi ikke rigtig forstår og som vi tilsyneladende ikke kan konkludere på. Det er den evige fortælling om dette fundamentalt anderledes, som vi kalder Gud.
Egentlig er jeg en vaskeægte fynbo, jeg er født og opvokset i hjertet af Odense, og
selvom jeg har tilbragt mine studieår i København og Oslo, var det nu alligevel på
Fyn, at jeg første gang trak i præstekjolen. Jeg har været vikarierende præst flere forskellige steder rundt om på Fyn de sidste to år, senest har jeg været natkirkepræst i
Odense Domkirke.
Med mig fra Fyn har jeg (heldigvis) ikke kun barndomsminder, præsteerfaring og
flyttelæs, men også min kæreste, Erling, der er norsk, uddannet lydtekniker og arbejder som konceptudvikler indenfor software og hjemmesider. Erling og jeg glæder os
til at møde jer alle sammen og til at blive en del af livet i Reerslev og omegn.
I er altid er velkomne til at kontakte mig, hvis I skulle have spørgsmål, kommentarer
eller lyst til en lille snak. Hvis I har lyst til at vide mere om hvem jeg er, kan I, udover
at kontakte mig personligt, at besøge min blog www.spejlsiden.com
Nu hvor jeg betragter udsigten til kirken igen, så nej, det er nok ikke muligt at kvæles
i landlig idyl. Medmindre man da, som min kæreste, lider af høfeber, for så er det jo
en ganske anden snak.
Vi ses i Reerslev!
- Lizette Harritsø.
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gudstjenester
Påske i Reerslev sogn
13. april: Palmesøndag kl. 11.30 ved Rebecca Rudd
Palmesøndag red Jesus på æselet ind i Jerusalem på en palmestrøet vej. Og således
skydes påsken i gang!

17. april: Skærtorsdag kl. 17.30 i Ansgarkirken ved Lizette Harritsø
og Finn Risum
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.
Bemærk! Gudstjenesten er i Ansgarkirken i Hedehusene.

18. april: Langfredag kl. 14.00 ved Lizette Harritsø
Langfredag er sorgens dag. Jesus blev tortureret og korsfæstet og ved hans død blev
alt stille. Igennem refleksion og meditation vil vi give det stille smerteskrig plads til at
være.

20. april: Påskedag kl. 10 ved Lizette Harritsø
Herren er opstandet! Lyset sejrede over mørket – opstandelsen er lige her, midt i vores dagligdag.

21. april: 2. påskedag kl. 10 i Ansgarkirken ved Lizette Harritsø
Dagen derpå. En tid til afslapning og til at lade storheden synke ind.
Bemærk! Gudstjenesten er i Ansgarkirken i Hedehusene.

Den aktuelle gudstjenesteliste er slået op på informationstavlen, der står ved kirkegårdsporten.
Gudstjenesterne annonceres i Lokalavisen Taastrup.
Desuden kan den aktuelle gudstjenesteliste ses på
Landsbylaugets hjemmeside:
http://www.reerslev-sterkende.dk/
under Sognets hjemmeside
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AKTIVITETSKALENDER: april - december 2014
Dato

Kl.

Aktivitet

Sted

Arrangør

Tors 24/4

19

Optakt til Fangekoret

Præstegården

MHR

Lør

26/4

12

HUMLEN udstiller Billy Sjur

Limhamn

HUMLEN

Søn

27/4

10

Koncert med Fangekoret

Kirken

MHR

Lør

3/5

13

Fernisering, Elna Christiansen og Helle
Christensen

Hedehuset

HUMLEN

Søn

4/5

11

Brunch efter gudstjeneste

Præstegården

MHR

Lør

14/6

12

HEDELANDSFESTIVAL

Amfiteatret

FTK m.fl.

Søn

21/6

21

Midsommerkoncert, Beatsalmer

Kirken

MHR

Sankt Hans

Lergraven

LL

Sæsonafslutning i Ældreklubben

HUSET

ÆK

Man 23/6
Ons 25/6

13

30/6 - 4/7

Koloni i uge 27

FTK

Lør

9/8

12

Fugleskydning

Skydebane
Vest

RSF

Søn

10/8

9

Sommerudflugt

Odsherred

HUMLEN

Lør

23/8

Corabelle, elektronisk begivenhed

Amfiteatret

Roskilde Festival

Lør

6/9

Fernisering, Birte Bak

Hedehuset

HUMLEN

Lør

4/10

Fernisering, Per Flemming

Hedehuset

HUMLEN

13

Lør 25/10

14

Fernisering, LOKALUDSTILLING

Hedehuset

HUMLEN

Søn 26/10

11

Lokaludstilling

Hedehuset

HUMLEN

Halloween

FTK

FTK & SFO

Tors 30/10
Fre 31/10

19

Café aften

HUSET

Café

Lør

8/11

13

Fernisering, Malermadammerne

Hedehuset

HUMLEN

Fre 28/11

17

Juletræstænding

HUSET

LL

Julestue

Skolen

LL, Skolen m.fl

Lør 29/11
Forkortelser:
FTK

Reerslev Fritidsklub

RIF

Reerslev IF

RSF

Reerslev Skytteforening

MHR

Reerslev Menighedsråd

Café

Landsbylaugets Café-Udvalg

LL

Landsbylauget

HHF

Husholdningsforeningen

HUSET Reerslev forsamlingshus

ÆK

Reerslev Ældreklub

