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SÅ GIK--For en hel del år siden var der i radioen et
månedligt program med overskriften "Så
gik---”
Det var forfatteren og maleren Mogens Lorentzen, der causerede over den sidste måneds forløb og hændelser og hans kommentarer til, hvad der var sket i månedens
løb var en blanding af både alvor og humor, men aldrig ligegyldige ord og altid
ført i et sprog som tydeligt afspejlede hans
personlige og kunstneriske udvikling. Som
maler bevægede han sig fra en ekspressionistisk udtryksform til en mere lyrisk naturalisme, hvilket også påvirkede hans sprog.
Hvorfor nu Mogens Lorentzen,
Joh måske for en af gaverne under træet
var en roman om kunstnerfamilien Gelinde, som han havde skrevet i trediverne og
som i 1944 blev filmatiseret og blev til
opmuntring i det kolde mørke krigs år under besættelsen, for under familien Gelindes meritter glemte man kulden og mørket
udenfor.
Kulde og mørke præger også disse dage,
hvor årets første nummer af Tingstedet
skal færdiggøres til trykkeren og tog man
ideen op med ”Så gik---” kunne der skrives
en masse kommentarer om, hvad der var
sket og - ikke sket - i Tingstedområdet i
det forløbne år, nye huse, nye beboelsesplaner, nye naturstier og respektløsheden
for dem, arrige hunde uden snor og dertil
lort på fortovet, om trafikken på Tingstedvej, men også om gode fester i forsamlingshuset, de morsomme årlige teateraftener med lokale skuespillere og aftener med
god mad fra madglade lokale kokkefolk,
Fortsættes side 3.
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Fortsat fra side 2

joh - der kunne blive plads til både beske og humoristiske bemærkninger.
Men lad det ligge og lad os nøjes med at
konstatere, at det nok bli’r februar, når
"Tingstedet" udkommer og at en lysere
tid og et forår nærmer sig og udtrykke
det med Tove Ditlevsens ord:
Vi kan mærke nu på nætterne
der flyver os forbi,
mere korte, mindre mørke,
tryggere at sove i,
at et forår på sin vandring
i det stjernekolde hvælv
strejfer klodens vinterhjerte
i en længsel mod sig selv.
Og vi vågner i den sene time
mellem søvn og drøm
i en sød, bevæget uro
ved den måneblege strøm,
der som fine fingre leger
i dit natte sorte hår,
og som nattens sarte glorie
er vor spæde drøm om vår.
Redaktionen

Hvor finder jeg hvad i Tingstedet?
Forsamlingshuset, dilettant, side 6 - 7.

Landsbylauget, referat, side 8 - 14.
Hedehuset, side 15.
Fritidsklubben, side 16.
Landsbykalender, side 18 - 20.
Skytteforeningen, side 18.
Reerslev IF, side 22 - 26.
Læsernes sider, side 27 - 28.
Det’ for børn, Børnesiden, side 29.
Tips og ideer til Maden, side 30 - 31.

Folkekirkens Nødhjælp, side 32.
Menighedsrådet, aktivitetsliste, børnekor,
side 33 - 35.
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HØRT I BYEN
Dommeren til vidnet...
- "Hvorfor greb De dog ikke ind, da
de så den tiltalte kvinde liste tegnebogen op af hr. Jensens lomme?"
- "Jeg troede de var gift."

HUSK

- "Hvorfor har du aldrig giftet dig?"
- "Det var også tæt på engang.
Men da præsten spurgte, om nogen havde noget at indvende mod
brylluppet, var der fire mennesker,
der rakte hånden op."
- "Og hvem var så det?" - "Hans
kone og tre børn ..."

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

– ”Hør soldat, kan De sige mig
hvorfor man ikke må tabe hovedet under et angreb?”
– ”Ja, for så har man ikke noget
sted at sætte sin hjelm.”

- ”Andersen er en stor dyreven,
synes du ikke?”
- ”Nej, det synes jeg bestemt ikke. I går sad han oppe i et træ
og skældte vores hund ud hele
eftermiddagen.”
- ”Hvor var hunden?”
- ”Den stod nedenfor og ventede.”

Lillemosevej 1, 2640 Hedehusene
Telefon: 46 13 88 44

www.IBF.dk

-4-

Kæledyr eller have ?

Vi har det hele til konkurrencedygtige priser. Alt i foder til hesten,
også strøelse, træbriketter samt træpiller.
Åbent Man-tors 7-16 og fredag 9.30-15
Middagslukket alle dage 12-12.30

A/S Tjørnehøj Mølle
Tingstedvej 47, Stærkende, 2640 Hedehusene
Tlf. 46 16 25 00 Fax. 46 16 25 01
www.tjornehojmolle.dk
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DILETTANT

25 ÅRS JUBILÆUM
Revy har aldrig før været på repertoiret i de 25 år Forsamlingshuset har
stået for Dilettanterne.
Når dørene åbnes til årets 25 års dilettant jubilæumsforestilling, vil der
derfor i år løbe en Revy over scenen. En Revy hvor alle sejl er sat til, både
når det gælder tekster, aktører, lyd lys, samt musik.
Til denne Revy er der skrevet sketch, sange, og monologer, der bl.a. handler om ting, der er sket på scenen i de forgangne 25 år, men også ting der
skulle få jer til at tænke lid over nuet.
De fleste tekster og sange er skrevet af professionelle tekstforfattere som
bl.a. har skrevet tekster til Cirkusrevyen, men også lokale borgere har været ved pennen. Selv aktørerne har bidraget med nogle af numrene. Sangene i revyen dækker alt lige fra syngepiger til RAP, så der er noget at glæde
sig til.
Det er lykkedes mig at få nogle af de ”gamle Aktører” såvel som nye til at
vise deres kunnen på de skrå brædder, så kedeligt bliver det ikke. Det bliver et festfyrværkeri af sange og show, i en lind strøm af alvor og humor.
Snyd ikke jer selv for at komme og få den oplevelse i uge 10 i marts 2008
Hilsen Instruktør
Birgit Pedersen
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Stykket: opføres
Tirsdag den 4. marts 2008 kl.19.00 - familieaften.
Pris: voksen 40 kr., barn 25 kr.
Onsdag den 5. marts 2008 kl.19.00 - kaffe m/ lagkage efter forestillingen.
Pris: voksen 80 kr., barn 40 kr.
Fredag den 7. marts 2008 kl. 19.00 – og så er der bal bagefter til levende musik til klokken ??
Pris: inklusiv 2 stk. lækkert smørrebrød: voksen 120 kr., barn 40 kr.
Lørdag den 8. marts 2008 kl. 19.00 – og så er der bal bagefter til levende musik til klokken ??
Pris: inklusiv 2 stk. lækkert smørrebrød: voksen 120 kr., barn 40 kr.
Billetter til onsdag, fredag eller lørdag skal bestilles på tlf. nr. 4656 1152
og afhentes mandag d. 3/3 08 kl. 19 - 21 i forsamlingshuset.
Billetter kan også bestilles pr. mail: klg@adslhome.dk
Kom og se eller gense mange af de aktører, der har fornøjet os gennem
årene. Sæt kryds i kalenderen, grib telefonen og bestil billetter til en hyggelig og sjov aften i selskab med gode venner og naboer.
Vel mødt
Forsamlingshuset
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2007-2008.
Formand

Jens Midtgaard
Tlf. 4613 6484
Stærkendevej 153, Stærkende Mail: jm@miljoe-logistik.dk

Næstformand Mogens Larsen
Tingstedvej 6, Reerslev

Tlf.

4656 0774

Kasserer

Ulla Christensen
Solvang 70, Reerslev

Tlf. 4659 0616
Mail: ullachr@mail.tele.dk

Sekretær

Bent Grønkjær
M.W. Gjøesvej 16, Reerslev

Tlf. 4656 0548
Mail: dsl255515@vip.cybercity.dk

Pressekoordinator

Michael Michaelsen
Solvang 29, Reerslev

Tlf. 4656 3909
Mail: michael.michaelsen@4me2you.dk

Carsten Pedersen
M.W. Gjøesvej 8, Reerslev

Tlf. 4659 2009
Mail: carstenpedersen@mail.tele.dk

Claus Wolff
Tingstedvej 12, Reerslev

Tlf. 4656 1206
Mail: claus.wolf@post.cybercity.dk

Jytte Larsen
Solvang 66, Reerslev

Tlf. 4656 1755
Mail: j.b.larsen@privat.dk

Suppleant

J Rene Andersen
Nordtoften 6, Reerslev

Tlf. 3886 5779
Mail: rene@koudal.org

Se også:

LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:
www.reerslev-sterkende.dk
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
Referat fra bestyrelsesmødet i LANDSBYLAUGET
den 12 november 2007 i Reerslev Forsamlingshus
Tilstede: Jens, Bent, Carsten, Michael, Ulla, Mogens, Jytte
Dagsorden:
1. Gennemgang sidste mødereferat og godkendelse
2. Planlægning juletræstænding
3. Planlægning julestue
4. Planlægning teater søndag den 18 nov.
5. Referat fra mødet i kommunen
6. Tingstedvej
7. Evt.
REFERAT:
1.

Referatet blev godkendt

2.

Torsdag den 29 afhenter Mogens juletræet hos Gorm + gran. Torsdag aften mødes vi for at stå for borddækning, opsætning af juletræ
og kartoffelskrælning. Carsten og Bent indkøber alt til maden samt
vin og øl/vand. Ulla indkøber gløgg, æbleskiver samt pynt. Mogens
tager imod tilmeldinger sidste frist den 22 november.

3.

Der har været møde med klubben, idrætsforeningen, landsbylauget
hvor det blev planlagt, hvem der står for de forskellige aktiviteter.
Landsbylauget står for dekorationer + div. Vi for igen i år stor hjælp
fra Else Nielsen. Dem der kan mødes den 1. december kl. 09.00.
5deltagere

4.

Vi mødes kl. 14.00 for at hjælpe med opsætningen. Michael står for
indkøb af øl/vand og Ulla køber kaffe samt småkager.

5.

Der blev afholdt et møde med kommunen den 6 november ang. Trafikforhold i og omkring Reerslev/stærkende. Landsbylauget foreslog flere ideer til at bedre trafiksikkerheden samt nye tilkørselsveje
til de nye udstykninger. Kommunen lyttede, men var noget tilbageholdene. Bl.a. foreslog vi rundkørsel ved stærkendvej/brandhøjgårsvej, dette bliver ikke til noget, begrundelsen var at
der de sidste 4 år har været et fald i registrerede trafikuheld. Men de
ville dog gøre noget for at bedre trafik oversigten samt lave en fartmåling. Kommunen bad om at vi snarest bliver enige om hvilke materialer vi ønsker vejchikanerne udført i, så de kan færdiggøre dem.
-9-
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Vi blev enige om at vi til næste møde, udfærdiger et brev til kommunen om dette.
6.

Hvordan har man tænkt sig at håndtere tilkørselsforholdene på det
stykke vej på M.W. Gjøesvej som er privatvej samt kirkestien.
Grundejerforeningen på M.W. Gjøesvej undersøger muligheden for
indsigelser bl.a. gennem advokat bistand. Har kommunen taget højde for den støj grænse der er for lufttrafik. Der blev aftalt at det er
vigtigt at udforme et brev til kommunen om landsbylaugets holdning til den nye udstykning. Det blev aftalt at holde et møde om udfærdigelse af et indsigelsesbrev til kommunen mandag den 19 november kl. 20:00 i forsamlingshuset.
Lauget havde et møde med kommunen den 6/11 angående trafikforholdene samt byens udvikling.

7.

Intet under evt.
Kilde: Landsbylaugets hjemmeside

www.reerslev-sterkende.dk

BESTYRELSESMØDE I LANDSBYLAUGET D. 14 JAN.
2008 KL.18:30 HOS JENS
DAGSORDEN:
1. Gennemgang ref. sidste møde
2. Evaluering af vore sidste arrangementer, samt økonomi i den forbindelse
3. Tingstedvej og øvrige trafikforhold
Brev fra kommunen
Læserbrev
Orientering borgerne
4. Skovrejsning
5. Agenda
6. Lokalplan
7. Medlemmer og økonomi
8. Hjemmeside
9. Nye tiltag
10. Evt.
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Tilstede: Jens, Michael, Bent, Rene, Mogens, Claus, Ulla, Jytte.
Referat:
1. Referatet blev godkendt.
2.

Alle arrangementerne var en succes. Lidt mindre overskud i 2007
som hovedsagelig skyldes færre arrangementer. Igen stor tak til Café-udvalget som har stået for den største del af overskuddet.

3.

Efter mange års arbejde og diskussion frem og tilbage er det fra
landsbylaugets side accepteret at kommunen permanentgør chikanerne på Tingstedvej. Efter flere møder og mange breve er det på
tide at vi melder klart ud til kommunen. Mange har en mening om
hvordan det også kan gøres, men kommunen har meldt klart ud at
de ikke vil bruge yderligere ressourcer. Der var enighed om at emnet ikke skal debatteres på generalforsamlingen den 11 april.

4.

Punktet udsættes til næste møde.

5.

Intet nyt om lokalplanerne. Indsigelser/ har ikke modtaget svar fra
kommunen.

6.

Landsbylauget støtter Sofie Kobayashi fra Sengeløse komunalforening til at stå for dette.

7.

Der er 85 medlemmer af lauget, vi håber på sigt at trække flere
medlemmer til.

8.

Landsbylauget har købt domænet Reerslev.dk

9.

Landsbylauget er igen i år med på Kultouren den 7-15 juni. Teamet
i år er Passion.

10. Næste møde den 11. februar. Generalforsamling fredag den 11.

april. Vi forsøger at lave et kalendermøde med de øvrige foreninger
i byen.
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nem årene været meget diskuteret,
og der har været utallige forslag.
Nogle ønsker ingen foranstaltninger, og andre ønsker gennemkørsel forbudt. Mellem disse yderpunkter har der været forslag om
bump alene eller kombineret med
indsnævringer; der har været forslag om de såkaldte skildpadder
og meget mere. Sammen med forslagene har der været argumenter
som talte for netop den løsning og
imod de andre løsninger. Disse
argumenter har vi viderebragt ved
vore samtaler med kommunens
personale og politikere, så de kunne tage dem med i deres overvejelser. Blandt de mange forskellige muligheder har kommunen
meddelt, at med deres ekspertise
og erfaringer, er den valgte løsning den bedste, når der skal tages
hensyn til alle faktorer. Vi har fra
landsbylaugets side måttet acceptere, at enten blev det løsningen
eller ingenting. Vi må også erkende, at uanset hvilken løsning der
blev valgt, ville enighed ikke kunne opnås.
Uanset om vi tilhører de, som er
tilfredse, eller de som ikke er, må
vi dog konstatere, at hastigheden
generelt er blevet dæmpet gennem
landsbyen, og at vi, som bor i byen kan foregå andre med et godt
eksempel ved dels at holde ha-

TRAFIKFORHOLD I REERSLEV/ STÆRKENDE:
Trafikchikaner på Tingstedvej
m.m.
Efter mange års arbejde og diskussion frem og tilbage er det fra
landsbylaugets side accepteret, at
kommunen permanentgør chikanerne på Tingstedvej. Udformningen bliver med granitrundel og
stele, som i den sydligste ende af
byen. Striberne af granit erstattes
med hvidmalede striber, da der
har været klager over granitstriberne, dels fordi de medfører støj
for naboer langs vejen og er til
gene for cyklerne, hvis de kommer tæt på kanten.
Derudover vil der ske en forbedring af reflekserne, både så de bliver mere synlige, men også mere
hærværkssikrede.
Cykelbanen bag chikanerne og ind
mod fortov loves udført, så der
ikke vil stå vand, når det regner,
ligesom afløbsriste loves renoveret og sat i rigtig højde med asfalten.
I forbindelse med omlægning af
luftledninger til jordledninger og
nye lysmaster langs Tingstedvej,
søges disse placeret ved chikanerne.
Udformning af hastighedsdæmpende foranstaltninger har gen- 12 -
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nye udstykning og forbi møllen er
igangsat. I forbindelse med lokalplanen for de nye bebyggelser ved
kirken og mod nord, er der forslag
om sti til Hedeland over eller under Brandhøjgårdsvej samt andre
stiforbindelser, og måske, som
nogle har foreslået, kan der arbejdes for en sti langs sportspladsen
og frem til skolen.

stigheden på de 40 km og som
cyklende at blive inde på cykelbanen og ikke køre ud gennem chikanerne.
I forbindelse med møderne i
kommunen har landsbylauget også diskuteret trafikforholdene i og
omkring vore landsbyer Reerslev/Stærkende. Som man kan se,
er der lavet bump i Stærkende og
en byport er på vej til at blive opsat. Skolestiforbindelsen fra den

ER DIN GRUND FORURENET ?
Vi er et miljørådgivningsfirma der beskæftiger sig med oprensning
af forurenede grunde.
I forbindelse med salg eller køb af ejendomme er det vigtigt, at få
klarhed for om den pågældende grund er forurenet.
Vi kan bistå med forundersøgelser, egentlige miljøundersøgelser
på grunden, samt de hermed nødvendige myndighedsbehandlinger
Vi kan udføre det nødvendige arbejde i forbindelse med selve oprensningen samt udfærdige de nødvendige myndighedsrapporter.
Ring for en uforbindende snak.

JM MILJØRÅDGIVNING / LOGISTIK.
Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene

Tlf. 4616 2363 / 4015 4668

Mail. jm@miljoe-logistik.dk
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Indkalder til
ordinær generalforsamling
fredag den 11. april 2008 kl. 18.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efterfølgende står Caféudvalget for
en spændende middag.
Nærmere herom husstandsomdeles.
Venlig hilsen
Landsbylauget
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Reerslev fritids- og ungdomsklub
Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene.
Tlf. 4335 3560. Email: reerslev_fritidsklub@htk.dk
Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk

Julen er godt overstået og det er juletræsfesten også. Det blev – igen en
stor succes. Vi er i hvert fald parate igen, når julen kommer en anelse
tættere på.
En anden ting, som bliver gentaget er vores flæskestegs aften. Igen blev
det til en hyggelig aften i klubben i selskab med en ordentlig gang
flæskesteg med det hele.
I skrivende stund, søger vi stadigvæk efter den helt rigtige medarbejder til
at arbejde i klubben. Jeg er meget optimistisk, og helt sikker på at det nok
skal lykkes

☺

En sidste ting jeg skylder fra sidste nummer af Tingstedet. Vores
julediskotek for fritidsklubben. Her er jeg også sikker på at vi fik startet en
tradition. Herfra skal der i hvert fald lyde en STOR tak til pigerne fra 6.
klasse OG Tonni. Det var en rigtig god fest med masser af hygge,
konkurrencer, lege og dans. Flotte drinks i baren manglede heller ikke.
Til aftensmad, var der hjemmelavede pizza. Det smagte dejligt. Efter
maden var alle klar til en omgang dans til.
I år satser vi på at vores koloni, kommer til at ligge i uge 32, fra mandag til
fredag. Det er i skrivende stund, ikke endeligt vedtaget. Men jeg regner
med at det bliver det i næste uge (uge 4), derfor skriver jeg det allerede nu,
af hensyn til jeres ferieplanlægning. Vi ved ikke, endnu, hvor i landet vi
skal hen, men det kommer der mere om i foråret.
Hvis ellers aftenklubbens medlemmer ønsker det, har Stephanie og Tonni
planer om en weekendtur en gang i foråret. Men det kan medlemmerne jo
hører mere om i klubben.
Lars Vesterdal
Klubleder
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nybolig.dk

”En ordentlig
vurdering
er en del af
en ordentlig
handel”

Vi ved godt, hvad du vil ha’ for din bolig. Så
meget som muligt.
Set, ud fra den betragtning kunne det jo være
fristende at pynte lidt på den pris, vi vurderer, din
bolig kan sælges for. Når vi alligevel modstår
fristelsen, er det fordi, det i det lange løb er en
bedre forretning at sætte den rigtige pris fra
starten end at love meget mere, end vi kan holde.
En vurdering fra Nybolig er en saglig vurdering

baseret på vores indgående kendskab til prisniveauet i netop dit nabolag. Men blot fordi vi er
realistiske, er vi ikke uambitiøse. Tværtimod.
Vi udvælger nøje din boligs målgruppe,
vi ved præcis hvilke fordele, boligen skal sælges
på, og hvordan den bør markedsføres. Dette
og mange andre salgsrelevante informationer
fremgår af den detaljerede handlingsplan, vi
udarbejder til dig.

Nybolig Mads Østergaard
Taastrup Hovedgade 72
2630 Taastrup
Tlf. 4371 4422

Hovedgaden 502
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 2555

Hovedvejen 150
2600 Glostrup
Tlf. 4343 4351
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En ordentlig handel

Reerslev-kalenderen 2008
Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat allerede nu:

Dag Dato Kl.

Emne

Sted

Arrangør

Februar
Fre

8

Café aften

Forsamlingshuset Café-udvalg

Ons

13

Menighedsrådsmøde

Servicebygningen Menighedsrådet

Tors

21

19.30 Generalforsamling

Ons

27

18.40 Besøge Nørrebros Bryghus Baldersbrønde

Forsamlingshuset Forsamlingshuset
Husholdningsforeningen

Marts
Tirs

4

19

Dilettant

Forsamlingshuset Forsamlingshuset

Ons

5

19

Dilettant

Forsamlingshuset Forsamlingshuset

Fre

7

19

Dilettant

Forsamlingshuset Forsamlingshuset

Lør

8

19

Dilettant

Forsamlingshuset Forsamlingshuset

Man

10

14

Tøjdemonstration
v./ Annas Mode

Forsamlingshuset Husholdningsforeningen /
Ældreklubben

Ons

12

Menighedsrådsmøde

Servicebygningen Menighedsrådet

Fre

21

Liturgisk påskegudstjeneste

Reerslev kirke

Ons

26

18.30 Generalforsamling

Tors

27

Generalforsamling

Tors

27

19

19

Menighedsrådet

Forsamlingshuset I/S Reerslev
Vandværk
Forsamlingshuset Stærkende
Vandværk

Zoneterapeut Anni Pedersen Hedehuset
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Husholdningsforeningen

Reerslev-kalenderen 2008
Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat allerede nu:

Dag Dato Kl.

Emne

Sted

Arrangør

April
19.30 Viseaften

Forsamlingshuset Menighedsrådet

Ons

9

Fre

11

18

Generalforsamling

Forsamlingshuset Landbylauget

Man

14

19

Generalforsamling

Forsamlingshuset Husholdningsforeningen

Ons

23

Menighedsrådsmøde

Servicebygningen Menighedsrådet

21

Menighedsrådsmøde

Servicebygningen Menighedsrådet

Ons

11

Menighedsrådsmøde

Servicebygningen Menighedsrådet

Lør

21

Midsommerkoncert med
Sofie Ottosen

Reerslev kirke

Menighedsrådet

Man

23

Sankt Hans bål

Lergraven

Landbylauget

Sommerfest

Forsamlingshuset Reerslev IF
m.fl.

Udflugt til Møn

Reerslev kirke

Menighedsrådet

10

Høstgudstjeneste

Reerslev kirke

Menighedsrådet

Menighedsrådet

Maj
Ons

Juni
21

Juli
August
Lør

23

Lør

30

9

September
Søn

14

Oktober
Søn

5

19

Aftengudstjeneste, tema
”nye salmer”

Reerslev kirke

Fre

31

19

Café aften

Forsamlingshuset Landsbylaugets
Café-udvalg
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Reerslev-kalenderen 2008
Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat allerede nu:

Dag Dato Kl.

Emne

Sted

Arrangør

Aftengudstjeneste, tema
”nye salmer”

Reerslev kirke

Menighedsrådet

Julekoncert

Reerslev kirke

Menighedsrådet

November
Søn

2

19

December
Søn

7

16
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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: Nicolai Andersen
57538023
Kasserer: Anders Rody Hansen 38112253
Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen 46326060
Stefan Jensen
Pia Eriksen
Jørgen Klausen
Pistol afd.: Lars Rasmussen
Jens Johannesen
Bjarne Kristensen

31164878
56213858
46595119
46590506
42641746
22678970

Kontingent for 2008: 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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Information fra

Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Bestyrelsen pr. februar 2007
Funktion

Fornavn Efternavn Adresse

Postnr.
& by

Tlf.
Privat

Formand

Jan B.

Mobil

Jensen

Thorsager 24,
Reerslev

2640
Hedehusene

46590550 20118550

Næstformand Allan

Corfitsen

Thorsbrovej 4,
Reerslev

2640
Hedehusene

46555410

Kasserer

Mads

Blom

Stendyssevej 15,
Reerslev

2640
Hedehusene

46591609 20454001

Fodbold,
Senior

Erik

Petersen

Reerslevvej 64

2640
Hedehusene

46590757

Fodbold,
Oldboys

Vacant

Fodbold,
ungdom

Carsten

Laursen

Poul Hansens
Vænge 3,
Stærkende

2640
Hedehusene

46137670

Badminton

Jakob

Skydsgaard

Møllebovej 14

2640
Hedehusene

Gymnastik

Annelise

Hansen

Stærkendevej 153,
Stærkende

2640
Hedehusene

46136484

Linedance,
stavgang

Annelise

Hansen

Stærkendevej 153,
Stærkende

2640
Hedehusene

46136484

Svømning

Frands

Bennetsen

Thorsager 3,
Reerslev

2640
Hedehusene

46592817 29233387

Bordtennis / Nina
kampsport

Hansen

Ildvænget 17

2640
Hedehusene

46593739 40331205

Kampsport

Nina

Hansen

Ildvænget 17

2640
Hedehusene

46593739 40331205

Skydning

Nicolai

Andersen

Valsømaglevej 59

4100 Ringsted

57538023 22174130

Skydning,
kasserer

Anders

Hansen

Merianhaven 9

4330 Hvalsø

38112253 50566368

22300822

Reerslev Skytte- og Idrætsforening • Thorsager 24 • Reerslev • 2640 Hedehusene
Tlf.: 4659 0550 • Email: mail@reerslevif.dk • www.reerslevif.dk
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Få en glad aften med god musik og dans

Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Halbal med Kandis
Reerslev Skytte- og Idrætsforening kan for femte år i træk
præsentere Danmarks mest populære danseorkester,
Kandis, til halbal i Tune:

Langfredag 21. marts
kl. 19-02.00
Gå ikke glip af en forrygende aften med dejlig mad,
masser af god musik og dans.
Prisen er 335 kr. pr. stk. der dækker
indgang og to retters menu.
Billetterne skal bestilles og købes hos Jan Jensen,
Thorsager 24, Reerslev, 2640 Hedehusene, tlf. 46590550.
Det vil også være muligt at købe billetter til busserne,
der afgår fra Hedehusene og Reerslev.
Pris er 80 kr. pr. person for en returbillet.
Det er ikke muligt at benytte busserne
uden forudkøbt billet.
Reerslev Skytte- og Idrætsforening • Thorsager 24 • Reerslev • 2640 Hedehusene
Tlf.: 4659 0550 • Email: mail@reerslevif.dk • www.reerslevif.dk
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REERSLEV IF INFORMERER
Kære beboer i Reerslev, Stærkende og omegn.
- en HAL sandhed
Reerslev, den 20 januar 2008.
Gennem de seneste syv år har vi arbejdet for at få en ny gymnastiksal på
vores skole. Vi er simpelthen vokset ud af den gamle.
Mange af Jer har givet en hånd med enten som vagt på Roskilde Festivalen eller som hjælper ved halfesterne med Kandis i Tune Hallerne.
Faktisk har vi regnet ud, at der er leveret mere end 17.000 frivillige arbejdstimer med det sigte for øje at få bedre rammer til idræts- og andre
kulturelle aktiviteter. Det har resulteret i at vi nu har sparet en ½ mio. kr.
op til projektet.
For to år siden ansøgte vi Lokale- og Anlægsfonden (Tipsmidlerne) om
støtte. Her blev vi godkendt og havde en række møder om, hvordan vi kom
videre i projektet. Første forudsætning var, at Høje-Taastrup kommune
skulle bidrage til projektet. Vi indledte også en god dialog.
Efterfølgende blev vi ramt af, at kommunen for to år siden skulle bidrage
med et stort beløb i udligningsreformen. Vi søgte igen i 2007, men fik afslag, da et samlet byråd vedtog budgettet for 2008. Da kommunens manglende støtte ville bremse projektet definitivt, tog vi ikke et nej for et nej. I
den efterfølgende dialog lykkedes det os imidlertid at få overbevist et tilstrækkeligt antal byrådsmedlemmer om vores utidssvarende rammer og
behov for at nye faciliteter for at kunne tilbyde et rigt fritids- og kulturliv.
Desuden lagde vi meget vægt på det lokale engagement, vi har oplevet.
Opsparingen på en ½ mio. kr. taler sit eget sprog om det frivillige arbejde,
der i en bred kreds er ydet som det første skridt på vejen.
Den proces har resulteret i, at et flertal i byrådet har stemt for en hensigtserklæring om, at kommunen i budgettet for 2009 vil bevilge 2½ mio. kr. til
vores projekt. Hertil kommer at vi allerede for to år siden fik 100.000 kr til
planlægning af projektet.
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REERSLEV IF INFORMERER
Hermed er en af de sidste store forhindringer ryddet af vejen for at kunne
arbejde videre med projektet. Lokale- og Anlægsfonden ser nu på vores
projekt igen og har accepteret, at vi kan gå i gang med at detailplanlægge
projektet.
En af forudsætningerne for at få den maksimale støtte fra fonden er, at de
nye faciliteter har en multifunktion, der kan opfylde mange forskellige
formål.
Vi påregner i sidste halvdel af 2008 at gennemføre en indsamling i lokalområdet, da vores ½ mio. kr. gerne skulle vokse til 1 mio. kr.. Det vil i
bedste fald sikre os en anlægssum på 7 mio. kr.
Det er imidlertid ikke nok. Vi skal ansøge sponsorer og fonde om yderligere 3-4 mio. kr. for at kunne gennemføre det projekt, der vil være den rigtige løsning.
Formålet med dette brev er dels at informere om den meget positive udvikling vores projekt har taget. Dels at signallere, at vi skal bruge flere penge,
dels fra en indsamling og dels fra sponsorer og fonde.
Endelig vil vi også kommunikere, at vi kan ikke klare det alene. Der er
brug for hænder til alle de mange opgaver der vil dukke op undervejs.
Vi påregner først at iværksætte en lokal indsamling tidligst om et halvt år.
Men hvis der er beboere i området, der brænder for at donere eller testamentere et større beløb til projektet, vil vi gerne have kendskab hertil af
hensyn til planlægningen.
Hvis der også er beboere, der har gode relationer til virksomheder eller
fonde, der kunne tænkes at være potentielle sponsorer, er vi interesseret i
at blive informeret herom. Her kan relationer til direktion eller bestyrelse i
virksomheder eller fonde være nyttig.
Har du ideer til, hvad det nye multihus skal rumme, og sidder du inde med
en faglig baggrund, som vi kan gøre nytte af i det videre arbejde, vil vi
meget gerne høre fra dig.
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REERSLEV IF INFORMERER
Et område, som vi forventer kan billiggøre vores byggeri, er materialesponsorater, så hvis du har gode ideer eller kontakter, vil vi også gerne
kontaktes. 2008 skal ikke kun bruges til at idéudvikle, planlægge og tegne,
året skal også bruges til at få økonomien i projektet til at hænge sammen.
Vi glæder os til at høre fra dig,

Med venlig hilsen

Frands Bennetsen

Jan B. Jensen

Formand for
Forældreforeningen for Reerslev,
Stærkende og Hedehusene Syd

Formand for
Reerslev Skytte- og Idrætsforening

Telefon: 46592817 / 29233387
Mail: frands.bennetsen@mail.dk
Adresse: Thorsager 3, Reerslev
2640 Hedehusene

Telefon: 46590550 / 20118550
Mail: 46590550@mail.tele.dk
Adresse: Thorsager 24, Reerslev
2640 Hedehusene
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LÆSERNES SIDE
FARVEL OG GODDAG
Familien Hammershøj på Nordtoften 3 takker nu farvel til Reerslev
efter mere end 20 år i det gamle
bondehus, der af salig Knud Hansen (Reerslev Kirkegård) er dateret
tilbage til 1547. Fremtiden (vore
gamle dage) ligger nu ved Bogense på Fyn også under stråtag. Jeg
skriver dette som et farvel til dem
vi kender og ikke mindst i nærmiljøet på Nordtoften, hvor dog de
fleste af dem vi kendte fra starten
er fraflyttet. Men den primære årsag til at skrive til Tingstedet er at
det måske kunne være en god ide
at fortælle jer hvem der nu bliver
jeres nye byboere. Men frem for
alt et ønske om at I vil tage godt
imod dem som nye Reerslevborgere.
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Den unge familie, som er indforstået med dette ”skriv”, bærer navnet Paasche. De har 3
døtre i alderen 5, 4 og 9/12.
Jeg har indtil nu mest talt med
”fruen”, der bærer det smukke
navn: Nadia Bøgh Pallisgaard
Paasche. Nadia syr børnetøj
og er i gang med uddannelsen
til indretningsarkitekt. Heste
har stor plads i hendes hjerte.
Familien Paasche har stor interesse i deres nye boligs historie og vil sikre det bevaringsværdige i fremtiden. Vi
ønsker dem sammen med jer
borgere en rigtig god fremtid.
René Hammershøj

LÆSERNES SIDE
ÆLDREKLUBBEN
Nogle medlemmer i ældreklubben
sad og talte om alt det negative, som
altid kommer frem om ting i hverdagen, som sker. Vi blev enige om at
lidt posivitet fra hverdagen kan man
godt fortælle.
Vi er meget glade for
• Vores morgenkaffe, som bliver
lavet hver onsdag, samt morgenbrødet som tages med fra Hedehusene en gang om måneden. Det
månedlige bankospil, som er
hyggeligt og rart ikke med de store præmier; men hvad gør det, bare vi har det hyggeligt med en
masse snak.

• Vores udflugt, som gik til Jægerspris Slot med rundvisning, vi
fik fortalt stedets historie og om
børnehjemmet og hele dets virke.
Derefter blev vi kørt til en kro i
nærheden, hvor vi spiste god
hjemmelavet mad.
• En tur til Mosehuset i Borup var
vi på i november, og bagefter tog
vi i Malerklemmen, hvor kaffen
blev serveret inden turen igen gik
hjemad.
• Vores julefrokost i december med
god hjemmelavet mad, som nogle
af medlemmerne var mestre for.
Alt dette syntes vi i ældreklubben
der er grund til at være glade for.
Med venlig hilsen
Medlemmer af ældreklubben

NCC Råstoffer A/S
Reerslev Grusgrav
Hedehusene Mørtelværk
Tranemosevej 2, Reerslev
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 0021 Å 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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BØRNESIDEN
Kunne du tænke dig at vinde 50 kr.
til pizzariaet i Reerslev, og er du
under 15 år, så læg din krydsordsløsning i postkassen på træværket
ved forsamlingshuset, senest d.
15.03.2008.
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Yndlingsdyr: __________
God Påske
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FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

Reerslev sogn er med i kampen mod aids
Søndag den 2. marts 2008 har Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling for at give sårbare børn en fremtid uden aids.
Den 2. marts holder Folkekirkens Nødhjælp for 10. gang sogneindsamling over hele
landet I 2008 skal pengene hjælpe og støtte børn, som er mærket af aids-epidemien
og dens følger. Når epidemien rammer den voksne generation, betaler børnene en
meget høj pris. Millioner af børn har mistet en eller begge forældre, og mange børn
har alt for tidligt måttet påtage sig ansvaret for at forsørge familien og mindre søskende. Aids bringer børn i en yderst sårbar situation. De har brug for særlig støtte og
omsorg for at kunne trives og udvikle sig.
Folkekirkens Nødhjælps aids-arbejde har et særligt fokus på at give sårbare børn mulighed for at trives og udvikle sig – og at få en fremtid uden aids. Det er dét arbejde,
sogneindsamling d. 2. marts i særdeleshed er målrettet imod.
”Danmark har lovet at arbejde for at standse udbredelsen af hiv og aids inden 2015.
Der er brug for vilje, penge og alle gode kræfter, hvis vi vil nå det mål – og det vil vi
gerne være med til at støtte her fra Reerslev” siger indsamlingsleder Johan Galster.
Du kan melde dig som indsamler søndag den 2. marts ved at kontakte Johan, Thorsager 12 G..
Ved Sogneindsamlingen i 2007 ringede 19.000 frivillige indsamlere på dørene i 1.250
danske sogne. På bare 3 timer samlede de mange frivillige 14. millioner kr. ind til at
bekæmpe aids i u-landene. I Reerslev fik 8 indsamlere i alt 6.073 kr. i bøsserne –
et meget flot resultat.
Med venlig hilsen
Arne Kristiansen, Bøgevang 48, 2640 Hedehusene
Indsamlingskoordinator Fløng, Reerslev og Hedehusene
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LANGFREDAG AFTEN KL. 19
Musikalsk oplevelse i Reerslev kirke
med
Roskilde Domkor
og
domorganist Kristian Olesen
Gratis Adgang
Menighedsrådet

Reerslev Kirkes børnekor er startet igen
efter en velfortjent juleferie.
Der er plads til flere sangglade piger fra 3die klasse og opefter.
Vi øver hver onsdag kl. 14.30 til 15.30 i præstegården og
medvirker ved gudstjenester i kirken een gang om måneden,
første gang d. 27. januar.
Dette honoreres med 50 kr. pr. barn.
Det er gratis at være med i koret.
Vi synger rytmiske sange og salmer og man behøver
ikke at være regelmæssig kirkegænger for at deltage.
Yderligere oplysninger, korleder Karsten Houmark tlf. 35559776
Venlig hilsen
Menighedsrådet
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Oversigt over aktiviteter 2008 i Reerslev kirke
Menighedsrådsmøder for 2008:
Onsdag den 16/1 - 13/2 - 12/3 - 23/4 - 21/5 - 11/6.
Menighedsrådet er det samme. Alle møder er offentlige.
21. marts kl. 19.00

liturgisk påskegudstjeneste

9. april

kl. 19.30

viseaften i forsamlingshuset

21. juni

kl. 21.00

midsommerkoncert med Sofie Ottosen

30. aug.

kl. 09.00

udflugt til Møn

14. sept.

kl. 10.00

høstgudstjeneste

5. okt.

kl. 19.00

aftengudstjeneste med ”nye salmer” som tema

2. nov.

kl. 19.00

aftengudstjeneste med ”nye salmer” som tema

7. dec.

kl.16.00

julekoncert
Venlig hilsen
Menighedsrådet

Taastrup Hovedgade 75 2630 Taastrup
Telefon 43 99 46 45
Giro 5 59 93 50
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Fredag, 21. marts kl. 19
Langfredag
Liturgisk gudstjeneste
Medvirkende:
Roskilde Domkor og
domorganist Kristian
Olesen (se i bladet!)

Reerslev
kirke
februar
Søndag, den 3. februar kl. 19
Fastelavn
Kanding
(kirkekaffe)

Søndag, den 23. marts kl. 10
Påskedag
Kanding

Søndag, den 10. februar kl. 10
1. S. i fasten
Kanding

Søndag, den 30. marts kl. 14
1. S. e. Påske
Villarsen
(børnekor medvirker)

Søndag, den 17. februar kl. 14
2. S. i fasten Lisbeth Rasmussen
Søndag, den 24. februar kl. 10
3. S. i fasten
Kanding
(børnekor medvirker)

april

marts

Søndag, den 13. april kl. 10
3. S. e. Påske
Kanding

Søndag, den 6. april kl. 19
2. S. e. Påske
Kanding

Søndag, den 2. marts kl. 19
Midfaste
Kanding
(Kirkekaffe)

Søndag, den 20. april kl. 14
4. S. e. Påske Rebecca Rud

Søndag, den 9. marts kl. 10
Maries bebudelse
Kanding

Lørdag, den 26. april kl. 10 samt
Søndag, den 27. april kl. 10
Konfirmation

Søndag, den 16. marts kl. 10
Palmesøndag
Yvonne Yde
Torsdag, den 20. marts kl. 10
Skærtorsdag
Kanding
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AKTIVITETSKALENDER for februar og marts 2008
Dato
Fre

8/2

Kl.

Aktivitet og sted

Arrangør

19

Café-aften i forsamlingshuset.

Landsbylaugets Café-Udvalg

Menighedsrådsmøde i Servicebygningen

Menighedsrådet

Ons 13/2
Tors 21/2

19.30

Generalforsamling i forsamlingshuset.

Forsamlingshuset

Ons 27/2

18.40

Besøge Nørrebros Bryghus, Baldersbrønde.
Mændene er velkomne.
Pris: 50 kr. Tilmelding senest .d. 20/2 2008

Husholdningsforeningen

Tirs

4/3

19

Dilettant, forsamlingshusets 25 års jubilæums- Forsamlingshuset
forestilling, familieaften
Entre: Voksen 40 kr., barn 25 kr.

Ons

5/3

19

Dilettant, forsamlingshusets 25 års jubilæums- Forsamlingshuset
forestilling, kaffebord med lagkage
Entré: Voksen 80 kr., barn 40 kr.
Billetbestilling tlf. 46561152
Billetterne afhentes i forsamlingshuset
mandag d. 3/3 kl. 19 - 21.

Fre

7/3

19

Dilettant, forsamlingshusets 25 års jubilæums- Forsamlingshuset
forestilling med bal bagefter til levende musik.
Entré: Voksen 120 kr., barn 40 kr. inklusiv 2
stk. lækkert smørrebrød.
Billetbestilling tlf. 4656 1152
Billetterne afhentes i forsamlingshuset
mandag d. 3/3 kl. 19 - 21.

Lør

8/3

19

Dilettant, forsamlingshusets 25 års jubilæums- Forsamlingshuset
forestilling med bal bagefter til levende musik.
Entré: Voksen 120 kr., barn 40 kr. inklusiv 2
stk. lækkert smørrebrød.
Billetbestilling tlf. 4656 1152
Billetterne afhentes i forsamlingshuset
mandag d. 3/3 kl. 19-21.

Man 10/3

14

Annas Mode viser forårsnyheder i forsamlingshuset. Tag veninderne med til en hyggelig
eftermiddag.
Entré: 50 kr. inklusiv kaffe med kage.
Tilmelding senest d. 3/3 08 på tlf. 4656 0673

Husholdningsforeningen og
Ældreklubben

Menighedsrådsmøde i Servicebygningen

Menighedsrådet

Ons 12/3
Ons 26/3

18.30

Generalforsamling i forsamlingshuset

I/S Reerslev Vandværk

Tors 27/3

19.30

Generalforsamling i forsamlingshuset

Stærkende Vandværk

Tors 27/3

19

Zoneterapeut Anni Pedersen i Hedehuset

Husholdningsforeningen

Viseaften i forsamlingshuset

Menighedsrådet

Ons

9/4

19.30

Fre

11/4

18

Generalforsamling i forsamlingshuset

Landsbylauget

Man 14/4

19

Generalforsamling i forsamlingshuset

Husholdningsforeningen

Menighedsrådsmøde i Servicebygningen

Menighedsrådet

Ons 23/4

