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For år tilbage var Reerslev en hyggelig lille landsby, hvor man kendte hinanden og
hvor man kunne leve i fred og ro.
I dag er Reerslev en anden, nye boligkvarterer er dukket op, deres skønhed og placering kan diskuteres.
Mange nye mennesker er kommet til byen
og mange gamle Reerslevboere er væk.
Reerslev er blevet en anden og den gamle
tryghed er borte, før kunne man gå ind ad
køkkendøren og nyde en kop kaffe ved
køkkenbordet eller en stille bajer bag hegnet til naboen.
I dag må køkkendøren låses.
For fremmede gæster har fundet vej til byen og de kommer ikke for at få en sludder
og nyde kaffetåren, Reerslev er blevet en
utryg by med for høj hastighed trods chikaner og på parkeringspladsen ved omfartsvejen stadig afbrændte, måske stjålne
biler og andet affald.
Man forlader helst ikke sit hjem og sover
dårligt om natten, da låsede døre og lukkede vinduer ikke får ukendte besøgene til at
vende om.
Uro og nervøsitet præger byen, men
Reerslevborger, prøv alligevel at lægge det
bag og nyd naturen der omgiver den og
glem for en stund frygten for ubudne gæster, så prøv en tur ad naturstien øst for
Lundhøjgaard.
Gå langs skellet og de nysåede marker,
nyd den gule rapsmark og følg stien ved
Lille Solhøj til skoven med bålpladsen, der
endnu ikke er ødelagt af forvildede unge
mennesker, som vi oplever det i Hedeland
- fortsæt ad broen over Lille Vejleå og gå
videre gennem skoven over Thorsbrovej
Fortsættes side 3.
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Fortsat fra side 2

ved Kohusene mod Barfredshøj følg åen
ad stien mod Thorslunde og bliver du
træt, så sæt dig ved åbredden og slap af i
solen og nyd:
At nu hænger Himlen atter fuld af lærker,
og våren stryger vintren vårens grønne rug,mens jeg i grøften lumskeligt forstærker
den første svage lærkelyd i smug!

Hvor finder jeg hvad i Tingstedet?
Reerslev, ny forening, side 5.
Hvad mor gør, Gurli’s heldige hånd,
side 6.

Landsbylauget, ny bestyrelse og referat
fra generalforsamling, side 7 - 17.

Hvem venter på, at fuglene skal komme
og sødt forvandle skyerne til sang?
Gør blot som jeg: stik lærken i din lomme!
Der vil den sølverkvidre vintren lang.

Landsbykalender, side 18 - 19.

Går jeg på strejftog med min gamle skyder
i korte dages alt for blege sol.
En lommelærkes sang mig dobbelt fryder;
Thi den er årets faste vårsymbol.

Reerslev IF, sæsonstart, side 23 – 24

Og trofasthed tillige er dens mærke.
Den følger ikke høstens store træk…
vel er det hændt mig, at min lommelærke
er blevet tavs;- men den fløj aldrig væk.

Men kan du fortsætte efter dette lille
hvil eller er du træt, så kan du standse
ved Thorlunde gamle kirke, for kunne
du fortsætte, så ville du ende ved Ishøj
strand.
Efter en sådan vandrertur, hvor man har
glædet sig over naturen og nydt at lytte
til lærkesangen – og lærken! – så er
kraften til at leve i Reerslev trods utrygheden forhåbentlig vendt tilbage.
Redaktionen

Reerslev Vandværk, referat fra generalforsamling, side 20 – 22.

De gamle arkiver, Poul Jensen om stednavnene Kohusene og Stærkende,
side 26 – 27.
Solstrejf, alt i blomster mm, side 28.
Skytteforeningen, side 29.
Tips og ideer til Maden, side 30.
Det’ for børn, Børnesiden, side 31.
Menighedsrådet, udflugt og midsommerkoncert, side 33 – 34..
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TUSINDE TAK
Her fra mig i Forsamlingshuset
skal lyde en stor tak for den varme velkomst jeg fik d. 6. April
ved det åbne hus arrangement.
Det var dejligt at få sådan
en velkomst.

TAK

Håber at få et godt samarbejde
med alle jer brugere. Der er nye
ting undervejs, som I ville kunne
læse mere om i næste udgave af
Tingstedet.

er kun et fattigt ord, når jeg
skal beskrive, hvor glad og
rørt jeg er over jeres talstærke
fremmøde til receptionen den
6/4 2008 i forsamlingshuset,
alle de pæne ord i talerne, jeres gavecheck (er blevet investeret i en opvaskemaskine),
teaterbillet, gavekort, maleri,
bog, Georg Jensen-saltkar, lysestager, vin og blomster. En
stor tak også til forsamlingshusets bestyrelse for det fine
arrangement. Det var en dejlig
dag iblandet en god portion
vemod, for det er svært at sige
farvel til noget, der både var
arbejde og livsstil.

Alle ønskes
en rigtig god sommer
Hilsen Birthe Hillersdal

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

Endnu en gang tak til jer alle!!
Karin
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Hvad er det, der sker i Reerslev?
Det er trist med alle de indbrud,
der giver utryghed og angst. Det
kan ikke opfordres nok til, at I
hjælper hinanden med naboovervågning, er opmærksomme på, om
der foregår noget hos naboen på
tidspunkter, hvor I ved, at de ikke
er hjemme. Fortæl naboen hvis I
skal på tur og sørg for at huset ser
beboet ud.
Lad os håbe, at skærpet naboovervågning kan være med til at indbruddene ophører. Alene på Solvang har der de sidste 2 måneder
været mindst 9 indbrud/forsøg på
indbrud. Det skaber stor usikkerhed og giver en dårlig stemning
med mistro og angst.

Nu sker der heldigvis også gode
ting i Reerslev. En ny forening har
set dagens lys, ”Reerslev Musikforsyning”. Det er Reerslev
forsamlingshus’ Frivillige Musikalske Venner, der står bag, og foreløbig har de planlagt 5 aktiviteter
i det næste års tid.
Aftenen begynder kl. 18.30 hvor
dørene og baren åbnes, kl. 19 er
der spisning og en fællessang. Kl.
20 går aftenens kunstner på scenen
første gang, og kl. 20.45 holdes
der 15 min. pause til kl. 21, hvor
aftenens kunstner går på scenen
for anden gang. Aftenen slutter kl.
22. Billetprisen er kr. 165 og billetterne kan kun købes i forsamlingshuset, tlf. 46 56 11 52 eller
mail:
forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk
Første aktivitet er den 18/9 2008,
hvor Lille Palle (Andersen) spiller
og synger i forsamlingshuset. Læs
mere i programmet på forsamlingshusets
hjemmeside:
www.reerslev-sterkende.dk
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HVAD MOR GØR . . . .
Finalen om en Kia Picanto Exclusive til 150.000 kroner fandt en vinder pinselørdag i Hundige StorCenter.

Gurli Kjep trådte til, da hendes søn, Jesper, var forhindret og vandt
bilen for ham. Her ses hun sammen med centerdirektør Jens Meldgaard Ryhl (th.) og Michael Skou fra Car Special, Ishøj. Foto: Bjørn
Armbjørn.
Jesper Kjep fra Greve kunne ikke selv være til stede, så mor Gurli stillede
op i stedet - og vandt! Mere end 2.400 nøgler med ti vindernøgler til ti finale-hængelåse var blevet udleveret.
Men seks vindernøgler blev aldrig testet. Derfor var der kun fire finalister:
Hans H. Pedersen fra Frederiksberg, Hamidulla M. Omar fra Ballerup
samt Gert Taulund og Gurli Kjep, begge fra Greve.
Hver deltager valgte i tilfældig rækkefølge en bilnøgle med fjernbetjening.
Og da fjernbetjeningen blev testet i den intense finale, var det Gurli, der
havde vindernøglen. En glad vinder, som straks ringede og gav besked til
sønnen, der var i Jylland.
Kilde: Sydkysten (16/5 08)

-6

REERSLEV-STÆRKENDE LANDSBYLAUG
INDBYDER TRADITIONEN TRO

til en festlig Sankt Hans aften mandag den 23 juni i Lergraven.
Så tag madkurven med. Der sælges øl/vand/vin og slik i boden
fra kl. 19.30.

Årets båltaler er formand for
idrætsforeningen Jan Jensen. ca. kl. 21:15

Bålet tændes ca. kl. 21:30.
Så mød op til en festlig og hyggelig aften.

www.reerslev-sterkende.dk
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vend

LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2008-2009
Se også:

LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:

www.reerslev-sterkende.dk
Formand

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

Næstformand
Michael Blem Clausen
Dybkærvænget 13, Stærkende
Tlf.: 4660 0050
Mail: micclausen@gmail.com

Kasserer

Ulla Christensen
Solvang 70, Reerslev
Tlf.: 4659 0616
Mail: ullachr@mail.tele.dk

Sekretær

Dan Petersen
Poul Hansens Vænge 16,
Stærkende
Tlf.: 3510 9968
Mail: dalis@vip.cybercity.dk
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Pressekoordinator

Michael Michaelsen
Solvang 29, Reerslev
Tlf.: 4656 3909
Mail:
michael.michaelsen@4me2you.dk

Bestyrelses- René J. Andersen
medlemmer Nordtoften 6, Reerslev
Tlf.: 3886 5779
Mail: rene@koudal.org

Claus Wolff
Tingstedvej 12, Reerslev
Tlf.: 3028 6701
Mail:
claus.wolf@post.cybercity.dk
Jytte Larsen
Solvang 66, Reerslev
Tlf.: 4656 1755
Mail: j.b.larsen@privat.dk
Suppleanter Kirsten Halby
Tingstedvej 18, Reerslev
Tlf.: 4656 4661
Mail:
aage.kirsten@christensen.mail.dk

Else Nielsen
Thorsager 12 I, Reerslev
Tlf.: 4659 1409
Mail: jholmsted@mail.dk
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Generalforsamling 2008 blev
også en Stjerneaften, med
optræden af den syngende
læge Thomas Stenberg fra
TV-udsendelsen
STJERNE FOR EN AFTEN.

Efter generalforsamlingen
leverede Caféudvalget en
meget lækker menu inden
underholdningen fik smil og
latter frem.
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er dalet til et niveau svarende
til de forudgående år med 89 i
2003, 86 i 2004, 79 i 2005, 111
i 2006 og så nu 89 i 2007.
Antal af indbyggere er jævn
stigende med 824 i 2003, 845 i
2004, 938 i 2005, 942 i 2006
og 1.017 i 2007.
Antal boliger i 2007 var 369
og dvs. at knapt 1/3 af husstandene er medlem i landsbylauget.
Om et medlemstal på 1/3 af
husstandene er tilfredsstillende
kan diskuteres, og naturligvis
ser vi helst, at der er flere.
Vi kan selvfølgelig i bestyrelsen gøre en del mere for at udbrede kendskabet til vor eksistens og hvad vi foretager os,
samt lave flere arrangementer
mm. som det er i så mange andre foreninger og der er jo
nogle stykker her i Reerslev/Stærkende har alle travlt i
det daglige, og som vi kan bemærke er det tordenskjolds
soldater, der går igen. Vi har
derfor også i år haft samarbejde med øvrige foreninger om
forskellige arrangementer.
Der er en del arbejde forbundet
med disse arrangementer og vi
ser gerne at flere vil være med
i selve planlægning og forberedelse.

Reerslev-Stærkende Landsbylaugs generalforsamling den
11.4.2008
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af næste års kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt
Referat af: René Andersen
1. Johannes Thulesen blev valgt
til dirigent og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt varslet.
2. Lis Madsen og Jesper Petersen
blev valgt.
3. Dette er den 20. generalforsamling i Reerslev/Stærkende
Landsbylaug. Der har været
talt frem og tilbage om der
skulle gøres noget ekstraordinært i den anledning, men vi er
overbeviste om, at der også om
5 år er et landsbylaug.
Vedtægterne er delt ud, så for
de som ikke kan huske formålet med landsbylauget er der
mulighed for en opfriskning.
Sidste år kunne vi fremvise et
flot medlemstal på 111, men vi
må desværre se i øjnene at det
- 11 -
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Trafikforhold:
Landsbylauget har været indkaldt til møde omkring forslag
til busdriften. Vi mente at især
skolen, SFO og klubben var
meget afhængig af rigtig busdrift hvorfor vi overgav dette
til skolen og skolebestyrelsen.
Vi har forstået at busdriften er
forbedret i forhold til før.
Som meddelt i Tingstedet har
landsbylauget accepteret kommunens beslutning om permanentgørelse af chikanerne i stil
med den, som er opstillet i den
sydligste ende af Tingstedvej.
Der skal dog gøres mere ud af
reflekserne, og belysning samt
bortledning af vand fra cykelbanerne bag chikanerne. Arbejdet meddeles udført i forbindelse med jordlægning af
elkabler gennem byen.
Cykel og gangsti bag om møllen er lige blevet asfaltbelagt
og bump på Stærkendevej er
etableret.
Vejbesigtigelse vil finde sted i
maj og landsbylauget har fremsendt ønske om besigtigelse af
tilkørselsforhold fra M.W Gjøes Vej til den nye udstykning,
udsigtsforhold ved udkørsel fra
Solvang samt krydset Stærkendevej/Brandhøjgårdsvej.

Byudviklingen:
Bebyggelsen nord for kirken:
Der er udarbejdet forslag til
lokalplan hvor området deles i
2 særskilte udstykninger med
hver sin tilkørselsvej. Planen er
17-21 boliger i den nordligste
udstykning og 10 parcelhusgrunde i den sydligste udstykning.
Landsbylauget er fremkommet
med indsigelser og bemærkninger. (disse kan ses på vores
hjemmeside)
Maglehøjgård:
Lokalplan er vedtaget og salg
af grunde påbegyndt.
Tingstedvej 20:
Kommunen har modtaget ansøgning om dispensation fra
den godkendte lokalplan med
hensyn til ekstra bolig, flytning
af skure mm.
Landsbylauget har fremsendt
bemærkninger og indsigelser.
(Disse kan ses på vor hjemmeside. )
Derudover har der været sager
til høring omkring ændring af
tage, udnyttelse af tagetager
tilbygninger mm. Vi har i
landsbylauget den holdning, at
lokalplanerne skal overholdes
og ansøgninger, der ligger
langt fra disse, gør vi som regel indsigelser imod.
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ropamesteren”. Der var god tilslutning og alle var begejstrede.
Juletræstænding:
Juletræet ved forsamlingshuset
blev som sædvanlig tændt den
sidste fredag i november og
der var stor tilslutning af børn
og forældre mm. Også til fællesspisningen om aftenen med
flæskesteg var der stor tilslutning. Behøver vel ikke at sige.
at det gentager sig i år.
Julestue:
Den 1. dec. blev der igen i år
afholdt julehygge på skolen i
samarbejde med idrætsforeningen, fritidsklubben og
forældreforeningen. En god
oplevelse med forskellige aktiviteter, nisseunderholdning og
optræden af Reerslev skoles
børneband. Stor tilslutning.
Viseaften:
Forleden var der viseaften i
forsamlingshuset med vor
præst ved klaveret og der blev
sunget alle mulige sange. En
god tilslutning. Blev arrangeret
i fællesskab med menighedsrådet.
Cafeudvalget:
Der har været afholdt 3 fællesspisninger, som alle har været
godt besøgt og der blev, som
det plejer, serveret god mad og

Arrangementer:
Skt. Hans aften:
Som sædvanlig blev der tændt
bål d. 24 juni, og trods vejret
ikke var så godt som tidligere
år var der god tilslutning. Vor
lokale præst holdt en god og
munter båltale.
Nattergaletur:
I forbindelse med Kultourugen i Høje Taastrup kommune arrangerede landsbylauget
en urte- og nattergaletur i Hedeland. Der var tilslutning på
godt 30 børn og voksne. Fik
ikke hørt meget til nattergalen,
men oplevede mange andre
spændende ting.
Sommerfest på idrætspladsen:
Sammen med idrætsforeningen, klubben og forældreforeningen blev der i august afholdt sommerfest. Det forgik
på idrætspladsen med efterfølgende grillaften i og udenfor
forsamlingshuset. En sjov eftermiddag som vi allerede har
besluttet skal gentages i år.
NCC tur:
Igen i år var der inviteret til
besøg i grusgraven. En spændende aften og med sædvanlig god efterfølgende traktement.
Teaterforestilling:
Sammen med menighedsrådet
blev der 18. nov. opført et fantastisk godt teaterstykke ” Eu- 13 -

LANDSBYLAUGET INFORMERER
og øst for Reerslev. I rådet sidder repræsentanter fra Landsbylaugene i Reerslev/Stærkende og Greve, samt fra kommunerne, Friluftsrådet, Naturfredningsforeningen,
Dansk
Idrætsforbund mm.
Trafiksikkerhedsudvalget er af
Landsbylaugene i år repræsenteret ved Sengeløse Kommunalforening. I rådet sidder repræsentanter fra Kommunen.
Politiet,
Handicapforbundet
mm.

interessante indslag. Gentager
sig garanteret i det nye år.
Udvalg mm.
Landsbylaugene i Høje Taastrup er repræsenteret i det såkaldte AGENda 21. Ved foreløbig for et år af Sengeløse
Kommunalforening I rådet sidder repræsentanter for bl.a.
kommunen, Naturfredningsforeningen, Friluftsrådet mm.
Skovrejsningsrådet
arbejder
med etablering af skov- og naturområde syd for Hedehusene
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nå at komme til generalforsamlingen. Den kunne evt. afholdes i weekenden. Bestyrelsen vil overveje dette.
Mhp. det vigende medlemstal
må bestyrelsen på forespørgsel
meddele, at der ikke har været
tid til opsøgende arbejde. Vil
tage forespørgslen til efterretning.
Der spørges til tidspunkt for
nedlægning af ny el i fortovene. Det vides ikke på nuværende tidspunkt – man kan evt.
undersøge det på DONGS
hjemmeside.
Indkørslen til Reerslev fra
Nord bliver af flere medlemmer benævnt som en skamplet
og demarkationslinie. Bestyrelsen har foreslået kommunen, at der bliver etableret en
indkørsel i lighed med den på
Thorsbrovej. Krydset ved
Maglehøj er stadig på listen i
kommunen.
Byen kan trænge til forskønnelse, selv om vi har en smuk
by. Der foreslås at landsbylauget kunne besøge andre lignende landsbyer for at få nye
ideer.
Der er spørgsmål vedrørende
chikanerne, og det fastslås, at
kommunen har afsluttet sagen
vedrørende disse – og at de
stationære chikaner bliver som
den ved skolen. Der påpeges

Bestyrelsesmedlemmer:
Af forskellige årsager ønsker
Carsten og Bent at trække sig
fra bestyrelsen. Derudover er
Lisbeth udgået af bestyrelsen
grundet sygdom. Ifølge vedtægterne må Mogens desværre
forlade bestyrelsen.
Vi resterende i bestyrelsen vil
gerne takke de afgåede medlemmer for fortrinligt samarbejde om vore opgaver samt
hyggeligt socialt samvær. En
fortjent hånd til dem.
Det betyder at vi mangler 3
nye medlemmer og 1 ny suppleant.
Vi håber at der er nogle friske
blandt jer der gerne vil træde
ind i bestyrelsen og komme
med nye ideer.
Til slut er der kun at sige tak for
godt fremmøde og håber at vi ses
til de kommende arrangementer.
Som I nok har bemærket er der
taget ny teknik i brug (projector)
og vi vil gerne lige vise jer vor
hjemmeside og få en demonstration ved Michael
Kommentarer til formandens beretning:
Mhp. forsøg på at få flere
fremmødte til generalforsamlingen opfordres bestyrelsen til
evt. at ændre mødetidspunkt til
kl. 19., da det kan være svært
for, især småbørnsforældre, at
- 15-
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fra et medlem, at der opstår
farlige situationer pga. chikanerne, og bestyrelsen opfordrer
til, at der køres hensynsfuldt
og fornuftigt, så de farlige situationer undgås.
Vedrørende ”Hedeland” forespørges, om Reerslev kan få en
repræsentant med. Dette vil
bestyrelsen undersøge.
Der forespørges vedrørende
område for løse hunde i Hedeland. Dette er etableret.
Der spørges til hvordan man
vil flytte den lille sø (der ligger
hvor der skal bygges nyt mod
nord). Der vil blive gravet en
rende fra søen over til en nærliggende sø, så evt. sjældne
frøer vil søge derhen.
4. Regnskabet fremlægges og
godkendes.
5. Lis Madsen oplyser, at der kan
købes sneglegift (Ferromol) på
Maglehøj mølle – 10 kg koster
675 kr. – (man kan slå sig
sammen med naboerne) for at
imødegå invasion af snegle.
Desuden opfordrer hun til, at
beboerne på Tingstedvej sørger for at holde fortovene rene
og ryddelige, og evt. prikker
naboen på skulderen, hvis der
er brug for det. Desuden bør
der ikke forekomme ukrudt og
faldefærdige stakitter.

6.
7.

8.

9.
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Der er i øvrigt ”Gør rent i
Danmark” næste søndag i
Danmarks Naturfredningsforenings regi.
Bestyrelsen fremlægger forslag
til vedtægtsændring vedrørende revisors og revisorsuppleants titel. Dette tiltrædes umiddelbart af forsamlingen, men
forslaget frafaldes efter forslag
om, der til næste års generalforsamling fremsættes forslag
om ændring af revisorens og
revisorsuppleants ansvarlighed
i forhold til revidering af regnskab.
(Jesper Petersen vil fremsende
forslag til vedtægtsændring til
næste generalforsamling).
Ingen kontingentforhøjelse.
Nye bestyrelsesmedlemmer:
René Andersen
Dan Petersen
Michael Blem Clausen
Nye bestyrelsessuppleanter:
Kirsten Halby
Else Nielsen
Niels Willumsen modtog genvalg. Allan Corfitzen ønsker
ikke genvalg.
Jesper Petersen vælges som
revisor.
Gorm Folmer Petersen genvælges som revisorsuppleant.
Michael gennemgår kort hjemmesiden – bl.a. muligheden for
at se forsamlingshusets kalender.

LANDSBYLAUGET INFORMERER
Bestyrelsen vil, på opfordring, tage spørgsmålet vedrørende ”farlig
transport på omfartsvejen” på
dagsorden til bestyrelsesmøde.

10. Det foreslås, at den lokale sø
bliver foreviget af en lokal
kunstner.
Landsbylaugets bestyrelsen anbefales at være konsekvent i stavemåde af ”Stærkende” – da der findes flere versioner på hjemmesiden.
Web-master af hjemmesiden opfordres til at lægge link til Kirkens
hjemmeside
(www.reerslevsogn.dk) ud på
Landsbylaugets hjemmeside.

Opmærksomheden henledes på, at
nr. 97 af Tingstedet er udkommet
– Måske skal nr. 100 ”opmærksomhedsgøres”??
Vedrørende
hunde-”høm-hømmer” ved kirken – Prik til naboen
om at tage en pose med”!!
Bestyrelsen takkes for det store
arbejde den udfører!!

Taastrup Hovedgade 75 2630 Taastrup
Telefon 43 99 46 45
Giro 5 59 93 50
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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

Juni
Ons

11

Lør

21

Man

23

18.30 Menighedsrådsmøde
21

Midsommerkoncert med
Sofie Ottosen

19.30 Sankt Hans
21.15 Båltale, Jan Jensen
21.30 Bålet tændes

Servicebygningen Menighedsrådet
Reerslev kirke

Menighedsrådet

Lergraven

Landbylauget

Kr. Hyllinge

Fritidsklubben

Klubhuset

Reerslev IF

Juli
August
Uge
32

4-8

Søn

17

Lør

23

Lør

30

Koloni ”Hyrdehuset”
14-16 Indskrivningsdag

9

Sommerfest

Forsamlingshuset Reerslev IF
m.fl.

Udflugt til Møn

Reerslev kirke

Menighedsrådet

Sæsonstart gymnastik

Reerslev Skole

Reerslev IF

September
16

Man

1

Tirs

2

9-18 Udflugt til Håndarbejdets Stenstrup
Fremme

Tirs

2

17.30 Sæsonstart Linedance –
begyndere

Forsamlingshuset Reerslev IF

Tirs

2

19.15 Sæsonstart Linedance –
øvede

Forsamlingshuset Reerslev IF

Søn

14

10

Høstgudstjeneste

Reerslev kirke

Tors

18

19
20

Spisning
Lille Palle

Forsamlingshuset Reerslev Musikforsyning
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Husholdningsforeningen

Menighedsrådet

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

Dag Dato Kl.

Emne

Sted

Arrangør

Menighedsrådet

Oktober
Søn

5

17

Aftengudstjeneste, tema
”nye salmer”

Reerslev kirke

Tors

9

19
20

Spisning
Fortælleaften om ”The
King” (Elvis Presley)

Forsamlingshuset Reerslev Musikforsyning

Søn

26

14

Koncert ”Det ny Salonor- Forsamlingshuset Ældreklubben
kester”

Fre

31

19

Café aften

Forsamlingshuset Landsbylaugets
Café-udvalg

November
Søn

2

17

Aftengudstjeneste, tema
”nye salmer”

Reerslev kirke

Menighedsrådet

Tirs

4

19

Party Lite homeparty,
duftlys mv.

Hedehuset

Husholdningsforeningen

Tors

20

19
20

Spisning
Havens Danseorkester

Forsamlingshuset Reerslev Musikforsyning

December
Ons

3

19

Julehygge med banko

Hedehuset

Husholdningsforeningen

Søn

7

16

Julekoncert

Reerslev kirke

Menighedsrådet
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REERSLEV VANDVÆRK

REFERAT
Reerslev Vandværk afholdt ordinær generalforsamling d. 26/3
2008 i Reerslev forsamlingshus,
hvor 25 personer inklusiv bestyrelsen var mødt op. 19 interessenter
var repræsenteret.
Ad 1:
Klokken 19 bød formanden Mogens Larsen velkommen, foreslog
Helle Leegaard som dirigent. Helle blev valgt.
Ad 2:
Helle konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig iflg. indkaldelsen. Lis Madsen og Claus Olsen
blev valgt som stemmetællere.
Ad 3:
Formanden betegnede 2007 som et
forholdsvis roligt år – men alligevel et år med mange aktiviteter.
Forhandlinger med Stærkende

Vandværk om evt. sammenlægning, der dog endte med et ”nej
tak”, idet Stærkendes forventninger
og bestyrelsens beregninger viste,
at en sammenlægning ville blive
uforholdsmæssig dyr for vore interessenter.
Den planlagte udstykning omkring
vandværket resulterede i flere møder. Desværre er tinglysningen af
værkets sydlige boring ikke helt
klar – specielle foranstaltninger,
evt. flytning af boringen kan komme på tale.
Der har i 2007 – bortset fra en entreprenørs beskadigelse af en ledning på M.W. Gjøesvej – kun været
ét brud på værkets ledningsnet,
nemlig på Nordtoften.
Behandlingen af forureningen på
M.W. Gjøesvej er gået ind i slutfasen. Formanden redegjorde for teknikken herved og betegnede kontakten med rådgiver og entreprenør
som meget bedre en tidligere.
Der er planer om renovering af
værkets sydlige boring, planer om
totalt kortlægning af ledningsnet og
stophaner. Endvidere skal alle hovedledninger lægges ud i fortov.
Brandene på Lundhøj påvirkede
vandværket, der savnede information fra myndighederne. Bestyrelsen er i kontakt med kommunen
herom – har udbedt sig stillingtagen til betaling af vandskat af det
til slukningen anvendte vand. For-
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REERSLEV VANDVÆRK
manden afsluttede med tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
På forespørgsel fra forsamlingen
kunne bestyrelsen oplyse, at der vil
blive indkøbt midler til bekæmpelse af snegle på vandhøjen, at henvendelsen fra Stærkende ang. evt.
problemer nok mest skyldtes deres
store problemer med deres vandhøj. Fordelene ved en sammenlægning såsom besparelse af vandprøver og forsyningssikkerhed gennem
adgang til flere boringer, stod slet
ikke i rimeligt forhold til de store
omkostninger vore interessenter –
iflg. Stærkendes forslag – ville blive påført. Formandens beretning
kunne herefter godkendes.
Ad 4:
Niels Willumsen glædede sig over
indledningsvis over årets overskud
og kassebeholdning – knyttede herefter kommentarer til nogle af
regnskabets poster. Berørte – ligesom formanden – problematikken
omkring betaling af vandskat på
vandforbruget ved brandene. Iflg.
vandværksforeningen er der ingen
præcedens for refundering af vandskat, og vandværket har i forvejen
lov til at fratrække 10 % som tab
inden der afregnes vandskat af den
oppumpede mængde. Niels påpegede endvidere at årets resultat lå
under det forventede, idet byggeriet

på Tingstedvej endnu ikke var
startet
og den budgetterede tilslutningsafgift derfor manglede. Regnskabet
blev herefter godkendt.
Ad 5:
På spørgsmål fra Lis oplyste Niels,
at budgettet vedr. kortlægning indgår i administrationsomkostninger.
Budgettet blev godkendt.
Ad 6:
Der er ingen ændringer i forhold til
2007-takstbladet, der i øvrigt netop er godkendt af kommunen. Niels oplyste, at tilslutningsafgiften er
på højde med gennemsnittet af omegnens vandværkers tilslutningsafgift.
Ad 7:
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 8:
Mogens Larsen, Bjørn Petersen og
Per Klausen blev alle genvalgt til
bestyrelsen.
Ad 9:
Mogens Andersen og Bendt Poulsen blev begge genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Poul Jensen ønskede ikke genvalg som revisor. Mette Hendriksen blev valgt
som ny revisor. Som ny revisorsuppleant valgtes Michael Michaelsen.
Ad 10:
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REERSLEV VANDVÆRK
Niels lovede at kontakte det pågældende forsikringsselskab, hvad angår forbrug af vand til brande på
Lundhøj. Bjørn udtrykte utilfredshed med manglende oplysninger
fra myndighederne – specielt beredskabschef John Rasmussen.
Mogens meddelte, at han havde
udbedt sig alarmering ved evt.
kommende

brand. Niels Rasmussen opfordrede
til at sende en regning til den
brandhærgede ejendom. Niels W
oplyste, at bestyrelsen, når der ikke
er fortilfælde, læner sig meget op
ad Vandværksforeningen og råd
herfra.
Helle takkede herefter for god ro
og orden og afsluttede herefter generalforsamlingen.
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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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Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Reerslev Gymnastikforening inviterer til sæson 2008/09
På nuværende tidspunkt tilbydes følgende hold:
Forældre/barn (3-4 år)gymnastik

Mandag kl. 16.00 – 17.00

Hiphop

Mandag kl. 17.00 – 18.00

Effekt – gymnastik m/k

Mandag kl. 18.30 – 20.00

Goshin ryu jujutsu – kampsport

Tirsdag kl. 18.00 – 19.30

Linedance – begyndere

Tirsdag kl. 17.30 – 19.00

Linedance – øvede

Tirsdag kl. 19.15 – 20.45

Linedanceholdene træner i Reerslev forsamlingshus, de øvrige hold træner
i gymnastiksalen på Reerslev skole.
Som noget nyt afholder vi en indskrivningsdag, hvor man kan tilmelde sig
holdene og interesserede kan stille spørgsmål til instruktørerne.
Det bliver søndag den 17. august kl. 14.00 – 16.00 i klubhuset, hvor alle
instruktørerne deltager.
Første dag i sæsonen er: mandag d. 1. september
Gymnastikopvisningsdato: lørdag d. 18. april kl. 14.00
Kan du tænke dig at være instruktør på et hold for børn, unge eller voksne
m/k i Reerslev Gymnastikforening, ring til Annelise Hansen og hør nærmere. Tlf. 4613 6484, mob. 2084 4620.
Reerslev Skytte- og Idrætsforening • Thorsager 24 • Reerslev • 2640 Hedehusene
Tlf.: 4659 0550 • Email: mail@reerslevif.dk • www.reerslevif.dk
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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. 33 68 37 70 Fax. 33 68 86 66
www.tjornehojmolle.dk
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KOHUSENE - STÆRKENDE
På Landsbylaugets generalforsamling blev der udtrykt ønske om at
få lidt at vide om stednavnene
”Kohusene” og ”Stærkende”, og
det inspirerede Poul Jensen til at
sende os følgende:

STÆRKENDE
Navnet Stærkende har gennem tiderne forandret skrivemåde. I
1403 skrives det Stærkinge, senere
Sterkinge, Stærkende eller Stærkinde. Byer med endelserne ”–inge”, ”-um” og ”–løse” regnes for
at være de ældste, muligvis fra de
første århundreder efter vor tidsregning og måske ældre. Det er
som regel store byer, gennemsnitlig på en 80 tdr. hartkorn og antallet er omkring 400. Halvdelen er
kirkebyer. De er stærkt fremtrædende på åbent skovløst land med
vandløb og de gamle færdselsveje
langs gravhøjene.

Kohusene

KOHUSENE
For enden af Thorsbrovej ligger
nogle huse, som bliver kaldt ”Kohusene”. Navnet stammer fra dengang der var kreaturer på hovedgården ”Barfredshøj” og området
blev kaldt ”Koengen” og ”Kalleengen”.
Her blev i 1780 bygget markhuset
”Kohuset” til to familier. Lidt senere blev der bygget tre huse som
arbejderboliger, der senere efter
en udskiftning fik tillagt et mindre
stykke jord.

Skønt ”–inge”navnene hører til de
mest undersøgte germanske stednavne, og trods det at der er om- 26 -

KOHUSENE - STÆRKENDE
fattende litteratur om undersøgelserne af engelske og svenske ”-inge”navne, er der dog stadig uklarhed om tydningen af forledet.
Grunden hertil er at vi intet kendskab har til hvorledes sproget taltes her i landet i forhistorisk tid.

således tilhører en periode, hvor
det var slægten, der ejede jorden.
Det sidste stemmer med fortællingen om at byen har navn efter
græsfamilien Star, som tidligere
har vokset i engene øst for byen.
Herimod hævdes på nuværende
tidspunkt, at når der er ”k” i forledet og er et personnavn, kan det
være et gammelt oldnordisk navn
Starkad, som var knyttet til Skjoldungeslægten 450-750, hvis navn
i det 15-/16-århundrede ved fejlskrivelse blev forandret til Starkodder.

”-inge”navnene brugtes i det ældste sprog i mange navne til at betegne afstamning eller nationalitet
og vi bruger dem endnu om falstringer, samsinger og alsinger.
Man mener at ”-inge”navnet indeholder navnet på den slægt, som i
sin tid har bosat sig på stedet og

PJ

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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Med ting og sager fra der var engang.
Kom og bliv inspireret af masser af
blomster til haven el. krukkerne.
Mange historiske planter.

Har alt i afskåret blomster, laver buketter,
bryllupper, fester samt begravelsesbinderi.

Har lige udvidet, og har derfor masser af
brugskunst, værtindegaver m.m.

Derudover forhandles også Smagen af Læsø og Vin fra Portugal.

Ligger på Stærkendvejen 124 ved Vindinge.
Åbent Fredage 16.30 - 18.00
Lørdage 10.00 -15.00
Derudover blomster på bestilling.
Kig forbi og få en god oplevelse.
Telefon 4013 2457
Trsolstrejf@gmail.com
www.tr-solstrejf.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: Nicolai Andersen

57538023

Kasserer: Anders Rody Hansen

50566386

Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen 46326060
Stefan Jensen
Signe Jørgensen

20689585
31120835

Pistol afd.: Lars Rasmussen

46590506
42641746
59564208

Jens Johannesen
Bjarne Kristensen

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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BØRNESIDEN
TILLYKKE
Vinderen af nr. 97’s
Krydsordsopgave
:
Løsning: Kande
Cecilie Galster
Thorsager 12 G
+

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.
15.07.2008.
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr: ___________
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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

Udflugt for Reerslev sogns beboere
lørdag d. 30. august 2008
Turen går med bus til Møn, hvor vi
først besøger Elmelunde kirke og
synger en enkelt salme. Derefter går
turen til Keldby kirke; begge kirker
er meget berømte for deres enestående kalkmalerier.
Frokosten spiser vi på en hyggelig restaurant i Stege.
Der er afgang fra pladsen foran Reerslev kirke kl. 9.00 med hjemkomst ca. kl. 17.00.
Prisen for deltagelse er kr. 150,Tilmelding til Agnethe Reenberg tlf. 46 56 53 83 senest d. 15. august 2008.
Venlig hilsen menighedsrådet

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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Midsommerkoncert
i Reerslev kirke
Lørdag, den 21. juni kl. 21
---------------------------------Operasangerinden

Sofie Ottosen
Romantiske sange af
B.S. Ingemann
Akkompagnement på klaver og orgel ved
landsbypræsten, som fortæller lidt om digteren
og hans vers.
---------------------------------------------------Efter koncerten byder menighedsrådet på en
forfriskning!
GRATIS ADGANG!
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juli

Gudstjenester
i
Reerslev kirke

Søndag, den 6. juli kl. 10
7. S. e. Trinitatis
Søndag, den 13. juli kl. 10
8. S. e. Trinitatis

maj

Søndag, den 20. juli kl. 10
9. S. e. Trinitatis

Søndag, den 18. maj kl. 10
Trinitatis
P. Hedegaard

Søndag, den 20. juli kl. 10
9. S. e. Trinitatis

Søndag, den 25. maj kl. 10
1. S. e. Trinitatis
Kanding

Søndag, den 27. juli kl. 10
10. S. e. Trinitatis

juni

august

Søndag, den 1. juni kl. 10
2. S. e. Trinitatis
Kanding

Søndag, den 3. august kl. 10
11. S. e. Trinitatis

Søndag, den 8. juni kl. 10
3. S. e. Trinitatis
Kanding

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

Søndag, den 15. juni kl. 10
4. S. e. Trinitatis
Kanding
Søndag, den 22. juni kl. 10
5. S. e. Trinitatis
Kanding
Søndag, den 29. juni kl. 10
6. S. e. Trinitatis
P. Hedegaard
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AKTIVITETSKALENDER for juni og juli 2008
Dato

Kl.

Ons 11/6

18.30

Lør 21/6

21

Man 23/6

19.30
21.15
21.30

Aktivitet og sted

Arrangør

Menighedsrådsmøde i Servicebygningen

Menighedsrådet

Midsommerkoncert med Sofie Ottosen i Reerslev Kirke

Menighedsrådet

Sankt Hans i Lergraven
Båltale v/ Jan Jensen
Bålet tændes

Landsbylauget

Farvel, Farvel og Velkommen
Til Poul Jensen, Karin Gregersen og Birthe Hillersdal.
Eftermiddagen d. 6.4.08 i forsamlingshuset
var godt besøgt - ca. 90 kom for at hilse på.
Der blev sagt tak - givet gaver og
ønsket god vind - i lange baner.
Fru Jensen fra Hedehusene leverede lækkert
tag-selv-bord. - Nyd de glade billeder herunder!!

