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Tingstedet 
 

 
 

Jeg gik en dag langs søbredden og kiggede ud 
over søens spejlblanke overflade - ikke en 
krusning på vandet.  
Himlen var azurblå og på søens modsatte 
side, kunne man mellem de store bøge skimte 
slottet med den store kuppel og de fire hvide 
tårne. 
Stilheden var total og kun afbrudt af en løv-
sangers spæde pippen og et par ællingers 
snadren i sivkanten. 
Rettede man blikket mod syd varslede fjerne 
skyer en mulig vejrændring, men nu sol og 
varme. 
Jeg gik ind i skoven og lagde mig i græsset 
under en stor nøddebusk over hvilken en 
slank ahorn hvælvede sine lette grene; jeg 
lagde mig på ryggen så lang jeg var og gav 
mig hen i betagtningen af løvets og grenenes 
lunefulde spil, der aftegnede sig som en for-
virret dans mod himlens klare blå. 
Hvor herligt bare ligge på ryggen inde i skov-
dybet og blot stirre op i luften fra dette sted, 
som  jeg tit søgte i mine drenge- og ung-
domsår. 
Træernes løv skifter fra et lysende smaragd-
grønt til et mørkt næsten sortladent gylden-
grønt og et sted fjernt oppe sidder i den yder-
ste spids af en lille tynd gren et enkelt ube-
vægeligt blad skarpt aftegnet mod himlens 
azur. 
Det er endnu stille, men pludselig kommer 
skyer drivende fra syd og der lyder en frisk 
susen, en kvidrende hvisken og mumlen fuld 
af liv, en sagte brusen og plasken som af bøl-
gernes evige musik.  
Det er blevet køligere, men jeg rører mig ik-
ke, jeg ser kun hvorledes blade og grene be-
væger sig kraftigere og kraftigere, men mens 
hvide og grå skyer sejler hen over skoven og 
søen. 

Fortsættes side 3. 

 

Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. 
Bladet optager indlæg fra private, foreninger 
samt annoncer. 
Bladet er planlagt til at udkomme medio febru-
ar, april, juni, august, oktober og december. 
Indlæg til næste nummer, skal være redaktio-
nen i hænde senest d. 15 i måneden før. 
Indlæg kan afleveres i redaktionens grønne 
postkasse, som er opsat hos Gurli Kjep, Ting-
stedvej 16, eller til redaktionsmedlemmerne. 
 

Tryk: Foreningstrykkeriet i  
 Høje-Taastrup Kommune. 
 
Oplag: 785 stk. 
 
Giro: 0 10 64 02 
 
 

Redaktionsmedlemmer: 
 

Gurli Kjep 
Tingstedvej 16, Reerslev, Tlf. 4656 0673 
 
 

Preben Hedegaard 
Solvang 33, Reerslev, Tlf. 4656 3880 
e-mail: p r e b e n w h @ v i p . c y b e r c i t y . d k  
 

Rie Michaelsen 
Solvang 29, Reerslev, Tlf. 4656 3909 
e-mail: r i e . m i c h a e l s e n @ 4 m e 2 y o u . d k  
 

Grethe Grøn 
M.W. Gjøesvej 22, Reerslev, Tlf. 4656 2894 
e-mail: g r e t h e _ t o n n y @ m a i l . d k  
 

Karin Gregersen 
Blommegrenen 11, 5592 Ejby,  Tlf. 7538 1984 
e-mail:  k a r i n g r @ p r i v a t . d k  
eller  karin.gregersen@hotmail.com 
 
 

Nye annoncører kan henvende 
sig til en af de ovennævnte 

redaktionsmedlemmer. 
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Hvor finder jeg hvad i Tingstedet? 

Hedehuset, Brdr. West, side 6. 
 

Landsbylauget, Café aften, Skt. Hans ta-
le og referat, side 7 - 15. 
 

Landsbykalender, side 16. 
 

Reerslev Musikforsyning, program til op-
slagstavlen, side 17 - 20. 
 

Landsbykalender, side 21. 
 

Solstrejf, alt i blomster mm, side 22. 
 

Reerslev IF, adresser, side 23. 
 

Skytteforeningen, fugleskydning, side 24 - 
25. 
 

Tips og ideer til Maden, side 26 - 27. 
 

Det’ for børn, Børnesiden, side 29. 
 

Deep Pan Pizza, side 30. 
 

Menighedsrådet, høstgudstjeneste, valg, 
konfirmand 2009 og kirkekor side 32 - 35. 
 

 
 

 

 

På grund af stigende produktions-
omkostninger, ser vi os desværre 
nødsaget til at øge annoncepriserne 
pr. 1/1 2009. Priserne bliver som 
følger: 

1/1 side kr. 500 
1/2 side kr. 350 
1/4 side kr. 225 
1/8 side kr. 175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsat fra side 2 
Det er som om, der med de sejlende 
skyer deroppe samtidig drager en ende-
løs række af lyse, lykkelige minder gen-
nem min sjæl og det føles som om mit 
blik ser videre og videre, som om jeg 
drages længere og længere ind i og al-
drig mere vil kunne løsrive mig fra dette 
strålende himmeldyb og uvilkårligt 
dukkede et digt af Viggo Stuckenberg 
op, da jeg langsomt travede hjemad 
gennem skoven mod parkeringspladsen: 
 
Du min barndoms fuglefyldte have, 
mine drengedages grønne strimmel jord, 
hvor bag elmehegn og tjørnens lave 
nyudsprungne hæk konvaller gror. 
 

Jeg står på vejen lænet mod din låge 
og ser ind i din grønne, lyse fred, 
ind i dit solskin, dine skyggekroge. 
mens knopskæl drysser over vejen ned.   
 

Ak I træ´r, som bar min gynges tove, 
hvor har i løftet eders grønne top! 
Skygger ser jeg, tætte som i skove, 
hvor i sol jeg luged ukrudt op, 
 

og hvor græsset sig i plæne bredte, 
fyldt med fuglestøj og vingebrus, 
som et kær af sommersol, der spredte 
lys og frodighed fra hæk til hus, 
 
breder sig en grusbelagt plades til kro-
ket,- 
visnet er min barndoms side græs, 
og mit bed, hvor morgenfru´r sig flokked
gyldens nejende for vindens pres. 
 
Jeg har søgt dig for i fred at hvile 
blot en time på min barndoms skød, 
at min sjæl en time kunne smile 
drengelykkelig og rosenrød, --- 
 

og du tier, - mange år er rundet, 
som en fremmed fra din hæk jeg går, 
hvad du gemte på af mit, er svundet, 
-- ak, og ældet som jeg selv du står. 
 

Redaktionen
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Julie: "FAR FAR!" 
Faderen: "Ti så stille Julie! Du ved 
godt at jeg ikke vil have, at du råber 
sådan mens vi spiser!" 
Efter maden spurgte faderen: "Hvad 
var det så du ville sige?" 
Julie: "Det kan være lige meget. Nu 
har du spist fluen!" 
 
 

 
Havskildpadden spørger: 

OBS – OBS- OBS 
Bemærk venligst at Tingstedets 
grønne postkasse har holdt flyt-
tedag. Postkassen er flyttet til 
Gurli Kjep, Tingstedvej 16, 
Reerslev. Vi modtager naturlig-
vis stadig gerne indlæg fra vore 
læsere. 

Redaktionen 

"Hvor har du lært at snakke så godt 
engelsk". 
"På HAJ-school !!” 
 
   
 
En dværg kommer ind på et værts-
hus. En af gæsterne spørger ham: - 
"Spiller du kort?" – 

 "Nej, jeg er født 
sådan."  
 
 

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 klar-
hed 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 oprens-
ningen 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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Kære Claus 
Alle dine naboer siger tak for en 
dejlig 40 års fødselsdagsfest på 
Hejmmeværnsgården. Vi glæder 
os til at høre din ynglingssang i 
giro 413 ”den knaldrøde gummi-
båd”. Som billedet viser har du jo 
altid været god til at holde fest. 

KOMJG 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUSK 
at Biblioteket på Reerslev sko-
le 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 
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Fransk kok og hushovmester 
er vi ikke, men vi skal gøre 

vort bedste, bare I vil 
komme og hygge jer sammen 

med os til café aften  
fredag den 31/10 2008 kl. 19 

 
Grydelauget 
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2008-2009 
Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE: 

 www.reers lev-s te rkende .dk
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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 

 

 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
mailto:jm@miljoe-logistik.dk
mailto:ullachr@mail.tele.dk
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Presseko- Michael Michaelsen 
ordinator 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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Referat af bestyrelsesmøde  
6. maj 2008  
Til stede var:  
Jens, Ulla, Dan, Michael M., Michael 
B. C., Kirsten, Else, René.  
1. De afgående bestyrelsesmedlemmer 

var indbudt til spisning før mødet.  
Efter middagen, som var rester fra 
generalforsamlingen, takkede de af-
gående bestyrelsesmedlemmer af, og 
afleverede diverse effekter. Bl.a. af-
leverede Mogens en del billeder og 
brochurer m.v., samt nøglen til vand-
trappen.  
Det blev aftalt at Mogens ville give 
en guidet rundtur i lokalområdet den 
27. maj, og det blev vedtaget at fa-
miliemedlemmer (herunder nyfødte 
prinsesser) kunne deltage i denne. Vi 
mødes ved forsamlingshuset kl. 
19.30.  

2. Referatet blev læst op af René, og 
det blev godkendt med få tilføjelser.  
Der blev drøftet lidt om omlægning 
af busdriften. Ringbus indføres. Tra-
fikchikanerne blev også lige vendt 
en ekstra gang, men vi blev enige om 
at holde os til dagsordenen.  

3. Referatet var først ikke tilstedevæ-
rende, men det blev fundet og oplæst 
af René, og godkendt.  
Forslag om at annoncere for lauget 
rundt omkring blev fremført, men vi 
blev enige om at holde os til dagsor-
denen.  

4. Formand: Jens  
Næstformand: Michael B. C.  
Sekretær: Dan  
Kasserer: Ulla  
Byggeudvalg: Nedlagt. Omdøbt til 
Byplan & Trafikudvalg.  

Der blev vedtaget fem arbejdsgrup-
per/udvalg, med deltagelse af flg. 
medlemmer:  
Presse & kommunikation: Michael 
M., Dan  
Byplan & Trafik: Claus, Jytte, Mi-
chael B. C., Kirsten, René  
Agenda 21: Jens  
Skovrejsning: René  
Aktiviteter & arrangementer: Else, 
Jens  

5. Der blev på generalforsamlingen 
stillet forslag om at vi skulle ændre 
vedtægterne således, at ordet ”revi-
sor” blev udskiftet med ”bilagskon-
trollant” og ordet ”revisorsuppleant” 
skulle ændres til ”bilagskontrollant-
suppleant”. Dette for at justere ved-
tægterne i forhold til moderne rets-
bevidsthed.  
Jesper mente dog på generalforsam-
lingen at det kunne klares med et til-
læg til vedtægterne, hvor begreberne 
præciseres, og bestyrelsen vedtog at 
afvente nærmere fra Jesper.  

6. Det blev vedtaget at møderne afhol-
des den anden onsdag i hver måned, 
undtaget juli og december. Møderne 
afholdes i forsamlingshuset kl. 
19.30.  
Kagebageliste er vedhæftet.  

7. Jens sørger for kvas og halm til bå-
let.  
Jens kontakter Jan Jensen for at høre 
om han vil være båltaler.  

8. Fredag 9. maj blev natursti fra Sol-
høj Fælled til Ishøj Strand åbnet af 
miljøministeren. Dette som et led i 
skovrejsningsprojektet.  
Det blev her fra forskellig side med-
delt at man havde modtaget kvitte-
ring for henvendelse vedr. vejbesig-
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tigelse, men vi blev enige om at føl-
ge dagsordenen.  

9. En vedtægtsændring vedr. enkelt-
medlemmers længere valgperiode 
blev drøftet. Her blev specielt foku-
seret på kassereren.  
Der blev oplyst om et samarbejde 
mellem forsamlingshuset og Fru 
Jensen/Bruno ”Elvis” Jensen. Op-
lysninger vedr. dette findes på 
hjemmesiden.  
Lauget samarbejder med flere andre 
foreninger. Dette kan evt. give flere 
medlemmer i lauget.  
Lauget har en politisk vægt i forhold 
til byråd m.v.  
Ordet ”lauget” lyder gammeldags, 
og måske er nogle af de arrangemen-
ter lauget står for i for høj grad rettet 
mod de lidt ældre medborgere. Der 
var stemning for at lave arrangemen-
ter i laugets regi, rettet mod yngre  

målgrupper – et forslag var at lave 
byrundtur med Mogens, med de nye 
tilflyttere.  
Der blev foreslået nærmere kontakt 
til ”Forældregruppen”.  
Det blev konstateret at ordet ”Lau-
get” trods alt ”klinger godt” og at det 
har – ikke mindst – en funktion som 
paraplyorganisation.  
Chikanerne på Tingvej blev ”natur-
ligvis” også omtalt. Der var for 
imod: Mangler noget refleks, dette 
bliver måske bedre med den nye vej-
belysning. Kan måske stille cyklister 
lidt ringere i forhold til bilister (som 
ikke har en reel afgrænsning mod 
disse).  

Mødet sluttet i god ro og orden.  
Ref.: Dan  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 NCC Råstoffer A/S 
 

 Reerslev Grusgrav 
 Hedehusene Mørtelværk 
 Tranemosevej 2, Reerslev 
 2640 Hedehusene 
 Tlf.  4656 0021      www.raastoffer.dk 
 
 ● Vi sælger også til private, kontant. ● Vi giver gerne et godt råd om materialevalg. 
 
 ● Vi har et stort udvalg af grus, sten og mørtel. ● Vi giver mulighed for at bese materialerne 
     inden køb. 
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Sankt Hans aften 2008 –  
 
Fællesskab i unikke rammer 
 
Af Jan B. Jensen, formand for Reerslev 
Skytte- og Idrætsforening 
 
Godaften, 
 

Sankt Hans aften er på mange måder en 
underlig størrelse – omgærdet af my-
stisk og en blodig historik, men det er 
måske også den ældste danske tradition 
med at samles, tænde bål for at beskyt-
te os mod de ydre trusler, onde ånder 
og anden trolddom. 
I dag er det fællesskabet, hyggen og det 
sociale samvær, der trækker. De grote-
ske og makabre heksebrændinger fyl-
der nok ikke meget i vores tanker, når 
vi samles omkring bålet her i Lergra-
ven og synger Midsommervisen. Der er 
ikke længere noget uhyggeligt eller 
magisk ved, at vi symbolsk sender hek-
sen til Bloksbjerg eller Hækkenfeldt. 
Ild er lys og varme, det er positivt, så 
længe det er under kontrol. 
Det gælder også ilden i os selv. Vi kan 
mærke varmen og lyset, når vi engage-

rer os positivt i en sag – ikke mindst, 
hvis det er en sag, som kan være til 
gavn og glæde for andre. 
I det lys er Reerslev-området på mange 
måder enestående. 
Vi har et rigt fritids- og kulturliv – dre-
vet af ildsjæle med lyst og trang til at 
arbejde frivilligt for en sag – til gavn 
og glæde for andre. Det er på mange 
måder en unik ressource, som mange 
andre samfund – ikke mindst i storby-
erne – har god grund til at misunde os. 
Vi kommer hinanden ved. 
Når vi i aften er samlet på denne natur-
skønne plet kan jeg dog ikke lade være 
at ærgre mig. 
Det er måske ikke alle, der er klar over, 
at denne plet er en del af den tidligere 
Lergrav. I disse omgivelser blev der fra 
1932 til 1971 gravet ler, der blev trans-
porteret med tipvogne trukket af damp-
lokomotiver og senere motorlokomoti-
ver til Teglværket i Hedehusene. 
I løbet af de 39 år er der gravet ler nok 
til at fremstille ca. 600 millioner mur-
sten, det svarer til ca. 40.000 boliger. 
Var nogle af murstenene dog bare ble-
vet efterladt, ville det have været en 
stor hjælp i vores ambitioner om at få 
skabt bedre forhold til de indendørs 
idræts- og kulturaktiviteter i Reerslev. 
Projektet med at skabe en multisal eller 
hal - om man vil - er der allerede er lagt 
tusindvis af frivillige arbejdstimer i for 
at være med til at skabe et økonomisk 
fundament, som ingen ansvarsfulde po-
litikere kan tillade sig at sidde overhø-
rigt.. Vi er godt på vej, men der er sta-
dig et stykke vej endnu – og i det  
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lys har vi brug for alle gode ideer, kon-
takter og kræfter til at give en hånd 
med. 
Vi lever i et lokalmiljø, hvor der i kraft 
af nærhed og engagement ikke er langt 
fra tanke til handling. Iværksætter-
ånden lever og har det godt. Heldigvis. 
Det skaber en rigdom, der ikke kan gø-
res op i penge. 
Nye aktiviteter opstår - tilpasset nuti-
dens ønsker og krav. Det nye skoleor-
kester The Dirty Dogs et af mange ek-
sempler på. Hvor der er en vilje, er der 
også en vej – en vej til at skabe en akti-
vitet til glæde for børn og unge, der el-
lers skulle rejse til den anden ende af 
kommunen for at få samme tilbud. Men 
hvad er et orkester uden instrumentet, 
spurgte en række af initiativtagerne 
hinanden? Og på få minutter under by-
ens fælles julearrangement lykkedes 
det at samle op mod 50.000 kr. sammen 
fra de lokale erhvervsdrivende til at 
købe instrumenter for. 
Sådan kunne jeg blive ved. 

Om få dage fortsætter indtjeningen, når 
Forældreforeningen donerer en del af 
indtjeningen på årets Roskilde Festival 
til at styrke det musikalske initiativ, 
mens de resterende penge går til at støt-
te projektet med at få bedre idrætsfaci-
liteter. 
Vi må ikke glemme Hedeland som et 
unikt område for fritidslivet. Det gæl-
der, uanset om man er til morgenbad-
ning året rundt, en sjælden gang skiløb, 
eller bare en gå-, løbe- eller cykeltur, 
hvis det da ikke er på en hesteryg i en 
natur, man skal lede længe efter for at 
finde tilsvarende. 
Hedeland er rammen om den stadigt 
voksende uorganiserede del af fritidsli-
vet, der er forpligtende, der kan dyrkes 
på tidspunkter, der kan tilpasses en 
travl hverdag og ikke er bundet op på et 
fast tidspunkt og ugedag. 
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De muligheder skal vi glæde os over, 
men vi må ikke glemme, at der også er 
et fritids- og kulturliv, der skal plejes, 
vedligeholdes og udvikles. Der er hele 
tiden brug for nye kræfter – og man 
behøver ikke at binde sig for år, for at 
gøre en forskel. Det kan også bare være 
nogle timer, en dag i ny og næ. Alt gi-
ver mening. 
Som foreningsliv må vi også tilpasse os 
omgivelserne og erkende, at tid er en 
kostbar ressource og ikke en selvfølge-
lighed, vi bare kan nyde godt af. 
Mit budskab er: Der er altid en opgave, 
der kan løftes – uanset det antal timer, 
der er tilrådighed.. 
 

Uden frivillig arbejdskraft var denne 
aften ikke mulig. I de senere år har det 
været Landsbylauget, der står bag, tid-
ligere var det i en årrække Reerslev 
Forsamlingshus, og før dem gik arran-
gørrollen på skift mellem andre af for-
eningerne. 
Men det ikke altid været i Lergraven. 
Selv husker jeg, at Sankt Hans aften 
blev fejret på det areal overfor Reerslev 
Skole, hvor daginstitutionen Lærken i 
dag ligger. 
Sankt Hans aften er traditioner. Det er 
også en milepæl, Det er skæringsdato-
en, vi måler os mod. Det er dagen, da 
vi skal have klippet vores hække, det er 
tidsindikator for studentergilder, eksa-
miner og skoleafslutninger, de første 
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jordbær, de første kartofler – begiven-
heder, der sammen med Sankt Hans bål 
noget af det mest danske, der findes. 
Og uden at gå for langt tilbage i histo-
rien kan vi konstatere, at dagen er op-
kaldt efter helgenens Johannes Døberen 
og på den måde er Sankt Johannes ble-
vet til Sankt Hans. Det er også hans 
fødselsdag, vi fejrer. 
Hver by har sin heks og hvert sogn sine 
trolde, hedder det i Drachmanns mid-
sommer-vise. 
Så kan vi så tænke lidt over det 
Den yngre generation kender den må-
ske bedst i Shu-bi-duas mere friskere 
udgave, men det godt 100 år gamle 
budskab rammer stadig fint i bålets 
skær. 
At folket står sammen mod det onde – 
og for fred og fordragelighed. Men vel 
at mærke ikke en fred og fordragelig-
hed for enhver pris. Det hedder nemlig, 
at nok vi vil holde hekse og ufredens 
ånd på afstand med glædesblus – men 
at vi så sandelig også er parate til, hvis 
det gælder, at tage sværdet i hånd. 
Fred vil vi altså meget gerne opnå – og 
dem, der vil os det dårligt, vil vi danske 
også godt strække os meget langt for at 
komme i møde. 
Men der er grænser. 
På et tidspunkt slipper vores tålmodig-
hed op – det gælder ikke mindst, når 
det er vores ytringsfrihed, der er truet, 
og vi ser vores nationale symboler bli-
ve sat i brænd rundt om i verden.  
Så er det, at vi føler os krænket. 
Det er bl.a. den trussel ude fra, vi selv 
bruger bålet til at værne os mod som 
symbol på, at vi vil bevare den frihed 
og det demokrati, der i mange andre 

dele af verdenen langt fra er en selvføl-
ge. 
I aften er vi her for at hygge os og var-
me os ved bålet. 
Det store spørgsmål i dagene op til er 
altid: vejret – I aften har vejrguderne 
været os nådige – trods alt. 
Der er nemlig mange vejrvarsler til-
knyttet til dagen – for eksempel: Reg-
ner det Sankt Hans Aften, da skal det 
regne seks uger derefter. 
Så lad os håbe, at det holder tørvejr 
nogle timer endnu… 
Bålet skal tændes, midsommervisens 
synges og heksen sendes til Bloksbjerg 
i Tyskland eller måske til Hækkenfeldt. 
Det kommer måske an på vindretnin-
gen. 
Jeg vil gerne slutte af med et af de bar-
ske børnerim, som er digtet om netop 
Hækkenfeldt  
Og til børnene vil jeg sige: Pas lige nu 
godt på bedstemor: 

Alfred havde stablet grene 
til Sankt Hans bål helt alene, 
øverst kom en kusk på bukken,  
sad livagtig heksedukken 
Far kom ud og fik det tændt 
Både bål og heks blev brændt 
Luedans og flammespil 
grebet så familien til 
Alles øjne havde glans 
under sangen om Sankt Hans 
Slut – en sidste lues blaffen 
det var tid til aftenkaffen 
Pludselig fra far det lød 
mens den allersidste glød 
søvnigt ulmede i blæsten 
Hvor er bedstemor for resten? 

Fortsat god aften og god sommer til al-
le. 



Reerslev-kalenderen 2008 
 

Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat al-
lerede nu: 
 

Dag 
 

Dato Kl. Emne Sted Arrangør 
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August 
Uge 
32 

4 - 8  Koloni ”Hyrdehuset” Kr. Hyllinge Fritidsklubben 

Ons 13 14.30 Kirkekor, 1. mødedag Præstegården Menighedsrådet
Søn 17 14-16 Indskrivningsdag Klubhuset Reerslev IF 
Ons 20 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygning Menighedsrådet
Lør 23  Sommerfest Forsamlingshuset Reerslev IF 

m.fl. 
Lør 30 9 Udflugt til Møn Reerslev kirke Menighedsrådet

September 
Man 1 16 Sæsonstart gymnastik Reerslev Skole Reerslev IF 
Tirs 2 9-18 Udflugt til Håndarbejdets 

Fremme 
Stenstrup Husholdnings-

foreningen 
Tirs 2 17.30 Sæsonstart Linedance – 

begyndere 
Forsamlingshuset Reerslev IF 

Tirs 2 19.15 Sæsonstart Linedance – 
øvede 

Forsamlingshuset Reerslev IF 

Tors 11 19 Opstillings- og oriente-
ringsmøde 

Servicebygning Menighedsrådet

Søn 14 10 Høstgudstjeneste Reerslev kirke Menighedsrådet
Ons 17 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygning Menighedsrådet
Tors 18 19 

20 
Spisning 
Lille Palle 

Forsamlingshuset Reerslev Mu-
sikforsyning 

Tirs 30 17 Spisning og teater, Som-
mer i Tyrol 

”Det røde Hus” 
og Albertslund 
MusikTeater 

Husholdnings-
foreningen 

 



Etbl. anno 2008 af 
Reerslev Forsamlingshus´ Frivillige Musikalske Venner. *) 

Reerslev Musikforsyning byder velkommen til den første sæson. 
 
Ny aktivitet har set dagens lys i Reerslev.  
Initiativet er taget af Reerslev Forsamlingshus´ Frivillige Musikalske Venner, 
der har besluttet, at Reerslev skal på det musikalske landkort. 
Formålet med aktiviteten er at omdanne Reerslev Forsamlingshus til et så at-
traktivt spillested 5 gange om året, at vi for vort nærområde kan fremvise et 
bredt udvalg af nogle af Danmarks bedste kunstnere indenfor en række popu-
lære genre. 
 
Totaloplevelse. 
Uden mad og drikke duer helten ikke, og vi har derfor valgt, at der i forbindel-
se med arrangementerne vil være spisning.  
 
En typisk musikaften i forsamlingshuset, der altid lægges på en torsdag, vil 
forløbe således: 
Kl. 18.30   Dørene og baren åbnes. 
Kl. 19.00   Vi mødes, spiser og synger en fællessang. 
Kl. 20.00-20.45  Aftenens kunstner(e) leverer første sæt. 
Kl. 20.45-21.00 Pause 
Kl. 21.00-21.45 Aftenens kunstner(e) leverer andet sæt. 
Kl. 22.00  Tak for i aften og kom godt hjem. 
 
Vi håber på stor opbakning. 
Selv de bedste initiativer er intet værd uden opbakning, og vi håber derfor, at 
ideen med Reerslev Musikforsyning vil blive godt modtaget. 
 

Med venlig hilsen 
Reerslev Forsamlingshus´ Frivillige Musikalske Venner 

Tingstedvej 27  Reerslev, 2640  Hedehusene, Tlf. 4656 1152  
MAIL ADR.: FORSAMLINGSHUSET@REERSLEV-STERKENDE.DK 

 
*) Består af en gruppe inden- og udenbys borgere i forening med forsamlingshusets bestyrelse og vicevært 
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Lille Palle 
 

18.09.     2008 
 
 
 

Velkommen til Lille Palle (Andersen), som er det oprindelige navn,  
 
Palle er født i 1942, men stadig en glad og frisk fyr med en rap replik. Han 
synger viser og spiller harmonika på sin helt specielle måde. 

Denne aften har vi så mulighed for, at komme til at høre, at Lille Palle kan 
meget andet end Hængepilen og Flyv ikke højre. 

An Evening With The King 
 

En fortælleaften om Elvis Presley 
 

 

                                   9. 10. 2008 
 

Få en særlig og underholdende oplevelse med ”The King”. 
 
Elvis Jensen og udvalgte musikere vil via fortællinger, anek-
doter og musikalske indslag berette om Elvis Presleys ene-
stående liv, karriere og påvirkninger på en hel verden. 
 
Fortælleaftenen afsluttes med en minikoncert. 
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  20.11.  2008 
 
 
 
 

Det er med stor glæde, at vi kan præsentere Havens Danseorkester. Og det er 
naturligvis det kendte orkester, under ledelse af den legendariske trommesla-
ger Jan Schiöpffe, som hver sommer underholder gæsterne i M. G. Petersens 
Familiehave i Pile Alle, der er tale om. Havens Danseorkester har et meget 
bredt repertoire, og spiller alt fra Beatles til Bach, Brandenburg til Bamse, 
Elvis til Edelmann, Krebs til Kollo, Shubidua til Sedaka, og selvfølgelig en 
bred vifte af de gamle danske klassikere som Haven er så kendt for, Tide-
mand, Lystager, Winkler og Frederiksberg og Københavner potpourrierne. 
Havens Danseorkester spiller gerne op til dans for det modne publikum, men 
kan også bare lyttes til. Måske flytter vi bordene og tager en svingom. 

The Happy JazzMen 
 

 
   26.03.2009 

 
 
 

 
 
Under ledelse af en af Danmark Bedste Jazztrommeslagere, Jan Schiöpffe, 
spiller The Happy JazzMen op til en oplevelse ud over det sædvanlige. 
 
Deltagerne på det muntre hold af glade jazzmusikere, der er specielt sam-
mensat til lejligheden, er hentet blandt de bedste udøvere, hvoraf flere har en 
international karriere at fremvise. Aftenen vil blive præget af et bredt udvalg 
af numre fra det klassiske jazzstandard repertoire, tilsat et musikalsk glimt i 
øjet.  
Det bliver svært ikke at lade sig rive med denne aften, når det swinger. 
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   23.4.     2009 
 
 
 
 

Volume 60 er et band, der har specialiseret sig i at spille amerikansk og en-
gelsksprogede hits og træffere fra 60´erne, med et lille smut til ørehængere 
fra 50´erne og 70´erne. 
 
Bandet består af hel- og halvprofessionelle musikere, der alle brænder for 
musik fra ”The Golden Age Of Rock & Roll”.  
 
Repertoiret, der spilles, indeholder bl.a. musik af Creedence Clearwater Re-
vival, Eric Clapton, Fats Domino, Elvis Presley, Willie Nielson, Fleetwood 
Mac, Santana, The Beatles og mange flere. 
 

Er der stemning for det, rydder vi et dansegulv, og gir den gas med Rock & 
Roll. 

Praktiske bemærkninger. 
Billetter á 165 kr. pr. person pr. gang (inkl. opdækning, spisning (*), entre og underhold-
ning) kan kun købes hos Birthe Hillersdal Tlf. 46561152 eller via mail 
 

FORSAMLINGSHUSET@REERSLEV-STERKENDE.DK 
 
Sæsonkort for en person til alle 5 aftner koster 825 kr. og inkluderer ovennævnte for-
uden 1 øl, samt kaffe pr. arrangement. Kortet er ikke personligt. 
 
Billetter skal være betalt senest 14 dage før afholdelse af et arrangement, og Birthe Hil-
lersdal anviser betalingssted ved henvendelse. Bestyrelsen forbeholder sig ret til aflys-
ning af et arrangement såfremt der ikke er mindst 50 betalende deltagere 14 dage før af-
holdelse. Naturligvis mod refundering af betalte billetter. 
 
I øvrigt tages der forbehold for generel force majeure, og betalte billetter refunderes, 
hvis tilfældet skulle opstå. Der sælges max. 8 billetter pr. person pr. arrangement. 
 

Øvrige oplysninger.  
Ansvarlig leder: Gorm Folmer-Petersen (20223012). Kunstnerisk leder: Bruno Jensen 
(20296818). Levering af mad: Fru Jensen (46590880). 
Billetter: Birthe Hillersdal (46561152).  Vel mødt og god fornøjelse. 
 
(*) Forplejningsniveau: 3 flotte stykker uspecificerede smørrebrød pr. person eller tilsvarende 
ekskl. drikkevarer. 
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Reerslev-kalenderen 2008 
 

Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat al-
lerede nu: 
 

Dag 
 

Dato Kl. Emne Sted Arrangør 
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Oktober 
Søn 5 17 Aftengudstjeneste, tema 

”nye salmer” 
Reerslev kirke Menighedsrådet

Tors 9 19 
20 

Spisning 
Fortælleaften om ”The 
King” (Elvis Presley) 

Forsamlingshuset Reerslev Mu-
sikforsyning 

Ons 22 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygning Menighedsrådet
Søn 26 14 Koncert ”Det ny Salonor-

kester” 
Forsamlingshuset Ældreklubben 

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 Husholdnings-
foreningen 

Tirs 11  Menighedsrådsvalg Servicebygning Menighedsrådet

Ons 19 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygning Menighedsrådet

Tors 20 19 
20 

Spisning 
Havens Danseorkester 

Forsamlingshuset Reerslev Mu-
sikforsyning 

December 
Ons 3 19 Julehygge med banko Hedehuset Husholdnings-

foreningen 
 

Søn 7 16 Julekoncert Reerslev kirke Menighedsrådet  
 



 
 
 

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 Idrætsforening 

 

 

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 

 
 

Bestyrelsen pr. februar 2007 
 

Funktion Fornavn Efternavn Adresse Postnr.  
& by 

Tlf. 
Privat 
 

Mobil 

Formand Jan B. 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 
 

 22300822

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 / 
kampsport 

Nina 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

 



 

Information 

      fra 
 

 Reerslev Skytteforening
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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 20689585 
 Signe Jørgensen 31120835 
Pistol afd.: Lars Rasmussen 46590506 
 Jens Johannesen 42641746 
 Bjarne Kristensen 59564208 
 

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

mailto:info@reerslevskytteforening.dk
http://www.reerslevskytteforening.dk/


 

Information 

      fra 
 

 Reerslev Skytteforening
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Fugleskydning 
 

Reerslev Skytteforenings årlige 
fugleskydning afholdes den  

20. september fra kl. 12.30 
på Skydebane Vest i Hedehusene. 

 
Fugleskydningslodder kan købes hos 

Svend Erik Rasmussen, tlf. 46 32 60 60. 
 

Vi ser frem til en hyggelig dag - vel mødt! 
 

Reerslev Skytteforening 
 

HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN 
Læs mere på  www.reers levskytte forening .dk

http://www.reerslevskytteforening.dk/
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”En ordentlig

vurdering

er en del af

en ordentlig

 handel”

nybolig.dk

Taastrup Hovedgade 72
2630 Taastrup
Tlf. 4371 4422

Nybolig Mads Østergaard

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 pris-
niveauet 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.

Hovedgaden 502
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 2555

Hovedvejen 150
2600 Glostrup
Tlf. 4343 4351

                          - 28 -

Ejer
Note
Accepted set by Ejer



  BØRNESIDEN 

TILLYKKE  
Vinderen af nr. 98’s  
Krydsordsopgave :  
Løsning:  Koste 
 
Daniel Pedersen 
Tingstedvej 21 
 
 
 
+ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Kunne du tænke dig at vinde 50 kr. 
til pizzariaet i Reerslev, og er du 
under 15 år, så læg din rebus-
løsning i postkassen på Tingsted-
vej 16 hos Gurli Kjep, senest d. 
15.09.2008. 
 
Navn:    

Adresse:    

Alder:   

Løsning:   

  

- 29 - 



 

- 30 - - 30 - 



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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Menighedsrådsmøderne i efteråret finder sted på følgende datoer: 
Den 20/8, 17/9, 22/10 og 19/11 2008 kl. 18.30 i Servicebygningen. 

 
Menighedsrådsvalg 2008 
 

Opstillings- og orienteringsmøde 
 

Reerslev sogns menighedsråd inviterer til opstillings- og orienteringsmøde 
torsdag d. 11. september 2008 kl. 19.00 i servicebygningen, M.W. Gjøesvej 
18, Reerslev. 
 

På mødet vil menighedsrådet fortælle om dets opgaver, kompetencer og 
igangværende projekter. Endvidere vil vi orientere om regler for opstilling 
af kandidater til menighedsrådsvalget, som finder sted d. 11. november. 
 

I Reerslev sogn skal vi vælge 6 medlemmer, så mød op og vær med til at 
præge vor dejlige, gamle kirkes fremtid. 
 

Venlig hilsen valgbestyrelsen 

 
Menighedsrådsvalg 2008! 
 

Et menighedsrådsvalg nærmer sig, det er der du kan få indflydelse på hvad 
der skal ske i netop dit sogn. Du er måske ikke den store bruger af kirken, 
og tænker hvad kommer det mig ved eller det har jeg ikke tid til; vi har jo 
alle travlt. Jeg har hørt gispen og stønnen, når det så bliver nævnt at sogne 
slås sammen, eller styret fra noget, der før var dit nabosogn eller 
næstnabosogn, det gør man i sogne, hvor præsten skal dække en eller flere 
kirker. Her er vi så heldige at vi stadig har vores præst og vores kirke; men 
hvor længe varer det mon, hvis man ikke interesserer sig for dette hus; men 
kun bruger det i de tilfælde dåb - konfirmation - bryllup - død, ja og så op til 
højtiderne især julen, selv om alle højtider er lige vigtige. 
Man behøver ikke sidde på kirkebænken hver søndag; men en gang imellem 
er det da en afveksling fra vores alt for travle liv. 
 

Med venlig hilsen 
Else Raahauge 

Formand for menighedsrådet 
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Reerslev Kirkek
 
Reerslev kirkes b
en velfortjent som
den 13. august kl
Sangglade børn f
Vi synger rytmi
måneden til guds
Første gang den 
Yderligere oplys

 

Høstgudstje  
k

Menigheds
gudstjene

Af he
b

I kan mel

 

 

 
neste søndag d. 14. september 2008
l. 10.00 i Reerslev kirke. 

 
rådet inviterer til frokost i præstegården efter 
sten, og vi glæder os til at se rigtig mange. 

 

nsyn til planlægningen (mad og drikke)  
eder vil om tilmelding til frokosten. 
de jer til hos Else Raahauge tlf. 46 13 96 15  

senest d. 11. september. 

Venlig hilsen og på gensyn 
menighedsrådet 
- 33 - 

or 

ørnekor starter igen efter 
merferie onsdag  

. 14.30 i præstegården. 
ra tredie klasse og opefter er velkomne. 
sk musik og salmer og medvirker een gang om 
tjenester, hvilket honoreres med 50 kr.  
14. sept. 2008. 
ninger organist Karsten Houmark tlf. 35 55 97 76. 

Menighedsrådet 
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Konfirmation 2009 
 
lørdag, den 25. april 
samt 
søndag, den 26. april 
 
Der er frit valg mellem lørdag og 
søndag. 
 
Forberedelsen begynder i september 
og foregår om onsdagen kl. 16,45 til 
ca. 17,30. (Se ugeavisen!) 
 
 
Med venlig hilsen 
landsbypræsten 
 
jvk@km.dk
4656 0652 

mailto:jvk@km.dk


Gudstjenester  
i 
Reerslev kirke 
 
juni 
 
Søndag, den 22. juni kl. 10 
5. S. e. Trinitatis Kanding 
 
Søndag, den 29. juni kl. 10 
6. S. e. Trinitatis P. Hedegaard 
 
juli 
 
Søndag, den 6. juli kl. 10 
7. S. e. Trinitatis Kanding 
 
Søndag, den 13. juli kl. 10 
8. S. e. Trinitatis Kanding 
 
Søndag, den 20. juli kl. 10 
9. S. e. Trinitatis Kanding 
 
Søndag, den 27. juli kl. 10 
10. S. e. Trinitatis Kanding 
 
august 
 
Søndag, den 3. august kl. 10 
11. S. e. Trinitatis Kanding 
 
Søndag, den 10. august kl. 10 
12. S. e. Trinitatis Kanding 
                                                        

Søndag, den 17. august kl. 10 
13. S. e. Trinitatis Kanding 
 
Søndag, den 24. august kl. 10 
14. S. e. Trinitatis Kanding 
 
Søndag, den 31. august kl. 10 
15. S. e. Trinitatis Kanding 
 
september 
 
Søndag, den 7. september kl. 10 
16. S. e. Trinitatis Kanding 
 
Søndag, den 14. september kl. 10 

Høstgudstjeneste med 
frokost i præsteboligen 
 
Søndag, den 21. september  kl. 10 
18. S. e. Trinitatis Hedegaard 
 
Søndag, den 28. september  kl. 10 
19. S. e. Trinitatis Hedegaard 
 
oktober 
 
Søndag, den 5. oktober kl. 17 

Salmeeftermiddag 
med nye salmer 
 
Søndag, den 12. oktober kl. 10 
21. S. e. Trinitatis 
 
Søndag, den 19. oktober kl. 10 
22. S. e. Trinitatis 
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AKTIVITETSKALENDER for AUGUST OG SEPTEMBER 2008 

Dato Kl. Aktivitet og sted Arrangør 
Uge 32  Koloni ”Hyrdehuset” i Kirke Hyllinge Fritidsklubben 

Søn 17/8 14-16 Indskrivningsdag i Klubhuset til vinterens 
hold i Reerslev IF. 

Reerslev IF 

Ons 20/8 18.30 Menighedsrådsmøde i Servicebygningen, 
M.W. Gjøesvej 18, Reerslev 

Menighedsrådet 

Lør 23/8 19.30 Sommerfest i forsamlingshuset Reerslev IF, Landsbylauget, 
Forældreforeningen m. fl. 

Lør 30/8 9-17 Udflugt til Møn. 
Pris kr. 150. 
Tilmelding på tlf. 4613 9615 senest d. 15/8 08

Menighedsrådet 

Man 1/9 16 Sæsonstart gymnastik, Reerslev skole Reerslev IF 

Tirs 2/9 17.30 Sæsonstart Linedance begyndere, forsam-
lingshuset. 

Reerslev IF 

Tirs 2/9 19.15 Sæsonstart Linedance øvede, forsamlingshu-
set. 

Reerslev IF 

Tirs 2/9 9-18 Udflugt til ”Håndarbejdets fremme” i Stenstrup
Pris:  medlem kr. 300,  ikke medlem kr. 400. 
Tilmelding på tlf. 4656 0673 senest d. 15/8 08.

Husholdningsforeningen 

Tors 11/9 19 Opstillings- og orienteringsmøde, Service-
bygningen, M.W. Gjøesvej 18 

Menighedsrådet 

Søn 14/9 10 Høstgudstjeneste. 
Tilmelding på tlf. 4613 9615 senest d. 11/9 08.

Menighedsrådet 

Ons 17/9 18.30 Menighedsrådsmøde i Servicebygningen, 
M.W. Gjøesvej 18, Reerslev. 

Menighedsrådet 

Tors 18/9 19 
20 

Spisning, forsamlingshuset. 
Lille Palle underholder i forsamlingshuset. 
Pris kr. 165 inkl. 3 flotte stykker smørrebrød. 
Tilmelding på tlf. 4656 1152 senest d. 3/9 08

Reerslev Musikforsyning 

Tirs 30/9 17 Spisning og teatertur, ”Sommer i Tyrol” 
Pris kr. 250. 
Tilmelding på tlf. 4656 0673 senest d. 15/8 08.

Husholdningsforeningen 

Søn 5/10 17 Salmeeftermiddag, nye salmer. Menighedsrådet 

Tors 9/10 19 
20 

Spisning, forsamlingshuset. 
An Evening With ”The King” fortælleaften 
om Elvis Presley, forsamlingshuset. 
Pris kr. 165 inkl. 3 flotte stykker smørrebrød. 
Tilmelding på tlf. 4656 1152 senest d. 24/9 08

Reerslev Musikforsyning 
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