KOMMENTAR

Tingstedet
Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn.
Bladet optager indlæg fra private, foreninger
samt annoncer.
Bladet er planlagt til at udkomme medio februar, april, juni, august, oktober og december.
Indlæg til næste nummer, skal være redaktionen i hænde senest d. 15 i måneden før.
Indlæg kan afleveres i redaktionens grønne
postkasse, som er opsat hos Gurli Kjep, Tingstedvej 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
E-mail: n i s s e m o r @ c a f e e r . d k

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 Henriksen
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.

100!
Tænk! – dette nummer af ”Tingstedet” er
nummer hundrede.
Hvor mange havde egentlig forestillet sig, at
dette magiske tal kunne nås, da en lille kreds
af landsbyens beboere i Landsbylauget begyndte at tale om, at det gamle for længst afdøde lokalblad burde erstattes med et nyt.
Det blev heldigvis ikke kun ved snakken, for
der blev nedsat et redaktionsudvalg på syv
som påtog sig opgaven at prøve at lave et nyt
lokalblad, som i sin udbredelse skulle nå alle
beboerne i Reerslev sogn.
Mange ideer kom på bordet, mange timer
blev brugt, men alligevel i april 1992 lå nr. 1
i landsbyens og sognets brevkasser.
En tegning af byens Tingsted og tre ??? var
bladets hoved, men hvad skulle det kaldes, ja
hvad var mere indlysende end netop Tingstedet, for på Tingstedet kunne beboerne fra
landsbyen og sognet i gamle dage komme til
orde og kalde til møder.
Det kunne de nu igen ved at skrive indlæg til
bladet ”Tingstedet”, hvis de havde et eller andet
på hjertet, som kunne have betydning for landsbysamfundet og det har mange benyttet sig af
gennem årene.

Og der var en kommentar fra redaktionen,
fra forsamlingshuset og fra kirken, der var
annoncer og indlæg fra idræts- og skytteforeningen, børneside m.m., der var stof til 16
sider og med spænding imødeså redaktionen
modtagelsen i landsbyen.
Den var blandet, der var flere der fandt ideen
god, mens andre igen spåede bladet en levetid på højst to numre til.
Hvad blev det så til?
Ja se på forsiden af dette nummer!
I dag vil ingen undvære bladet.
Fortsættes side 3.
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KOMMENTAR
Fortsat fra side 2

Mod vest er de lavthængende skyer endnu dybt rosafarvede af de sidste stråler fra
den nu forsvundne sol og de giver en
smuk baggrund for den gamle kirkes nu
helt mørktrøde tårn.
En rigtig oktobernat venter og vi må se i
øjnene, at -

I den oprindelige redaktion fra starten er
der sket flere udskiftninger gennem årene,
da flere af medlemmerne har forladt landsbyen og så er to kære og gode medlemmer
– Annegrete Severin og Leif Gregersen desværre afgået ved døden.
To har i dag dog været med fra begyndelsen, men nye gode kræfter er heldigvis
kommet til, så nu i dag består redaktionen
af 5 medlemmer, som frivilligt bruger tid
og kræfter på ”Tingstedet”, fordi de føler,
at bladet er et aktiv for lokalsamfundet.
Bladet bliver trykt på det kommunale trykkeri i Høje Tåstrup og en flok af hjælpsomme borgere sørger for, at det havner i
alle sognets postkasser.
Heldigvis – og det takker redaktionen for –
er der bl.a. en række lokale firmaer som
ved at annoncere i bladet er med til, at det
økonomisk kan lade sig gøre at få bladet
trykt og udgivet og at det forsat kan udkomme til glæde og oplysning for alle i
sognet i de næste mange år.
Så vidt, så godt - når nu dette nummer af
”Tingstedet” udkommer, skriver vi oktober
måned og en sommer og en sensommer
med yderst skiftende vejrlig er overstået.
Efteråret har meldt sin ankomst og langsomt går vi det og en vinter i møde.
Løvet på træerne omkring søen har ændret
farve fra grønt til brunt, gyldent og rødt alt
efter art, en flok vildænder snasker rundt i
den fint rensede sø og ovre ved rørene står
en hejre stirrende på sit eget spejlbillede i
vandets blågrønne blanke overflade.
Det bliver aften og langt ude mod sydøst
får en lavtstående måne Køgebugtens vand
til at skinne som en tynd sølvstribe under
himlens mørke blå. En skarp kontrast til
pløjemarkens kulbrune jord på marken lige
udenfor vinduet.

”det blæser ude,
nu er regnen kold,
alting grimt og sølvvådt,
dagen grå og gold.
Under havens buske
våde tudser glo,
rosenbedet dukker
sig i vissen ro,
min reseda kryber
som en mager snog,
hvor den nylig svulmed
i sin solskinskrog,
alle lindens blade
vender vrangen ud,
krænger sig og krølles
for den mindste slud.
Eneste en enkelt
Stedmoderblomst står strunk,
Blå og dyb og dunkel
I sin våde prunk,
Som al nattens møje
i en blomst blæst ind,
med en enlig stjernes
guldgråd på sin kind.
Ja – ændre årets gang kan vi ikke, så lad
os blot gå langsomt ind i oktober og det
er måske allerede blevet til kold vinter,
når næste nummer af ”Tingstedet” vil udkomme og med en ny klumme varsle, at
snart vender lyset tilbage og det hele begynder forfra igen.

Redaktionen
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HØRT I BYEN
Hvor finder jeg hvad i Tingstedet?

MINDEORD

Hedehuset, JUL, side 7.
Landsbylauget, referat, Hedeland,
juletræstænding mm., side 8 - 15.

En Reerslev borger er gået bort
efter en lang og svær kamp
mod sygdommen. Tonny Henriksen har efterladt sin kone
Grethe samt parrets to døtre
med en stor sorg; men med familie og venners hjælp skal de
nok komme videre.
Æret være Tonny´s minde.
Vennerne

Oprensning af forurening,
side 16 – 17.
Landsbykalender, side 19 - 20.
Reerslev billeder, side 21 – 24.
Landsbykalender, side 25 - 26.
SPAR Vindinge, side 27.
Forsamlingshuset, dilettant, Musikforsyning mv., side 28 – 30.
Læsernes sider, koncert med Det ny
Salonorkester, Fido, side 32 - 33.
Reerslev Fritidsklub, side 34.
Reerslev IF, adresser, side 35.
Skytteforeningen, fugleskydning,
side 36 - 37.

TAK

Tips og ideer til Maden, side 38 - 39.

Tak for alle blomster og kranse
ved min mand Tonny Henriksens bisættelse, det varmer med
de gode ord bagefter, når man
sidder og læser kortene og tak
for jeres venlige deltagelse, det
er jeg meget taknemmelig for.

Det’ for børn, Børnesiden, side 40.
Solstrejf, alt i blomster mm, side 41.
Menighedsrådet, kirkekor side 42 - 43.

Venlig hilsen
Grethe Grøn Henriksen
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HØRT I BYEN
Abonnementspris
På grund af stigende af portoudgifter, ser vi os desværre
nødsaget til pr. 1/1 2009 at
øge abonnentsprisen til 125,kr. pr. år.
Redaktionen

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
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HØRT I BYEN
I anledning af blad nr. 100 vil vi i
redaktionen gerne præsentere os
selv.

Rie Michaelsen
Rie kom med i redaktionen i september 2003.

Gurli Kjep
Gurli har været med i redaktionen
fra bladets start.

Grethe Grøn Henriksen
Grethe er bladets kasserer og kom
med i redaktionen i marts 2004.
Preben Hedegaard
Preben har også været med i redaktionen fra bladets start og skriver bl.a. klummen.
Kommunens Trykkeri
har været Tingstedets trykkeri
fra blad nr. 1, og har altid formået at få et flot resultat ud af
redaktionens anstrengelser. Vi
vil gerne hermed sige tak for et
godt samarbejde gennem alle
årene.

Karin Gregersen
Har været i redaktionen siden september 1994.
-6-
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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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LANDSBYLAUGET INFORMERER

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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LANDSBYLAUGET INFORMERER
Referat fra møde i Landsbylauget 13-8-2008 kl. 19:30

ad. pkt. 1: Godkendt med rettelser (Brandhøjgårdsvej ---

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Meddelelser (Nyt punkt, vedtaget på sidste møde)
3. Orientering fra udvalgene
4. Manglende kontingenter, Ulla
har udarbejdet liste over de pågældende
5. ”Julen står for døren”.
6. Eventuelt

ad. pkt. 2: Ingen meddelelser –
det blev drøftet om der både skal
være et punkt med meddelelser og
et med orientering fra udvalgene,
da de i høj grad vil overlappe hinanden, men konklusion blev, at
punktet meddelelser foreløbig skal
forblive på dagsordenen.
ad. pkt. 3: Jens har kontaktet
kommunen vedrørende branddam
(gadekær). Området er kommunalt. Der kan tages kontakt til Allan Hasselstrøm for at få en aftale
om forskønnelse af området.

Der var afbud fra Jytte, René og
Dan (som dog havde leveret en
velsmagende kage).
Mødet indledtes med at synge
”Havet over Danmark …”

Taastrup Hovedgade 75 2630 Taastrup
Telefon 43 99 46 45
Giro 5 59 93 50
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
ad. pkt. 4: Michael M udfærdiger
ny folder til næste møde, som kan
bruges i en hvervekampagne af
nye medlemmer (tilflyttere m.v.).

Beplantning langs Brandhøjgårdsvej ud for kirke og kirkegårdsområder er kirkens grund, hvorfor der
må træffes aftale med Menighedsrådet om beskæring.

Udarbejdet liste over tidligere
medlemmer og kontingentbetalinger blev gennemgået, og de husstande, som tidligere har betalt
kontingent, men som stadig skylder for i år, skal have personligt
besøg med nyt girokort. Fordeling
af besøg blev aftalt og påført liste.

Bump på Stærkendevej – Kommunen vil snarest lægge asfalt i
siderne, som affases, så det ikke
længere er muligt at køre ind på
græsrabat og ødelægge denne.
Beplantningen ved branddam på
Brandhøjgårdsvej, som tog udsynet ved udkørsel fra krydset i
Stærkende, er nu fjernet.

ad. pkt. 5: Foreningernes fælles
sommerfest 23.8.08. Landsbylauget skal stå for vejkonkurrence
samt andre konkurrencer. På
grund af meget sen udmelding fra
tovholderne omkring sommerfesten, kan Landsbylauget ikke stille
med hold til vejfestkonkurrence.
Der er flere medlemmer af Lauget,
som ikke kan deltage 23.8, men
de, der kan, vil komme. Det er også tvivlsomt om spisningen om aftenen kan gennemføres grundet
for få tilmeldinger. Hele planlægningen bør foregå mere præcist og
seriøst næste år, hvis Landsbylauget skal deltage. Spørgsmål blev
rejst, om Landsbylauget burde være koordinator/tovholder for de
øvrige foreninger i sådanne fællesarrangementer.
Punktet skal op på næste møde
som evaluering af dette års sommerfest.

Kommunen har været rundt i området for at kontrollere vildtvoksende beplantning og har rettet
henvendelse til de pågældende
grundejere om beskæring. Stien
mellem Solvang og Nordtoften er
privat og skal holdes af lodsejerne
(dette er sket nu).
Agenda 21 - René er med i skovrejsningsudvalget. Jens er med i
udvalget vedrørende stier og stiforbindelser. Målet er at koordinere med alle kommuner, således at
stisystemerne kommer til at harmonere. Der er afsat kr. 300.000 i
år til nyetablering.
På dagsorden til næste møde skal
der være et punkt til behandling af
forslag om opsparing til Laugets
25 års jubilæum.
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
Juletræstænding er 28.11.08 kl.
17.00 udenfor Forsamlingshuset.

ad. pkt. 6: Kirsten kontakter Erik
Juhl, Hedelands sekretariat for aftale om mulige datoer i september
eller oktober for et foredrag.

Ulla kontrollerer at forsamlingshuset er booket til efterfølende
spisning.

Michael M. orienterede om nye
indbrud. Politiet blev kontaktet
flere gange, men havde ikke tid til
at komme tilstede, selvom tyvene
var passet op her, fordi der var
husspektakler et andet sted. Der
var enighed om, at det ikke er særligt betryggende for fremtiden.

Kirsten kontrollerer at nisseorkestret er bestilt.
Michael sørger for at arrangementet bliver annonceret i Tingstedet.
Endeligt program for aftenen besluttes ved næste møde.
Det skal drøftes, om arrangementerne juletræstænding og skolens
julestue, som altid ligger lige efter
hinanden, måske kan slås sammen
til et fælles arrangement.

Michael M. meddelte, at han ikke
kan deltage i møderne oktober og
november.
Reerslev, 21.8.2008
referent Ulla Christensen

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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SPÆNDENDE HEDELAND
Hedeland er et 15 km2 stort område, hvor landskabet er i stadig forandring.
Marker og grusgrave omdannes efterhånden til natur- og fritidsområder
med søer, sletter, bakker og skove.
Det offentligt ejede selskab I/S Hedeland står for driften af området, og
denne aften kommer direktør Erik Juhl og fortæller om udviklingen af
området, og om hvilke planer der er for fremtiden.
Erik Juhl er en ildsjæl. I folkemunde kaldes han Kongen af Hedeland.
Han har stået i spidsen for forandringen af Hedeland, og er - om nogen manden der ved hvad der er sket, og hvad der vil komme til at ske, i det
store rekreative område, som vi er så heldige at være naboer til.
Efterfølgende får vi besøg af Leon Hansen fra Hedeland Vinlaug. Han
vil fortælle om arbejdet med at dyrke og fremstille vin i Hedeland. Niels
Iversen vil medbringe smagsprøver, så vi bedre kan forstå hvad det er der
driver værket, i dette hobbyvinlaug.
Sted: Forsamlingshuset

Dato: 23. oktober kl. 19.30
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding senest den 20. oktober til
Kirsten Halby - tlf. 46 56 46 61
eller Jens Midtgaard - tlf. 46 13 64 84
Kaffe og kage, øl og vand kan købes til rimelige priser.
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Juletræet tændes

FREDAG DEN 28. NOVEMBER KL. 17.00
Traditionen tro mødes vi ved forsamlingshuset,
hvor vi synger julen ind og tænder juletræet.
Nisseorkestret spiller - og bagefter er der gløgg m.m.
For dem der har lyst, er der som sædvanlig fælles spisning kl. 18.00.
Du kan enten få gule ærter - eller
ﬂæskesteg med rødkål og asier, brun sovs og kartoﬂer.
(Giv besked ved tilmelding).

Efterfølgende er der kaffe og æbleskiver.
Pris for deltagelse i fælles spisning:
Voksne: 80 kr. - Børn under 12 år: 35 kr.
Vin, øl og vand sælges som sædvanlig til rimelige priser.
Bindende tilmelding til spisning senest fredag d. 21. november
til Kirsten Halby, tlf. 46 56 46 61 eller Jens Midtgaard, tlf. 46 13 64 84
Med venlig hilsen
REERSLEV-STÆRKENDE LANDSBYLAUG
Juletræet er sponsoreret af Finn og Ingrid, Poul Hansens Vænge 4
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Julestue
på skolen

LØRDAG DEN 29. NOVEMBER KL. 10-14
med fælles hygge med børnene og andre julehyggesøgende.
Juleklip, adventskransbinding, julenissesnedkeri,
underholdning, dekorationskunstneri m.m.
Lærere og elever spiller op til dans og sang omkring juletræet.
Skolebandet The Dirty Dogs underholder.
Der kan købes kaffe, øl, vand, frugt og lidt spiseligt.
Med venlig hilsen
FRITIDSKLUBBEN
FORÆLDREFORENINGEN
IDRÆTSKLUBBEN
SKOLEN
OG REERSLEV-STÆRKENDE LANDSBYLAUG
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OPRENSNING AF FORURENING
Oprensning af forurening på del
af kirkegården

gravstedsejerne og øvrige borgere
i Reerslev.

Nu starter Region Hovedstaden
det sidste store trin i oprensningen
af forureningen i området omkring
M.W. Gjøes Vej. Det drejer sig
denne gang om at fjerne den forurening, som ligger under M.W.
Gjøes Vej, langs en del af den østlige kirkemur og ind under de nyere urnegravsteder.

Arbejdet går i gang i efteråret
2008 og en retablering af gravsteder med tilplantning m.m. vil
kunne finde sted i løbet af efteråret/vinter 2009.
Baggrunden for forureningen
Der har på M.W. Gjøes Vej tæt
ved kirkegården ligget et skindog pelsrenseri i perioden fra 1956
til 1977, hvor man har benyttet det
chlorerede opløsningsmiddel tetrachlorethylen til rensning af
skind og pelse. Rensevæsken blev
bortskaffet ved udhældning i kloakken eller direkte på jorden.

Mens oprensningen foregår, vil
gravsten og andre personlige effekter midlertidigt blive flyttet til
et ledigt område midt på kirkegården. De berørte familier har fået
tilbud om at få flyttet eventuelle
”familieroser” eller anden beplantning af speciel interesse, inden arbejdet går i gang. Selve inddelingen af gravsteder med chaussesten og grus fjernes ikke. Efter
endt oprensning tilplantes gravstederne igen, og gravsten flyttes
tilbage.

På baggrund af en række forureningsundersøgelser er det vurderet, at der ligger op mod 10 tons
chlorerede opløsningsmidler i et
lerlag fra 0-8 meter under terræn
på området. Spredes denne forurening til grundvandet vil det betyde, at Danmarks største kildeplads, Solhøj Kildeplads må lukke. Fra Solhøj Kildeplads oppumpes årligt ca. 6 millioner m3
grundvand, der forsyner ca.
50.000 husstande med rent drikkevand. En lukning vil derfor være katastrofal i forhold til den almene drikkevandsforsyning.

Høje Taastrup Provsti og Helsingør Stiftsøvrighed har givet tilladelse til at udføre den beskrevne
oprensning.
Alle berørte gravstedsejere er blevet informeret.
Projektet blev præsenteret på et
velbesøgt informationsmøde i
Præsteboligens
konfirmandstue
onsdag den 3. september for
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OPRENSNING AF FORURENING
Anlægget består af en række metalrør, der er presset ned i jorden.
De fungerer som gigantiske ”dypkogere” og varmer jorden op til
1000C. Herved bliver indholdet af
klorerede opløsningsmidler i jorden frigivet og kan lettere samles
op. Forureningen opsamles under
membranen, og bliver herefter
renset i kulfiltre.

Oprensningen
De komplicerede forhold i undergrunden har betydet, at vi har
brugt forskellige former for oprensning under vejs. Her i den sidste fase skal vi oprense lerlaget på
området. Her bruger vi en metode,
hvor jorden bliver opvarmet med
varmelegemer, idet denne metode
er velegnet til forureninger i lerede aflejringer. I forbindelse med
oprensningen udlægges en tæt
membran under et lag af beton på
arealet, som skal oprenses. Dette
sker for at sikre, at forureningsstoffer ikke afdamper til omgivelserne.

Yderligere oplysninger kan fås
ved henvendelse til:
Jesper Elkjær
Region Hovedstaden
Koncern Miljø
Tlf. 48 20 53 30
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Ny bolig?
Spørg os når du
skal sælge
Mere end 20 års
erfaring med boligsalg
Nybolig Mads Østergaard
Taastrup Hovedgade 72
2630 Taastrup
Tlf. 4371 4422

Hovedgaden 502
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 2555
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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

Reerslev kirke

Menighedsrådet

Oktober
Søn

5

Tors

9

Ons
Tors

22
23

Søn

26

Fre

31

17

Aftengudstjeneste, tema
”nye salmer”
19 Spisning
20 Fortælleaften om ”The
King” (Elvis Presley)
18.30 Menighedsrådsmøde
19.30 Spændende Hedeland m/
vinsmagning
14 Koncert ”Det ny Salonorkester”
19 Café aften
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Forsamlingshuset Reerslev Musikforsyning
Servicebygning Menighedsrådet
Forsamlingshuset Landsbylauget
Forsamlingshuset Ældreklubben
Forsamlingshuset Landsbylaugets
Café-udvalg

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

Dag Dato Kl.

Emne

Sted

Arrangør

November
Tirs

4

19

Party Lite homeparty,
duftlys mv.

Hedehuset

Husholdningsforeningen

Søn

9

15

Salmesang for børn

Reerslev kirke

Menighedsrådet

Søn

9

17

Aftengudstjeneste, tema
”nye salmer”

Reerslev kirke

Menighedsrådet

Tirs

11

Menighedsrådsvalg

Servicebygning

Menighedsrådet

Fre

14

Flæskestegsaften

Fritidsklubben

Fritidsklubben

Ons

19

Servicebygning

Menighedsrådet

Tors

20

19
20

Spisning
Havens Danseorkester

Forsamlingshuset Reerslev Musikforsyning

Fre

28

17
18

Juletræstænding
Spisning

Forsamlingshuset Landsbylauget

Lør

29

18.30 Menighedsrådsmøde

10-14 Julestue

Reerslev Skole

Landsbylauget/Fk/RIF m.fl.

December
Ons

3

19

Julehygge med banko

Hedehuset

Husholdningsforeningen

Søn

7

16

Julekoncert, m/ Torslundekoret

Reerslev kirke

Menighedsrådet
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FORSAMLINGSHUSET
1999
Året dilettantforestilling er
en fast tradition i forsamlingshuset. De lokale kræfter giver alt de har i sig til
stor morskab for publikum
– og dem selv.

1999

2006

2007

2008
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LANDSBYEN
Vandtrappen åbnes apr. 2003

VANDTRAPPEN VED
GADEKÆRET

Indvielsen i 2001

Nedrivning, Tingstedvej 20, 2005

Maglehøjgårds
nedrivning i januar 2006

Kåringen af ”Årets Løve”,: Årgang 95:
Kalle Johansen Årgang 96: Søren Stigaard,
efteråret 2003

Indvielse af natursti 2008
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LANDSBYLAUGET
Café – afrikansk aften,
nov. 2005

Juletræstænding 2004
Café, irsk aften, okt. 2003

Café okt. 2007 m. Visens
venner
Viseaften, jan 2004

GRYDELAUGET 2003

- OG ”DE GODE
GAMLE DAGE”, 12/11
2002 med Frk. Holm
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FORENINGSLIV I REERSLEV
Fastelavn 2002
”Europamesteren”, nov. 2007

Ny altertavle, apr. 2006
Vandværkets 100 års
jubilæum, aug. 1998

Midsommerkoncert, juni 2002

Sommerfest
2007

Gymnastikafslutning 2007
– 24 -

Reerslev-kalenderen 2009
Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat allerede nu:

Dag Dato Kl.

Emne

Sted

Arrangør

Januaer
Man

19

19

Viseaften om Evert Taube Hedehuset
v/ Arne Mogensen

Husholdningsforeningen

19

Café-aften, Karneval

Forsamlingshuset Landsbylaugets
Café-udvalg

Skitur for Aftenklubben

Østrig

Fritidsklubben

Virksomhedsbesøg

IGOS, Baldersbrønde

Husholdningsforeningen

Februar
Fre

13

Uge
8
Ti

24

14

Marts
Ti

10

Dilettant

Forsamlingshuset Forsamlingshuset

Fre

13

Dilettant

Forsamlingshuset Forsamlingshuset

Lør

14

Dilettant

Forsamlingshuset Forsamlingshuset

Tors

19

19

Ruth Christoffersen for- Hedehuset
tæller om og viser billeder
fra Nuuk og Indlandsisen

19

Generalforsamling

Husholdningsforeningen

April
Man

20

Forsamlingshuset Husholdningsforeningen

Maj
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Reerslev-kalenderen 2009
Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat allerede nu:

Dag Dato Kl.

Emne

Sted

Juni
Juli
August

September
Oktober
November
December

- 26 -

Arrangør

Hvor mange dage om ugen
holder SPAR Vindinge åben
fra 7:00 til 19:00
Kuponen skal afleveres i SPAR Vindinge, Tingvej 14, 4000 Roskilde. Inden den 30. nov. 2008
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

På udlejningssiden går det også
fint. Går I rundt og ved, at der er
en fest I skal holde, men endnu
ikke har fået bestilt huset, ja så
ring til mig, da der allerede er godt
gang i udlejningerne i både 20092010.
Det var alt fra forsamlingshuset
for denne gang

Sidste nyt fra forsamlingshuset

Hilsen Birthe Hillersdal

Nu har vi haft afholdt Stand Up i
vores forsamlingshus, det var en
stor succes, hvor hele huset var
fyldt op. Det var en dejlig oplevelse, at så mange støttede op. Så den
succes arbejder jeg videre på at
kunne gentage.

ER DER NOGET
DER HALTER??

Nu er vi i gang med Musikforsyningen og de arrangementer, der
har været oplyst om i Tingstedet. I
skrivende stund har vi haft besøg
af Lille Palle og holdt ”An Evening With the King”, aftener vi
håber, I syntes godt om.

-

nakke, skuldre, ryg,
lænd, ben mm
så lad mig hjælpe
dig med
fysiurgisk massage
og akupressur

bestil tid på 46560666 el.

Næste arrangement som I kan nå
at deltage i, bliver ”Havens danseorkester” d. 20-11-08 - så,
skynd jer at få bestilt billet hos
mig, kom og få en hyggelig aften
her i jeres forsamlingshus.

27631666
Lægeeksamineret massør
Johannes Thulesen
Thorsbrovej 9
- 28 -

REERSLEV FORSAMLINGSHUS

Lyst til dilettant??
Har du tid og lyst til at snuse til de skrå brædder?
Så starter Dilettanterne op med ny instruktør, Karina Grøn
Henriksen, Mandag d. 20.
i Reerslev Forsamlingshus.

oktober 2008 kl. 19

Kom og få en snak og en kop kaffe. Du er også velkommen til at
ringe til Karina og høre nærmere på 20777335.
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS
Derpå blev der serveret friskt og
lækkert smørrebrød v/ Fru Jensen,
og der bredte sig en meget hyggelig og fornøjelig stemning under
indtagelse af mad og drikke.
Lille Palle underholdt i 2 x 45 minutter med fortællinger fra sin
musikalske karriere samt fornøjede os med kendte og ukendte sange/viser og virtuose stykker på
harmonikaen – fra Hængepilen til
Finsk Tango (på finsk!). Det blev
en meget glad aften, som sluttede
med stående applaus fra alle de
fremmødte (ca. 80).

Reerslev Musikforsyning havde
premiere i Forsamlingshuset
med Lille-Palle.
Gorm (formand for forsamlingshusets bestyrelse) bød velkommen
og takkede Bruno Jensen for at
have taget initiativet til oprettelsen
af Reerslev Musikforsyning i
Reerslev Forsamlingshus’ regi.

Lille Palle blev hermed det første
medlem af ”Reerslev Forsamlingshus’ Hall Of Fame”

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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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

- 31 -

LÆSERNES SIDE

Gratis adgang
Det Nye Salonorkester
kommer til

Reerslev Forsamlingshus

Søndag 26-10–2008 kl. 14.00.
Alle er velkomne til at komme
og høre de liflige toner, de dejlige melodier og alle de kendte
sange, som man kan nynne, eller
synge med på, musik vi husker
fra middagskoncerterne i radioen
fra Wivex eller Holberghaven.
Kom og vær med, der bliver mulighed for at få en rigtig hyggelig
eftermiddag, hvor man kan nyde
en kop kaffe med brød, en sodavand eller en øl.
Det er Ældreklubben
i Reerslev, som er arrangør.

REKORD VASK & RENS
Våd vask - Tør vask
Duge vask - Rulle vask
Færdigrens – Kilorens
Udlejning af dåbskjoler
Vi ruller gerne
Deres hjemmevask
Vesterkøb 7 • 2640 Hedehusene

46 56 12 34
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LÆSERNES SIDE
Flere steder i området findes der
automater med poser til netop det
formål at fjerne sin hunds efterladenskab og der findes også kasser
til at smide den fyldte pose i.
Så hvorfor i alverden ikke have en
pose i lommen, når du går med
din hund og så fjerne, hvad ”Fido”
efterlader på sin vej, man kan også tage posen med hjem til skraldespanden.
Vis dog i det mindste det hensyn,
så man roligt kan gå en tur med
sin hund på en mørk aften, uden et
træde i noget blødt og ulækkert!
NB. Poserne kan også købes i supermarkedet.
Hilsen fra ”Fido”s ejer.

Om at lufte ”Fido”
Det er jo dejligt at se, at
efterhånden er løsgående
hunde et særsyn i
landsbyen, det er efterhånden gået op for alle at lade
hunden løbe frit - er forbudt, men
det er ikke forbudt at gå tur med
sin hund i snor og det bliver da
også mere og mere almindeligt i
landsbybilledet, men hvad der ikke er forbudt er at lade hundens
efterladenskaber – lort – blive liggende, så hvorfor i alverden fjerne
den, lad den bare blive liggende
på fortov eller sti.

L.N. SERVICE & VÆRKTØJ ApS
STÆRKENDEVEJ 226
2640 HEDEHUSENE
TELEFON 4613 8401 FAX 4613 8557

MÅNEDENS TILBUD:
S t i h l M S 1 8 0 C M o t o r s a v / B e n zi n v æ g t 4 k g H K 2 , 0
Normal pris kr. 2495,00

Nu kr. 1695,00
Echo/Windsor skærebuks med seler
Normal pris kr. 1.099,00

Nu kr. kr. 699,00
Næsten alt i Havebrugsmaskiner,
Reservedele, Slibning, Service
Afhentning/Udbringning
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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

Så er det blevet efterår, de korte bukser er lagt i skabet, venter på de varme
vinde fra syd ☺
Længes du allerede nu efter sommeren, så kig forbi vores hjemmeside. Her
er der mange billeder fra vores ture i skolesommerferien, inkl. billeder fra
kolonien.
I september nåede vi – endelig – at afholde vores traditionelle overnatning
med vores ”nye” børn. (4. klasserne). De plejer at overnatte, inden de
starter i klubben, 1/7, men pga. konflikten på vores område, kunne dette
ikke lade sig gøre i år. Nu har vi afholdt den, og det gik rigtigt godt. Der er
billeder fra den på vores hjemmeside.
I slutningen af september, var Stephanie og Michael med 18 børn til
rollespils scenarium med de andre fritidsklubber i kommunen. Det er der
også billeder af på vores hjemmeside.
Sommerfesten sammen med de andre foreninger i byen, blev en meget våd
omgang. Det regnede fra start til slut – uden pause. Fantastisk at børnene
kunne/ville spille fodbold under de forhold – men det ville de, og det var
på trods af regn og blæst en rigtig hyggelig dag. (Der blev dog ikke solgt
så meget sluch ice, som forventet).
Igen i år afholder vi flæskestegs aften for vores medlemmer og deres
forældre, samt søskende. Det er i år fredag d. 14/11. Så sæt bare kryds i
kalenderen. Tilmelding er først til mølle…
Aftenklubben skal på skitur i uge 8 2009. Stephanie, Tonni og jeg selv,
tager med 16 unger til Østrig. Det bliver med garanti sjovt.
Til sidst vil jeg på klubbens vegne ønske ”Tingstedet” tillykke med de
første 100 numre!
Lars Vesterdal
Klubleder
- 34 -

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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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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Information
fra

Reerslev Skytteforening
Vindere fra fugleskydningen
lørdag den 20/9 2008
Kronen:
Næbet:

Gurli Kjep

v / Stefan Jensen

Flemming Larsen

v / Lone Hansen

Halsen:

Svend Erik Rasmussen

v / Nicolai Andersen

Halen:

Lili Hansen

v / Leif Waaben

V. klo :

Jørgen Thelkjær

v / Christian Olsen

H. klo:

Erling Larsen

v / Simon Bergø

V. vinge:

Karsten Graversen

v / Mogens Petersen

H. vinge:

Sten Larsen

v / Jens Johannesen

Brystpladen : Troels Lund

v / Pia Eriksen

Fuglekonge

Troels Lund

Skyttekonge

Pia Eriksen

Der blev brugt 1.027 skud.

TAK FOR STØTTEN

Reerslev Skytteforening
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BØRNESIDEN
TILLYKKE
Vinderen af nr. 99’s
Rebus
Løsning: Nødlanding

Simon Borge
Brostrædet 1

Kunne du tænke dig at vinde 100
kr i anledning af Tingstedets jubilæum, og er du under 15 år, så
læg din opgaveløsning i postkassen
på Tingstedvej 16 hos
Gurli Kjep, senest d. 15.11.2008.
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
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Trænger du til at forkæle dig selv
eller en du kender, så kom til
Solstrejf en lille gårdbutik i
Hedeland på Stærkendevej 124.
Jeg laver alt i afskåret blomster,
buketter, kurve, sammenplantninger
også til bryllupper, begravelser og
fester .....!
Forhandler lækkerier fra Strynø, Læsø og Bornholm.
Jeg er meget kendt for mit julebinderi og i år er der nisser,
engle, hjerter, lys i alle afskygninger.
Du kan også bestille til firmaer, men husk gerne at være i
god tid.
Kig forbi hos Solstrejf, her er det hyggen der tæller.
Ligger Stærkendevej 124, Vindinge.
Åbent

alle fredage fra 16.30 - 18.00
alle lørdage fra 10.00 - 15.00

I dec.

alle søndage fra 10.00 - 13.00

Telefon 40 13 24 57
www.tr-solstrejf.dk
trsolstrejf@gmail.com
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Menighedsrådsmøderne i efteråret finder sted på følgende datoer:
Den 22/10 og 19/11 2008 kl. 18.30 i Servicebygningen.

Reerslev Kirkekor
Søndag d. 9 november kl. 15. i Reerslev Kirke
For musikglade børn fra børnehave til 3 klasse.
Musikpædagogen Kirsten Juul-Sørensen synger
og spiller med børnene. Forældrene må gerne være med.
Der kræves ingen musikalske forudsætninger, alle er velkomne og det
er gratis........
Menighedsrådet

Tune Center 4,
4030 Tune
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Gudstjenester
i
Reerslev kirke

Søndag, den 16. november kl. 10
26. S. e. Trinitatis
Søndag, den 23. november kl. 10
27. S. e. Trinitatis
Søndag, den 30. november kl. 10
1. Søndag i Advent

oktober
Søndag, den 5. oktober kl. 17

december

Salmeeftermiddag
med nye salmer

Søndag, den 7. december kl. 16

Søndag, den 12. oktober kl. 10
21. S. e. Trinitatis
Hedegaard

Julekoncert
Torslundekoret

Søndag, den 19. oktober kl. 10
22. S. e. Trinitatis
Kanding

Søndag, den 14. december kl. 10
3. S. i Advent

Søndag, den 26. oktober kl. 10
23. S. e. Trinitatis
Kanding

november
Søndag, den 2. november kl. 10
24. S. e. Trinitatis
Kanding
Søndag, den 9. november kl. 15

Salmesang for børn
Søndag, den 9. november kl. 17

Salmeeftermiddag
med nye salmer

- 43 -

AKTIVITETSKALENDER for oktober og november 2008
Dato

Kl.

Aktivitet og sted

Arrangør

Ons 22/10

18.30

Menighedsrådsmøde i Servicebygningen,
M.W. Gjøesvej 18, Reerslev

Menighedsrådet

Tors23/10

19.30

Spændende Hedeland v/ Erik Juhl samt vinsmagning, i forsamlingshuset
Gratis adgang
Tilmelding på tlf. 4656 4661 eller 4613 6484
senest d. 20/10 08

Landsbylauget

Søn 26/10

14

”Det ny Salon-orkester” underholder i forsamlingshuset
Gratis adgang

Ældreklubben.

Fre 31/10

19

Café-aften i forsamlingshuset
Tilmelding

Landsbylaugets Café-udvalg

Tirs 4/11

19

Party Lite Homeparty v. Lone Sørensen,
duftlys, lysestager mm, i Hedehuset
Pris: kr. 50, inklusiv kaffe og kage
Tilmelding på tlf. 4656 0673 senest d. 1/11 08

Husholdningsforeningen

Søn 9/11

15

Salmesang for børn

Menighedsrådet

Søn 9/11

17

Salmeeftermiddag, nye salmer

Menighedsrådet

Ons 11/11

Menighedsrådsvalg i Servicebygningen, M.W. Menighedsrådet
Gjøesvej 18, Reerslev.

Fre 14/11

Flæskestegsaften i fritidsklubben
Tilmelding

Reerslev Fritidsklub

Menighedsrådsmøde i Servicebygningen,
M.W. Gjøesvej 18, Reerslev.

Menighedsrådet

Ons 19/11

18.30

Tors20/11

19
20

Spisning, forsamlingshuset.
Havens Danseorkester underholder i forsamlingshuset.
Pris kr. 165 inkl. 3 flotte stykker smørrebrød.
Tilmelding på tlf. 4656 1152 senest d. 5/11 08

Reerslev Musikforsyning

Fre 28/11

17
18

Juletræstænding, v. forsamlingshuset
Spisning, gule ærter eller flæskesteg
Pris: voksen kr. 80 – børn kr. 35
Tilmelding på tlf. 4656 4661 eller 4613 6484
senest d. 21/11 08

Landsbylauget

Lør 29/11

10-14

Julestue, Reerslev skole

Landsbylauget, Fk, RIF m.fl.

Ons 3/12

19

Julehygge m/ banko i Hedehuset
Husholdningsforeningen
Pris: kr. 50 inklusiv materialer + gave til en
værdi af ca. 25 kr.
Tilmelding på tlf. 4656 0673 senest d. 30/11 08

Søn 7/12

16

Julekoncert i Reerslev Kirke med Torslundekoret

Menighedsrådet

