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

Fra det spirende forårs palet i mange
grønne nuancer til en tæt ensfarvet
grågrøn i den høje sommer ser vi nu en
palet, der i overgangen mellem efterår
og vinter stråler i gyldne rødlige farver
til falmende brunt for således står
landskabet og skovens træer og venter
på det kulde vejr med regn og sne, som
man fornemme vil komme ved at kaste
et blik ud over Esrumsøens gråblå kuldesitrende overflade, som passeres på
vejen til Gribskov
Parkeringspladsen i skoven er omkranset af graner, som har den farve graner
skal have på denne årstid. Der er stille
i skoven bortset fra en svag susen i
træernes toppe ellers ingen lyde og stien er belagt mede et tykt tæppe af
faldne blade fra de omkransende lave
træer og buske.
Stien fører lige frem til skovløberhuset
ved Gribsøs nordre ende, som er et yndet udflugtssted om sommeren til
frisklavet kaffe og hjemmebag.
I dag ikke et menneske kun en lys røg
fra skorstenen røber, at der bor menneske i huset.
Søens overflade er ikke sort, men skinner gyldent takket være den nedgående
sol og er uden med mindste krusning,
hernede i skoven er det vindstille.
Tæt ved bredden står en gammel træstub, var det mon sådan er Viggo
Stuckenberg sad på, da han kom på
disse verslinier?

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.

Fortsættes side 3.
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KOMMENTAR
Hvor finder jeg hvad i Tingstedet?

Fortsat fra side 2

”Jeg sad ved Gribsø en efterårsdag
henimod aften; en stille regn
daled gennem den stille luft
og lagde sin duggende ånde
henover søens spejl!
langs bredden stod skoven i nøgen ro,
grå og ensom, efterårssøde
med filtrede buske langs søens rand
og våde stammers stimlende hjord
ned over bankerne, vadende tavst
i sommerens faldne løv
med kronernes buklede rygge
mørke af buskregnens væde.

Solstrejf, alt i blomster, side 5.

Forsamlingshuset, dilettant, generalforsamling, side 6 - 7.
Landsbylauget, referat, café-aften, side
8 - 13.
Reerslev Fritidsklub, side 14.

Landsbykalender, side 16 - 17.
Reerslev IF, adresser, side 18.
Skytteforeningen, adresser, side 19.

Søen vugged mod breddens muld,
vugged så varsomt en vissen kvist,
gynged den ind og flytted den ud
og lagde hos den to visne blade,
mens inde fra stammernes stille øde
et ensomt klagende suk
drog ud over søen.
der stod for min sjæl den efterårsaften
et eneste billede – døden.
Larmløs, kølig, en støvfri regn,
der daler gennem den klamme luft
og lægger sin duggende ånde
over en stilnet sø,
mens skoven, efterårsøde,
ruger i evig skumring
rundt om det sovende vand.

Poul Hansens Arkiv, Stærkende Vandværk, side 20 – 21.
Læsernes sider, anmeldelse af ny julebog,
side 22 - 23.
Tips og ideer til Maden, side 24 - 25.

SPAR Vindinge, side 26.
Det’ for børn, Børnesiden, side 27.
Menighedsrådet, det ny menighedsråd, julekoncert, side 29 -31.

Sådan kan man opleve en tur i skoven,
hvis man har sanserne åbne på en sidste
efterårsdag i november, vel viden at når
dette blad ligger på stuebordet, så er der
kun små tre uger tilbage af år 2008 og
så bliver 8 skiftet ud med 9, men inden
da, kan man jo gøre sig sine tanker over,
hvad det snart afsluttede år har givet af
både sorger og glæder til verden, til
Danmark, til familie og venner.
Men med dette års sidste nummer af
Tingstedet – nr. 101 – ønsker redaktionen alle læserne en rigtig god jul og et
godt nyt år 2009.
Redaktionen
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HØRT I BYEN
Den unge rod ræsede rundt på villavejene omkring Charlotteager i sin fætters smarte
BMW. I et kryds måtte han
bremse op for en ældre dame,
der fuldt lovligt var ved at
krydse gaden. Bilen stoppede
med hvinende bremser. Den
ældre dame fortsatte over gaden og da hun var ud for bilen,
pegene hun på de 2 små plastik babysko, der hang i forruden som maskotter og sagde:
- Skal du ikke have dine sko
på, unge mand?

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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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 fredagefra 16.30 - 18.00
alle lørdagefra 10.00 - 15.00
I dec. alle søndagefra 10.00 - 13.00
Telefon 40 13 24 57
www.tr-solstrejf.dk
trsolstrejf@gmail.com
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

Så er dilettanterne i gang igen.
Stykket er fundet, rollerne er uddelt og læseprøverne er begyndt.
Stykket hedder:
”Greven ud af luften” skrevet af Iwan Wagnholt
Godset Birkeholm er rammen om denne lystige folkekomedie.
Grev Birkholm er en uforbederlig spillenatur, som sætter penge til,
hvor han end gør sin indsats. Hans kone Alvilde er ødsel - har overhovedet ingen hæmninger, når det gælder om at give penge ud. Og det
skal jo gå galt. Godset er forgældet og den eneste udvej er at få datteren afsat til sønnen fra nabogodset. Men datteren Gilda er langt fra interesseret. Hun vil hellere giftes med Svend Petersen, som er gartner,
chauffør, tjener, kokkepige etc. på godset, og som for finhedens skyld
kaldes James. Og som det skal være i en rigtig folkekomedie: når nøden er størst er hjælpen nærmest. Men familien Birkholm må mange
diskussioner igennem, før de opdager, hvad der er lige for næsen af
dem.
Både skuespillere og instruktør lover, at de vil gøre deres bedste, for
at vi kan få rørt lattermusklerne.
Forestillingen opføres i uge 11 2009

Tirsdag den
Fredag den
Lørdag den

10. marts 2009 kl. 18.30
13. marts 2009 kl. 19.00
14. marts 2009 kl. 19.00

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Tag familien med og mød op til en
hyggelig og sjov aften i selskab med gode venner og naboer.
Bestyrelsen
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

Vi ønsker alle brugere af
og gæster i forsamlingshuset

rigtig glædelig jul
og godt nytår.
Vi glæder os til at se jer igen
i det nye år.
Reerslev forsamlingshus

Reerslev Forsamlingshus
indkalder til

ordinær generalforsamling
onsdag den 25/2 2009 kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen
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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
Til stede var: Jens, Claus, René,
Michael M., Dan, Kirsten og Else.
Afbud fra Ulla, Michael B.C. og
Jytte.

Referat af bestyrelsesmøde 10.
september 2008
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Meddelelser.
3. Orientering fra udvalgene.
4. Opsparing til laugets 25 års jubilæum.
5. Evaluering af forløbet omkring
sommerfesten 2008.
6. Eventuelt.
Der var gået kludder i bookningen
af forsamlingshuset (Birthe var på
hospitalet), så mødet blev holdt
hos Kirsten. Jens havde lavet en
(for lille) æblekage med råcreme
(Uhm!).

Ad 1
Referatet blev godkendt.
Ad 2
Dan meddelte at han gerne så mødet afsluttet tidligt.
Ad 3
Agenda 21: Der arbejdes med at
koordinere og nyetablere stier
mellem kommunerne.
Vej og trafik: Menighedsrådet
undersøger ejerskabet ud til
Brandhøjgårdsvej m. henblik på
rydning.

Taastrup Hovedgade 75 2630 Taastrup
Telefon 43 99 46 45
Giro 5 59 93 50
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
Aktivitetsudvalget: Hvad skal i
Tingstedet vedr. julearrangementer? Dan udarbejder annoncer
vedr. juletræstænding den 28.11.
og julearrangement på skolen den
29.11. Vi drøftede muligheden af
at slå disse arrangementer sammen
næste år, men der er tradition for
juletræ den sidste fredag i november, og arrangementet på skolen
skal helst være en lørdag.
Vedr. 28.11.: Nisseorkestret kommer som sædvanlig.
Træet bliver sponsoreret af Finn
og Ingrid, Poul Hansens Vænge 4.
Michael og Kirsten står for sange
til omdeling.

Med hensyn til maden: Grethe
Grøn laver gule ærter, og Anne Lise (Dan) laver flæskesteg.
Det blev endvidere vedtaget at
Dan og Grethe Grøn (i Michael
M.s fravær) sørger for indkaldelser
til omdeling.
Erik Juhl, direktør i Hedelandsselskabet, vil gerne holde foredrag
den 23. oktober kl. 19.30. Det blev
aftalt at der evt. kunne kobles et
ekstra indslag på, evt. Vinlauget
Hedeland. Dette arrangement skal
også i Tingstedet.
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
Informationsudvalget: Michael
M. har udarbejdet en folder som
kan omdeles til nye beboere m.fl.,
og det blev vedtaget at den kunne
tages i brug.
Ad 4
Det blev besluttet at det skal forelægges som et punkt på næste generalforsamling.

Ad 6
Den aktuelle medlemshvervningskampagne blev gennemgået. Else
havde fået en del til komme igen.
Der var kommet svar fra kommunen vedr. udkørsel fra Reerslev
Nord, men jfv. Ad 3 er der ingen
aktuelle planer.
Der blev stillet forslag om etablering af hhv. 1. hjælps- og brandkurser. Ideen faldt i god jord, og
der blev stillet forslag om at Falck
evt. kom til sommerfesten med en
opvisning, og efterfølgende hvervede interesserede.
Det blev oplyst at vores hjemmeside er opdateret vedr. indbrud i
Reerslev.
Mødet sluttet kl. 21.30.
Ref.: Dan

Ad 5
Der var en del (selv)kritik. For løs
planlægning. For sen indkaldelse.
Annoncering i Tingstedet.
Det blev vedtaget at vi allerede nu
reserverer 15. august 2009 til arrangementet, således at vi kan reservere forsamlingshus, telte m.v.
Muligheden for at lauget – ved
Michael B. C. – kunne stå som
tovholder blev drøftet, men da han
som nævnt var fraværende, blev
det vedtaget at tage det op som et
punkt på næste møde.
Store skilte blev efterlyst.
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Fransk kok og hushovmester
er vi ikke, men vi skal gøre
vort bedste, bare I vil
komme til karneval og hygge
jer sammen med os

fredag den 13/2 2009 kl. 19
Grydelauget
- 13 -

Reerslev fritids- og ungdomsklub
Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene.
Tlf. 4335 3560. Email: reerslev_fritidsklub@htk.dk Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk

Nu nærmer den søde juletid sig… Og der er godt gang i fremstillingen af
julegaver. Så i mange hjem, er der virkelig noget at glæde sig til.
Der har været verdens premiere i Reerslev…
For første gang i historien, har vi afholdt Halloween fest – sammen med
sfo’en. Det blev en rigtig god fest. Der var omkring 300 deltagere, børn og
forældre. Vi skulle stå for at lave suppe. Og der skulle meget til, så vi
måtte have ekspert hjælp! Tak for hjælpen Gitte.
Det er helt sikkert noget vi vil tage op igen, til næste år. Begge personale
grupper har i hvert fald givet udtryk for, at vi vil meget mere samarbejde.
Og det er jo glædeligt for os alle sammen, ikke mindst børnene
Vores flæskestegs aften ligger efter deadline, men der er 100 tilmeldte, så
mon ikke det kommer til at gå godt? Det plejer i hvert fald at være en
rigtig hyggelig aften.
Vi skal igen i år, være med til at lave byens ”julestue” på skolen, sammen
med de andre foreninger og skolen. Sidste år var det meget hyggeligt og vi
skal da gøre hvad vi kan, for at det igen i år, bliver rigtigt hyggeligt.
Lige inden vi rammer juleferien, holder vi julediskotek i klubben.
Det har vi prøvet en enkelt gang før – og det var sjovt. Det blev sidste år
aftalt, at det skal være 6. klasse, som arrangerer aftenen, sammen med en
voksen. Der bliver danset/leget til den helt store guldmedalje. Og det er en
god måde at få sagt god ferie på til hinanden. Tilmelding m.m. kommer
der mere om i vores nyhedsbrev.
Det skal vel skrives, selv om vi i skrivende stund, ikke er kommet ud af
november:
God jul & rigtigt godt nytår
Til jer alle fra os i klubben.
Lars Vesterdal
Klubleder
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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 2009
Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat allerede nu:

Dag Dato Kl.

Emne

Sted

Arrangør

Januar
Ons

14

9.30 Generalforsamling

Fritidsklubben

Reerslev Ældreklub

Ons

14

18.30 Menighedsrådsmøde

Servicebygningen

Menighedsrådet

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
14

Ti

24

Ons

25

19.30 Generalforsamling

Tors

26

Generalforsamling

Forsamlingshuset Forsamlingshuset
Forsamlingshuset ELDUR Islænderklub

Marts
18.30 Dilettant

Forsamlingshuset Forsamlingshuset

Ti

10

Fre

13

19

Dilettant

Forsamlingshuset Forsamlingshuset

Lør

14

19

Dilettant

Forsamlingshuset Forsamlingshuset

Tors

19

19

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

Tors

26

19
20

Spisning
The Happy Jazzmen
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Husholdningsforeningen

Forsamlingshuset Reerslev Musikforsyning

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

Dag Dato Kl.

Emne

Sted

Arrangør

April
Fre

17

18

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset Landsbylauget

Man

20

19

Generalforsamling

Forsamlingshuset Husholdningsforeningen

Tors

23

19
20

Spisning
Volume 60

Forsamlingshuset Reerslev Musikforsyning

Sommerfest

Forsamlingshuset Landsbylauget
m.fl.

Maj
Juni
Juli
August
Lør

15

September
Oktober
November
December
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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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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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Poul Jensen har lånt os nogle gamle udskrifter om livet i Stærkinde og
Reerslev fra omkring århundredskiftet, som hans morbror Poul Hansen
har skrevet. Poul Hansen var en ivrig skribent og iagttager.
Derfor blev Poul Hansens Vænge opkaldt efter ham.
Vi vil i samarbejde med Poul Jensen renskrive udvalgte tekster til
Tingstedet og til hjemmesiden (reerslev-sterkende.dk).
Her er første tekst i original-kopi og i klartekst på næste side.
Vi vil fremover udelukkende vise udvalgte afsnit i klartekst,
men synes lige I skal nyde den fine håndskrift.
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POUL HANSENS ARKIV
Matr. 30 b.
Stærkinde byes vandværk, hartkorn 1 album.

Interessantskabets skøde på 30 b fra Møller Christian Sørensen d. 12/9 1902.
Den 20. September 1901 var Stærkinde byes beboere indvarslet til møde hos
gdr. Hans Pedersen Dyvekærgård, for at forhandle om bygningen af et vandværk. Dette vedtages og arbejdet overdrages vandmester C. Sørensen, Frederiksberg for en pris af 6000 kr. Hans Pedersen blev valgt til formand. – Vandværkets bygning påbegyndtes med det samme, og på bestyrelsesmøde den 24.
marts 1902 fik vandmesteren ifølge kontakten anlægssummen udbetalt. Interessenterne udførte selv arbejdet med at køre jord omkring vandbeholderen, som
hentes fra ”Tjørnehøj”, der lå i skellet mellem matr. 1 og 2.
Den første generalforsamling holdtes d. 25. maj 1902, hvor kontingentet pr. andel var sat til 7 kr. – I 1942 er det 20 kr. pr. andel.
Efter at Københavns kommune i 1906 – 08 havde anlagt Thorsbro vandværk,
sank vandstanden i brønden 4 al. På en extra generalforsamling d. 21. november
1909 vedtoges det at lade borerøret fordybe. Dette blev fordybet med 5½ al, så
vandstanden blev 6 al. – Kort efter blev anskaffet en ny vindmotor 14 x 40 fod.
pris 1048 kr. – I 1915 lød atter klagen, at der var for lidt vand, og der blev tilkaldt en fagmand. Udgiften blev dog kun 93,85 kr.
Generalforsamlingen d. 25. maj 1932 vedtog at benytte elektricitet.
I 1937 foretoges atter en fordybning, og der kom ny borerør helt fra oven.

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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LÆSERNES SIDE
Jo selvfølgelig, det kunne far da
godt.
Og således blev bogen om ”Anton
og det magiske juletræ” til.
Bogen henvender sig til alle børnefamilier og bedsteforældre med
børn/børnebørn fra ca. 5 år og opefter.
Den kan også – med stor fornøjelse – læses af voksne, for voksne,
og af alle barnlige julesjæle, der
gerne vil holde den fine gamle
tradition af højtlæsning i hævd.
Historien handler om drengen Anton og hans familie, skole, fodbold og venner. Historien holder
fast i alle de gode gamle Juletraditioner med både hemmeligheder,
magi, nisser, trolde og selvfølgelig
Julemanden med sin kane og
rensdyret Rudolf!
Men den indeholder også et link
til fremtiden, hvor der rejses gennem TID og RUM, og hvor begrebet tid er noget, der næsten forsvinder.
Kort sagt, en bog der fortjener at
blive læst højt!

Anmeldelse af årets Juleeventyr
”Anton og det magiske juletræ”
Forfatter: Kim Zeutner
Illustreret af: Nanna Poulsen
En sjov, festlig, spændende og
anderledes Julebog har set dagens
lys!
Ideen til bogen blev skabt, da tvillingerne Katrine & Nikolaj på 10
år sagde til deres far:
”Far, kan du ikke godt skrive en
julehistorie til os”?

”Anton og det magiske juletræ”
udkom medio november i år.
Bogen er på 120 sider. Der er 24
afsnit, et kapitel til hver dag i julemåneden.
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LÆSERNES SIDE
Den er trykt med et kraftigt glat
farveomslag og i A5 format.
Den er illustreret med sort/hvid
stregtegning og er velegnet til at
farvelægge.
Bogen koster kr. 179,00.
Hvis nogen har lyst til at købe
omtalte julebog, kan henvendelse
ske til:
Else Nielsen
Thorsager 12, 1
Reerslev
2640 Hedehusene

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

Tlf.: 46 59 14 09 / 23 25 02 97

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

MÅNEDENS TILBUD:
Stihl MS 180C Motorsav/Benzin vægt 4 kg HK 2,0
Normal pris kr. 2.495,00

Nu kr. 1.695,00
Echo/Windsor Sikkerhedssæt Bestående af:
Skærebuks m/seler, hjelm og skærehandsker
Normal pris kr. 1.549,00

Nu kr. 999,00
Næsten alt i Havebrugsmaskiner, Reservedele, Slibning, Service
Afhentning/Udbringning
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MADSIDEN
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MADSIDEN
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BØRNESIDEN

TILLYKKE
Vinderen af nr. 100’s
stavelsesopgave er:
Ulrikke, Thorsager 26 I
Løsning: Kamel

Kunne du tænke dig at vinde 50
kr., og er du under 15 år, så læg din
krydsordsløsning i postkassen på
Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep,
senest d. 15.01.2009.
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
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Valg af nyt menighedsråd
I Reerslev har vi igen haft fredsvalg – eller aftalevalg som det også kaldes
– idet der kun var opstillet én liste med kandidater til tage sig af Reerslev
kirkes anliggender i de næste 4 år.
Det nye menighedsråd, som træder i funktion fra det nye kirkeårs
begyndelse, dvs. første søndag i advent består af:
Helle Leegaard Thomsen, formand,
Bendt Poulsen, næstformand,
Niels Willumsen, kasserer,
Else Raahauge,
Eve Hansen og
Anne Weilmann Hansen
Vi glæder os til et godt samarbejde og til at planlægge spændende og
hyggelige aktiviteter for Reerslevs beboere.
Landsbypræsten er stadig Viggo Kanding, der kan træffes på tlf. 46 56 06
52 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8-12.
Graver er Grethe Grøn Henriksen, som kan træffes på tlf. 46 56 28 94
I øvrigt henviser vi til vor hjemmeside www.reerslevsogn.dk, hvor I kan
finde alle relevante og aktuelle informationer om kirken.

Det
nyvalgte
menighedsråd
holder sit første ordinære møde d.
14. januar 2009 kl. 18.30.
Mødet er offentligt.
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Reerslev kirke
Søndag, den 7. december kl. 16
----------------------------------------

TORSLUNDE KORET
dirigent: LARS GRANGAARD
solist:

GERT HERZBERG engelskhorn
akkompagnement ved landsbypræsten

GRATIS ADGANG
Reerslev Menighedsråd
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Gudstjenester
i
Reerslev kirke

januar
torsdag, den 1. januar kl. 10
Nytårsdag
Kanding
Søndag, den 4. januar kl. 10
Hl. 3 Konger
Hedegaard

december
Søndag, den 7. december kl. 16

Søndag, den 11. januar kl. 10
1. S. e. Hl. 3 Konger Kanding

Julekoncert
Torslundekoret

Søndag, den 18. januar kl. 10
2. S. e. Hl. Konger Kanding

Søndag, den 14. december kl. 10
3. S. i Advent
Hedegaard
Søndag, den 21. december kl. 10
4. S. i Advent
Kanding

Juleaften, den 24.
kl. 14,30 + kl. 16
Torsdag, den 25. december kl. 10
Juledag
Kanding
Fredag, den 26. december
Ingen
Søndag, den 28. december kl. 10
Julesøndag
Hedegaard
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AKTIVITETSKALENDER for december 2008 og januar 2009
Dato

Kl.

Aktivitet og sted

Arrangør

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, solist Gert Herzberg.
Gratis adgang.

Menighedsrådet

God jul og godt nytår
Ons 14/1

9.30

Generalforsamling, i fritidsklubben.

Ældreklubben.

Ons 14/1

18.30

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

Menighedsrådet

Man 19/1

19

Viseaften om Evert Taube, v. Arne Mogensen Husholdningsforeningen
i Hedehuset
Pris: kr. 75, inklusiv håndmadder og kaffe.
Tilmelding på tlf. 4656 0673 senest d. 14/1 09.

Fre

19

Café-aften, karneval, i forsamlingshuset.
Tilmelding.

Landsbylaugets Café-Udvalg

Skitur, til Østrig for Aftenklubben.

Reerslev Fritidsklub

13/2

Uge 8
Tirs 24/2

14

Ons 25/2

19.30

Virksomhedsbesøg hos Igos i Baldersbrønde
Husholdningsforeningen
Pris: 50 kr. inklusiv kaffe i Hedehuset.
Tilmelding på tlf. 4656 0673 senest d. 18/2 09.
Generalforsamling i forsamlingshuset.

Reerslev forsamlingshus

