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TANKER UNDER EN VANDRETUR
LANGS HEGNET.
Sagte gennem luften strømmer
Denne vellugt honningsød,
Og som duftberust jeg drømmer
med en åben bog i skød,
sagte vender vinden bladet -,
hvor parfumen dog er stærk!
Hvad er mig, når linden blomstre,
selv det lærerigste værk.
Ordene er Holger Drachmanns og de faldt mig
ind forleden dag, da jeg langsomt vandrede ud
ad den nye natursti langs hegnet med en bølgende kornmark på den ene side og skellet på
den anden side med lave buske og spredte piletræer grænsende op til den stærkt gule honningsøde duftende rapsmark på den anden side.
Intet andet i naturen har denne stærkt gule farve
og intet andet den samme søde duft – måske lige undtagen lindetræerne, når de som digteren
fortsætter:

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

Linden blomstrer, luften gløder;
tordensvanger, mæt af sol.
Blomst ved blomst mit øje møder,
mens jeg vugger i min stol;
havens flora, just som året,
højest i sin fylde nået –
yppigst farve, modnest mængde
af hvad der blev tænkt og sået.
Sådan sad digteren og tænkte i sin stol i haven
hjemme i Skagen, hvor han nød foråret og
sommeren og glædede sig til bålet på stranden
Sct. Hans aften.
Jeg længtes ikke efter Sct. Hans, mine tanker
gik til en gammel ven, jeg netop havde besøgt
og som var stærkt præget af sygdom, men som
havde et stort ønske i tankerne om en tur ud i
den nyudsprungne Dyrehave, han ville gerne
opleve de blomstrende hvide og røde tjørne,
gå en tur på Erimitagesletten og kaste et blik
ud over Øresund.

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
Fortsat fra side 2
Modne tanker – farvetunge:
Rosen svømmer i sit blod,
ældre slægter, ganske unge,
podet par på samme rod!
Hyldens tætte skærme skygger
for en nattebleg Jasmin –
hvor de hvisker, hvor de længes:
hver om sit og hver om sin!

Hvor finder jeg hvad i Tingstedet?
Landsbylauget, ”Ren By” Sommerfest og
Sankt Hans., side 6 - 10.

Vandværket, referat, side 11 – 13.
Reerslev Fritidsklub, side 14.

Landsbykalender, side 15 og 18 - 19.

Siddende på en solvarm plet på jordvolden lænet op ad en pilestamme lyttende til vibens fløjt
i luften går tankerne til vennen, måske en spadseretur på opdagelse i slotshaven ved Frederiksborg slot en solskinsdag med ham ville
vække glæde og mod.

Menighedsrådet, aktivitetskalender, side
16 – 17.

Der er gangens perspektiver
lukket af en hasselhæk,
hvor en Gud sit væsen driver,
mens han holder folk for gæk!
Nu velan! På luftens strømme
lad os sagte glide hen;
lad mig, medens linden blomstre,
drømme tiden om igen!
Redaktionen.

Læsernes side, De uskyldiges røst, massage i Stærkende, side 22 – 23.

Reerslev IF,. side 20.
Skytteforeningen, side 21.

Arkivet, Reerslev Brugs, side 24 – 26.
Tips og ideer til Maden, side 28 - 29.
Det’ for børn, Børnesiden, side 30.
Menighedsrådet, gudstjenestelisten,
side 31.

-3-

HØRT I BYEN

Tingstedet nu i farver

LÆSERKONKURRENCE:

Som I sikkert har bemærket, er
Tingstedet nu i farvetryk.

Tag et foto på din tur rundt i byen
eller omegnen og send det til redaktionen. Redaktionen trækker
lod blandt de indkomne fotos og
vinderen får ud over billedet på
forsiden af Tingstedet 2 flasker
rødvin.

Derfor en lille rundspørge:

Øger det din læselyst, at Tingstedet er i farver?
Vi hører gerne din mening om
form, indhold og bladets udseende. Vær med til at gøre Tingstedet
bedre.

☺

”Ved du, hvad min far gav
min mor til hendes runde fødselsdag? – Et spisestel i 625 dele!”
sagde teenagedatteren til sin veninde.
”Du godeste, din far må da være
meget rig” sagde veninden.
”Næh, stellet var egentlig på 24
dele, men så snublede han på
trappen ud fra Pinnerup!”

Du kan skrive din kommentar på
f. eks. en lukket konvolut og lægge den i postkassen hos Gurli,
Tingstedvej 16, eller maile den til
en i redaktionen senest d. 15/7
2009.
Vi trækker lod blandt indkomne
svar, og vinderen præmieres
med 1 flaske rødvin.
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Kæledyr
eller have?
Vi har det hele til konkurrencedygtige priser. Alt i foder
til heste – også strøelse, træbriketter samt træpiller.

Tjørnehøj Mølle er Danmarks største hestefoderproducent. Foderet forhandles landsdækkende gennem DLG,
Land & Fritid samt private forhandlere.
-5-5-

A/S Tjørnehøj Mølle
Tingstedvej 47
2640 Hedehusene
Tlf. 33 68 37 70
www.kvalitetsfoder.dk
Åbningstider:
Man.-tors. 7.00-16.00
Fre. 9.30-15.00
Middagslukket
alle dage 12.00-12.30

LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2009-2010
Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:

www.reerslev-sterkende.dk
Formand

Michael Blem Clausen
Dybkærvænget 13, Stærkende
Tlf.: 4360 0050
Mail: micclausen@gmail.com

Næstformand
Kirsten Halby
Tingstedvej 18, Reerslev
Tlf.: 4656 4661
Mail:
aage.kirsten@christensen.mail.dk
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

Pressekoordinator

Michael Michaelsen
Solvang 29, Reerslev
Tlf.: 4656 3909
Mail:
michael.michaelsen@4me2you.dk
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
Bestyrelses- René J. Andersen
medlemmer Nordtoften 6, Reerslev
Tlf.: 3886 5779
Mail: rene@koudal.org
Kenneth Vexøe
Tingstedvej 7, Reerslev
Tlf. 5164 0861
Mail:wexoe@post.cybercity.dk
Jytte Larsen
Solvang 66, Reerslev
Tlf.: 4656 1755
Mail: j.b.larsen@privat.dk
Suppleanter Else Nielsen
Thorsager 12 I, Reerslev
Tlf.: 4659 1409
Mail: jholmsted@mail.dk
Nick Zieler
Tingstedvej 41, Reerslev
Tlf.: 4018 7228
Mail: nick@hyldagergaard.dk

Hvis du ikke er medlem af Landsbylauget og gerne vil have indflydelse på hvad der
sker i vores landsbyer, eller du gerne vil deltage i byernes arrangementer, kan du
henvende dig til:
Kasserer Ulla Christensen
Solvang 70, Reerslev
2640 Hedehusene
Tlf. 4659 0616 eller email: ullachr@mail.tele.dk
Årligt kontingent 125,- kr.
Formål fra vedtægterne.
Foreningen har til formål at arbejde for, at Reerslev-Stærkinde bevarer det miljø og
den kultur, herunder det serviceniveau, der traditionelt er repræsenteret i et landsbysamfund. I tilslutning til denne målsætning skal det tillige tilstræbes, at den nuværende bygnings- og naturmæssige struktur bibeholdes i så vid udstrækning som muligt,
og at videreudvikling og udbygning tager hensyn hertil.
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LANDSBYLAUGET INFORMERER

REERSLEV-STÆRKENDE LANDSBYLAUG
INDBYDER TRADITIONEN TRO
til en hyggelig Sankt Hans Aften tirsdag den 23 juni i Lergraven. Tag madkurven med. Der sælges øl/vand/vin og slik i boden
fra kl. 19.30.
Landsbylauget har indkøbt nye borde og stole, og vi har lånt en
del strandstole, så vi håber det bliver lidt mere komfortabelt end
med pallerne.

Årets båltale begynder ca. kl. 21:15
Bålet tændes ca. kl. 21:30.
Mød op til en festlig og hyggelig aften.
www.reerslev-sterkende.dk
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
Landsbylauget agter at fortsætte
dette samarbejde med Dansk Naturfredningsforening og Miljø- og
Energicentret i Høje Taastrup
kommune.

Projekt Ren By,
søndag den 19.04.2009 –
- en succes
20 aktive Reerslev & Stærkende
borgere mødte op. Vejret var tørt
og godt, og humøret højt. På de
uddelte ruter blev der samler 19
stække med affald + diverse flasker og dåser. Godt gået!
Landsbylauget takker alle, der
var med til at gøre en indsats mod
uønsket og uskønt affald i og omkring vore to smukke landsbyer.

Vi håber selvfølgelig på endnu
flere aktive indsamlere næste
gang.
På gensyn foråret 2010
På Landsbylaugets vegne:
Else Nielsen og Jytte Larsen
Referatet fra generalforsamlingen kan læses på Landsbylaugets hjemmeside:
www.reerslev-sterkende.dk
eller bestilles hos bestyrelsen.

Ifølge Dansk Naturfredningsforening deltog ca. 80.000 personer på
landsplan, og der blev indsamlet
ca. 200 Tons affald.

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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LANDSBYLAUGET INFORMERER

Sommerfest i Reerslev og Stærkende
Lørdag d. 15. august
Loppemarked,

fodboldturnering,

kampsportsopvisning,

konkurrencer, linedance, trylleshow, kaffe- og kagebord,
gymnastikopvisning, hoppeborge, festmiddag…
Programmet bliver pakket, men til gengæld bliver der
noget for enhver smag til årets sommerfest, som bliver
til i et samarbejde mellem alle interesserede lokale foreninger og enkeltpersoner koordineret af Landsbylauget
ved formand Michael Blem Clausen.
Vil du gerne reservere en plads på loppemarkedet, har du
en idé til en aktivitet, underholdning eller andet festligt
indslag, eller kunne du tænke dig at give en hånd med på
dagen, kan du allerede nu kontakte Michael på mail:
Micclausen@gmail.com eller tlf. 40 84 13 29
Sæt kryds i kalenderen med det samme, så du ikke går
glip af en hyggelig dag for alle i Reerslev, Stærkende og
omegn.
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REERSLEV VANDVÆRK I/S

Dirigenten oplyste, at indkaldelsen
var udsendt 1 dag for sent iht. vedtægter, ingen havde indvendinger
mod dette.
Ad pkt. 2, Til stemmetæller blev
valgt, Michael Michaelsen og Jacob Lylloff.
Ad pkt. 3, Formanden oplyste at
lokalplan 6.17,som omhandler den
sydligere boring, er godkendt således at den sydlige boring ikke
skal flyttes og arealet omkring
denne skal vederlags frit overdrages til Reerslev Vandværk. Der
blev orienteret omkring vandrådet,

Ordinær generalforsamling i
Reerslev forsamlingshus d. 18
marts 2009.
Kl. 19,00 bød formanden velkommen, der var fremmødt 25 personer heraf 19 interessenter.
Ad pkt. 1, Bendt Poulsen blev
valgt til dirigent, ingen modkandidater.
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REERSLEV VANDVÆRK I/S
som er en sammenslutning af selvstændige vandværker i Høje Taastrup Kommune. På disse møder
har Formanden og Rene Andersen
deltaget. Her bliver der udvekslet
erfaringer med de øvrige vandværker. På disse møder deltager
også repræsentanter fra den kommunale vandforsyning hvilket giver vandrådet mulighed for at holde HTK i ”ørene” omkring de forpligtelser Kommunen har overtaget efter Amtet. I november måned blev det konstateret, at vandbeholderen blev for hurtigt tømt,
der var mistanke om en lækage i
beholderen, men dette var heldigvis ubegrundet, idet det var den
sydlige boring der have problemer
med pumpe kapacitet. Ved institutionen ”Lærken ” blev der konstateret et vandledningsbrud af en
forsyningsledning. Desværre skete
dette op til en weekend og det var
først muligt at skaffe reparatør efter weekenden, dette medførte
selvsagt en del vandspild. Efter
moden overvejelse i bestyrelsen,
blev det besluttet at udskifte den
gamle
støbejensledning
som
blandt andet forsyner Reerslev
Skole. Dette medførte også, at
man fik kendskab til vor skole var
tilsluttet forsyningsledningen, en
viden man ikke havde før. Desværre tog det en del tid, at få færdiggjort dette arbejde, dog uden

protester fra folk, der skulle færdes daglig omkring udgravningerne. Formanden oplyste endvidere,
at der i 2008 er oppumpet 32.176
kbm. vand. Formanden blev
spurgt om, hvor langt bestyrelsen
var med at gennemføre registreringen af alle stophaner. Han kunne oplyse at bestyrelsen havde
kontakt med 2 firmaer, men at der
ikke var taget beslutning om dette
endnu især fordi det var en bekostelig sag.
Der har i de seneste dage været
konstateret brunt vand i hanerne
især på Solvang. Formanden havde ikke hørt om problemet men
kunne oplyse, at det måske skyldes en reparation i et hus, hvor det
ikke var muligt af finde stophanen, hvorfor det var nødvendigt at
lukke på den spindel der afbryder
forsyningen til hele Solvang.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Ad pkt. 4, Kassereren fremlagde
et regnskab, uden revisionsbemærkning, med et underskud på
108.184,17 kr. Dette underskud er
fremkommet ved, at der i regnskabet er hensat et beløb på
325.000,- kr. til dækning af den
før omtalte nye forsyningsledning.
Endvidere er der er et negativt beløb på opkrævning af vandskat
hvilket muligvis kan skyldes et for
- 12 -

REERSLEV VANDVÆRK I/S
stort vand tab i forsyningsledningerne.
Kassebeholdningen udgør
650.377,82 kr.

Ad pkt. 9, Revisor Anne-Mette
Hendriksen og Nils Ohm Rasmussen blev genvalgt. Revisorsuppleant Michael Michaelsen blev genvalgt.

Ad pkt.5, Budget for år 2009, blev
fremlagt. Og godkendt.

Ad pkt. 10, Bestyrelsen blev forespurgt om en evt. hjemmeside for
Reerslev Vandværk. Der var ingen
i bestyrelsen der kunne påtage sig
den opgave. Michael Michaelsen,
som bestyrer hjemmesiden for Reerslev – Stærkende Landsbylaug,
tilbød at etablerer et link til relevante oplysninger om vandværket
dette tilbud blev accepteret.

Ad pkt. 6, Takstblad for år 2009,
blev fremlagt. Der var ingen ændringer og blev godkendt.
Ad pkt. 7, Der var ingen indkomne forslag.
Ad pkt. 8, Rene Andersen og Niels Willumsen var på valg, begge
blev genvalgt. Bendt Poulsen blev
genvalgt til suppleant for bestyrelsen.

Se også Vandværkets hjemmeside:

www.reerslevsterkende.dk/Foreninger.htm

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

Nu er vi kommet udendørs – dejligt.
Efter et langt efterår og en kold vinter – er det nu blevet forår, og vi er alle
ude og nyde det gode vejr i vores have.
Det har været 1. maj og det betyder at alle vores nye børn er startet i
klubben – 24 for at være helt præcis – en dejlig stor årgang. Her 14 dage
efter starten, ser det ud som om alle er ved at vende sig til at gå i klubben.
Hvad enten man vil det eller ej, er der stor forskel på at gå i sfo og klub.
Men som sagt, det ser ud til at alle er glade for at være her, og vi er som
personale, glade for at have dem her. VELKOMMEN!
Der er blevet bygget et brændeskur, så vores brænde ikke ligger og bliver
vådt. Der er indkøbt udstyr til vores bålplads, så nu kan vi lave endnu flere
ting omkring bålet. Michael og børnene ender med at blive mesterkokke i
bål mad.
Vores rollespil er også ved at komme op i omdrejninger igen. Det er ikke
fordi det har ligget stille hele vinteren, men der har det mere været
våbenfremstilling i kælderen. Og det har vi andre ikke set så meget til.
Torsdag d. 14. maj, var den ”officielle” start på rollespil i vores klub. Det
er lig med, at man nu spiller i dragter m.m. Vores plan er at der er fast
spilledag om torsdagen, lige efter skole. Og så bliver der ellers spillet efter
behov. Vi skal igen i denne sommer også spille sammen med nogle af de
andre fritidsklubber i kommunen.
Har du husket at tilmelde dig vores fritidsklub koloni til Bornholm?
Vi er ved at være klar til at tage af sted, selv om der i skrivende stund, er 5
– 6 uger til afgang. Så er du ikke tilmeldt, går du garanteret glip af noget
stort.
Der er kommet endnu et medlem i vores bestyrelse, Majken, mor til
Mathilde og Magnus. Velkommen i klubben ☺
Det var alt for denne gang. Mangler du oplysninger/nyheder fra klubben i
løbet af sommeren, så husk at kig ind på vores hjemmeside.
Rigtig god sommer til jer alle!
Lars Vesterdal
Klubleder.
- 14 -

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

Dag Dato Kl.

Emne

Sted

Arrangør

Juni
Ons

10

17-18 Kolonimøde for forældre Fritidsklubben

Lør- 13-14
søn
Søn

21

Tirs

23

Ons

24

Man 29-30
–tirs

21

13

Fritidsklubben

Rollespilsovernatning

v. Hakkemosen

Fritidsklubben

Midsommerkoncert,
”Nordiske Toner i sommernatten”

Reerslev kirke

Reerslev Kirke

Skt. Hans

Lergraven

Landsbylauget

Sæsonafslutning

Forsamlingshuset Ældreklubben

Dagklubben på koloni

Fritidsklubben

Dagklubben på koloni

Fritidsklubben

Juli
Ons
-fre

1-3

August
Lør

15

Ons

19

Fre- 28-30
søn

Sommerfest

Forsamlingshuset Landsbylauget,
Fritidsklub m.fl

9.30 Sæsonstart, herefter
klubmøde hver onsdag
formiddag.
Weekendtur for aftenklubben
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Fritidsklubben

Ældreklubben

Fritidsklubben

Reerslev kirke og menighedsråd inviterer til spændende
oplevelser i løbet af 2009.
Gospel

Julekoncert

Familiekoncert

Midsommerkoncert

Dansk musik
Foredrag

Musikgudstjeneste

Udflugt m.m.
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REERSLEV KIRKE
I JUNI:
Hvad sker der:

Hvor:
Hvornår:

Midsommerkoncert ”Nordiske toner i sommernatten”. Efter koncerten går vi sammen over i præstegården og nyder et glas.
Reerslev Kirke
Søndag d. 21. juni 2009. kl. 21

I SEPTEMBER:
Hvad sker der:
Hvor:
Hvornår:
Pris:

Udflugt med Reerslev Kirke – vi tager til Sverige.
I Sverige: Dalby kirke mm.
Lørdag d. 5. september 2009 kl. 9
kr. 150,-

Hvad sker der:

Høstgudstjeneste med efterfølgende høstfrokost i
præstegården
I Reerslev Kirke
Søndag d. 13. september 2009. kl. 10

Hvor:
Hvornår:
Hvad sker der:

Hvor:
Hvornår:

Syng med:
En hyggelig aften hvor vi synger danske sange.
Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage.
Reerslev Forsamlingshus
Onsdag d. 23. september 2009 kl. 19

I NOVEMBER:
Hvad sker der:

Hvor:
Hvornår:
Hvad sker der:
Hvor:
Hvornår:

Familiekoncert: Jagten på det hemmelige orkester.
Et musikalsk eventyr, hvor vi følger de to musikdetektiver kartoffelmanden og hunden Henning.
Reerslev Forsamlingshuset
Søndag d. 1. november 2009 kl. 15
Gospelkoncert med Gospelkoret Grace v/Peter
Steinvig.
I Reerslev Kirke
Søndag d. 22. november 2009 kl. 16

I DECEMBER:
Hvad sker der:
Hvor:
Hvornår:

Julekoncert med ”The Spirituals”
Reerslev Kirke
Søndag d. 20. december 2009 kl. 16
- 17 -

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

Dag Dato Kl.

Emne

Sted

Arrangør

Vordingborg

Husholdningsforeningen

September
9.30 Udflugt

Tirs

1

Lør

5

9

Udflugt

Dalby Kirke,
Sverige

Reerslev Kirke

Søn

13

10

Høstgudstjeneste

Reerslev Kirke

Reerslev Kirke

Tors

19

Ons

23

Lør

26

18.30 Spisning
20 Steen & Mads, Stand-Up
19

’Syng med’ aften

Forsamlingshuset Reerslev Musikforsyning
Forsamlingshuset Reerslev Kirke

Rollespilsscenarium

Fritidsklubben

Oktober
Man

5

13

Tøjparty, Anna’s Mode

Tirs

6

19

Forældremøde for dag- og Fritidsklubben
aftenklubben med valg til
bestyrelsen

Tors

8

19
20

Spisning
Bjarne Lisby

Forsamlingshuset Reerslev Musikforsyning

Tors

29

Halloween sammen med
Viben SFO

Reerslev Skole

Fre

30

Café-aften

Forsamlingshuset Landsbylaugets
Café-Udvalg

19
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Forsamlingshuset Husholdningsforeningen
Fritidsklubben

Fritidsklubben og
Viben SFO

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

Dag Dato Kl.

Emne

Sted

Arrangør

November
Søn

1

15

Familiekoncert, Et musikalsk Eventyr

Reerslev Kirke

Reerslev Kirke

Fre

13

18

Flæskestegsaften, børn og Fritidsklubben
forældre. Max 100 pers.

Fritidsklubben

Tors

19

19

Spisning
Havens Danse Orkester

20

Forsamlingshuset Ree Reerslev
Kirke rslev Musikforsyning

Søn

22

16

Gospelkoncert m/ gospel- Reerslev Kirke
koret Grace

Tirs

24

15

Virksomhedsbesøg, fru
Hansens Chokolade

Lille Skensved

Fre

27

17

Juletræstænding ??

Forsamlingshuset Landsbylauget

Julehygge med banko

Hedehuset

Husholdningsforeningen

Julestue ??

Reerslev Skole

Fritidsklubben

Teatertur, ”SKRUMP”, af Høje Taastrup
Flemming Jensen
Teaterforening

Husholdningsforeningen

Julediskotek

Fritidsklubben

Fritidsklubben

Julekoncert med ”The
Spirituals”

Reerslev Kirke

Reerslev Kirke

Husholdningsforeningen

December
Tors

3

Lør

6

Man

14

Fre

19

Søn

20

19

17

16

En sød ældre dame var inviteret ud til middag og blev meget
imponeret over, at hun skulle have hummer til forret.
”Det er nu kun jomfruhummer”, sagde værten.
”Kun”!! , udbrød damen, ”det kan da umuligt gøre
hummeren ringere, at den har levet et sobert liv”!
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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

Engen 12

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 2009: 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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LÆSERNES SIDER
”De uskyldiges røst”
fra den virkelige verden
Sprogblomster!
Pædagogen, der skal smøre et stykke
rugbrød, opdager at brødet er muggent
og ulækkert.
Pædagogen udbryder: ”Ad - hvor
ulækkert”
Rene 4 år: ”Må jeg se – ja, det er jo
helt rusten”!

Stuen skal på tur.
Sara 4 år siger: ”Farvel, vi skal gå tur
– vi skal ned og føde ænder
Nogle børn er kravlet op på hegnet
omkring legepladsen.
Pædagog: ”Hovsa, kan I komme ned”!
Jonas 4 år siger: ”Ja, kan I så komme
ned fra buret

God sommer fra fru Nielsen.

L.N.SERVICE & VÆRKTØJ ApS
STÆRKENDEVEJ 226
2640 HEDEHUSENE
TELEFON 4613 8401 FAX 4613 8557
Mailadd: lnservice@mail.dk

TID TIL GRÆS, HÆK OG BRÆNDE
MÅNEDENS TILBUD:
STIHL FS45 C-E BENZIN GRÆSTRIMMER
KR. 1,995,00
STIHL BENZIN HÆKKLIPPER HS 45
KR. 2.995,00
STIHL ELEKTRISK SAV MSE 180 C-BQ
KR. 1.995,00
VIKING BENZINPLÆNEKLIPPER MB 448 T
KR. 3.995,00
MANGE ANDRE GODE TILBUD INDEN FOR FØRENDE MÆRKER

Næsten alt i Havebrugsmaskiner, Reservedele, Slibning, Service,
Mindre smedeopgaver udføres
Afhentning/Udbringning
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LÆSERNES SIDE
Til hundeluftere.

Idrætsskadeterapeut
og massør.

Det er hyggeligt at gå ture på vore
stier, men det er ikke særlig hyggeligt at gå bagom fra kirken og
op langs vandværket. Der er nogen, der lufter hunde, det er også
ok, men det er ikke ok, når man
samler ”hundelorte” op i en pose
og så lader dem ligge på jorden,
der ligger vel ca. 20 poser i forskellige farver, DET ER IKKE
HYGGELIGT AT SE PÅ, så tag
venligst posen med hjem i skraldespanden.
Skriveren er kendt af Tingstedet

På Stærkendevej 236 er åbnet en
klinik for behandling af idræts- og
arbejdsskader samt fysiurgisk
massage.
Behandler er Christian Bruhn der
gennem uddannelse og virke som
idrætsskadeterapeut og massør
blandt andet har arbejdet med :
•
•
•
•
•
•
•

Behandling af idrætsskader
Fysiurgisk massage
Holdningskorrektion
Ryg og lændeproblemer
Smertelindring ved fibromyalgi og slidgigt
Smertelindring og behandling af piskesmæld
Fysiurgisk massage af depressionsramte

Fysiurgisk massage har tillige en
positiv virkning på stress, spændte
muskler og evnen til at få en god
nats søvn.

Mad, vin eller gaver?
Så skulle du ringe til

fru Jensen's Multiservice.

For mere information og tidsbestilling kontakt Christian på
tlf. 61 38 11 68.

Alle medarbejdere
er fagligt uddannede,
og kvaliteten er i top.
For fru Jensen er ingen opgaver for små,
men heller ingen er for store.
Ring: 46 59 08 80 www.frujensen.com
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ARKIVET - REERSLEV BRUGSFORENING

På billedet ses fra venstre:
vognmand Erik Mortensen, Stærkinde,
malermester Ring Hansen,
Reerslev,
formanden gdr. Harry Sørensen, Reerslev,
lærer Knud Rasmussen,
Reerslev,
uddeler Rudolf Lundsgaard og
næstformand gdr. Poul
Jensen, Stærkinde.
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ARKIVET - REERSLEV BRUGSFORENING
Reerslev Brugsforening var et af landet små brugser. Den 29/11 1891 besluttede en kreds af reerslevborgere på
et møde på skolen at nedsætte en komité på 5 medlemmer, nemlig husmand
Jørgen Haagensen, Reerslev, skomager
Anders Nielsen, Reerslev, husmand Peter Andersen, Reerslev Mark, indsidder
Jens Larsen, Stærkinde, og lærer Lundberg, Reerslev
De skulle undersøge mulighederne for
oprettelse af en brugsforening, samt
meget vigtigt, tegning af aktier. Allerede i løbet af en uge kunne komitéen
indkalde til stiftende generalforsamling
den 6/12 1891.
Den første bestyrelse kom til at bestå af
gdr. Ole Sørensen (formand), Lundhøjgård, Reerslev, parcellist Jesper Jensen,

Reerslev Mark, gdr. Ole Larsen, Reerslev og gdr. Hans Pedersen, Stærkinde.
I marts 1892 vedtog man at købe en
byggegrund af gdr. sognefoged S. Sørensen, og her blev Reerslev Brugsforening bygget Prisen for hele herligheden kr. 3.800,-, en lidt anden pris end
man ser på nybyggeri i dag.
Brugsforeningen fik en god start, og i
1893 kunne man udbetale den første dividende på 5%.
I årene 1892 – 1908 havde Brugsen i
gennemsnit 176 medlemmer.
I flere år diskuteredes det livligt på generalforsamlingerne om Brugsen skulle
anskaffe sig en telefon eller ej. Modstanden var stor mod sådan noget nymodens noget, så det var et spørgsmål,

Trænger du til at forkæle dig selv eller en du
kender, så kom til Solstrejf en lille gårdbutik i Hedeland på Stærkendevej 124 i
Vindinge, tlf. 40 13 24 57.
Jeg har sjove blomster til ude og inde og laver
alt i afskåret blomster, buketter, kurve, sammenplantninger også til bryllupper, begravelser og fester .....!
Forhandler lækkerier fra Strynø, Læsø og Bornholm.
Hvis du vil springe køen over, så bestil på forhånd.
Ordre uden for åbningstid, ring og hør nærmere.
Husk, det er hyggen, der tæller hos Solstrejf.
Husk, at jeg ikke modtager Dankort.
Åbent
og
alle lørdage fra 10.00 - 15.00
Alle fredage fra 16.30 - 18.00
Se mere på: www.tr-solstrejf.dk eller skriv til: trsolstrejf@gmail.com
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ARKIVET - REERSLEV BRUGSFORENING
der gik videre fra den ene generalforsamling i Brugsforeningen til den anden. I 1904 blev telefonspørgsmålet afklaret på generalforsamlingen, og man
fik indlagt telefon. En stor begivenhed.
På generalforsamlingerne blev der også
afholdt auktion over forskellige varer.
I 1900 indhentedes bevilling til at drive
almindelig købmandsforretning, så nu
kunne ikke-medlemmer også handle i
Brugsen. I 1904 blev Brugsforeningen
tilsluttet Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB). 75 år senere blev det drøftet, hvorvidt man skulle tilslutte sig den såkaldte frivillige
kæde eller ej. Ved 75 års jubilæet i
1966, var der ikke truffet nogen afgørelse herom.
Reerslev Brugs havde en god omsætning. Ved 50 års jubilæet var den på
160.000 kr. og i 1965 var omsætningen
på 770.000 kr.
Gennem de første 75 år af Brugsens levetid blev der foretaget flere ombygninger, udvidelser og moderniseringer.

Der er ikke mange formænd i brugsforeningens historie.
Den første var gdr. Ole Sørensen, derefter fulgte parcellist Jesper Jensen, gdr.
Søren Sørensen, præstegårdsforpagter
H.C. Jensen, gdr. Rasmus Kjep, sognefoged gdr. V. Thorsen, gdr. Holger
Hemmingsen og gdr. Harry Sørensen,
der var formand til Brugsen lukkede den
30/11 1988, kun 3 år før 100 års jubilæet.
Uddelerlisten er heller ikke lang. Den
første var gdr. Anders Larsen, derefter
Niels P. Poulsen, Hans Sørensen, Morten Larsen, Niels P. Poulsen igen, J.K.
Simonsen, Rudolf Lundsgaard, Erik
Jensen, Benny Bixby og Aksel Berg,
der var uddeler indtil butikken lukkede i
1988, kun 3 år før 100 års jubilæet.
Listen med regnskabsførere i Brugsen
er meget kort. I løbet af de første 50 år
har der reelt kun været to, nemlig lærer
Lundberg og lærer Ejner Nørregård.

Vi passer godt på dine øjne

OPTOMETRIST
E. CORNELIUS-KNUDSEN
Taastrup Hovedgade 75
Tlf. 43 99 46 45
www.c-k.dk
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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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MADSIDEN
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MADSIDEN
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BØRNESIDEN

TILLYKKE
Vinderen af nr. 103’s
Krydsordsopgave :
Løsning: Bifald
Daniel Pedersen
Stenmøllen 61

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. 15.07.2009.

Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr: ___________
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Gudstjenester
i
Reerslev kirke

august
Søndag, den 2. august kl. 10
8. S. e. Trinitatis
Kanding
Søndag, den 9. august kl. 10
9. S. e. Trinitatis
Hedegaard

juni
Søndag, den 7. juni kl. 10
Trinitatis søndag
Kanding
Søndag, den 14. juni kl. 10
1. S. e. Trinitatis
Kanding
Søndag, den 21. juni kl. 10
2. S. e. Trinitatis
Kanding

Ved jorden at blive ...

Søndag, den 21. kl. 21
Midsommerkoncert

De to ældre ungkarle, Hans Jensen og
Jens Hansen havde været på kroen,
hvor de havde fået rigeligt af de våde
varer. På vejen hjem skød de genvej
over kirkegården. Her kom de fra
hinanden, og Hans Jensen havde det
uheld at falde ned i en nygravet grav.
Skønt han klagede sig højlydt, gik der
det meste af en halv times tid, inden
Jens Hansen fandt ham.
- ”Skynd dig at hjælpe mig op, jamrede
han. Jeg fryser!”
- ”Det er dat'te så sært”, lallede Jens.
”Du har jo sparket jorden af dig!”

m/efterfølgende traktement
Søndag, den 28. juni kl. 10
3. S. e. Trinitatis
Hedegaard

juli
Søndag, den 5. juli kl. 10
4. S. e. Trinitatis
Kanding
Søndag, den 12. juli kl. 10
5. S. e. Trinitatis
Kanding

Mikkel på fem er med til søsterens
konfirmation. Han har fået penge af
faderen til at lægge i kirkebøssen,
hvad han også gør.
Da storesøsteren skal til alters,
siger Mikkel:
- ”Jeg vil også op og have det
der!” Moderen holder ham tilbage,
men Mikkel siger vredt:
- ”Men jeg har jo betalt!”

Søndag, den 19. juli kl. 10
6. S. e. Trinitatis
Kanding
Søndag, den 26. juli kl. 10
7. S. e. Trinitatis
Kanding
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AKTIVITETSKALENDER for juni og juli 2009
Dato

Kl.

Ons 10/6

17-18

Lør- 13/6
Søn 14/6

Aktivitet og sted

Arrangør

Kolonimøde FOR FORÆLDRE i Klubben

Fritidsklubben

Rollespilsovernatning v/ Hakkemosen

Fritidsklubben

Søn 21/6

21

Midsommerkoncert, Nordiske toner i sommernatten” i Reerslev Kirke

Reerslev Kirke

Tirs 23/6

21

Skt. Hans bål i Lergraven

Landsbylauget

Ons 24/6

13

Sæsonafslutning i forsamlingshuset

Ældreklubben

Dagklubben på koloni

Fritidsklubben

Sommerfest i Reerslev

Landsbylauget, Fritidsklubben,
Reerslev IF m.fl.

Sæsonstart i Fritidsklubben

Ældreklubben

Man- 29/6
Fre
3/7
Lør 15/8
Ons 19/8

9.30

God sommer

