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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.
Sats/Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge
www.prinfohh.dk
Oplag:
800 stk.
Giro:
0 10 64 02

VILDE KØRVEL.
Vilde kørvel, grøftens brudeslør,
som, når fandens mælkebøtter sende
deres skrædderfrø til verdens ende,
hvor de uset fæstnes eller dør,
dækker hvidt i hvidt hver blomst, der før
lod af vårens solglimmer sig blende
uden frugtbarhedens lov at kende,
kysset af et solstrejf hed og ør,
grøftens uskyldsdække, somrens sne,
som en kølig hvidhed skærmer over.
hvad en vårdag avlede af ve,
brudeslør, som intet vindpust vover
helt at lette, så det står at se,
hvad der omkring roden støvgemt sover!

Redaktionsmedlemmer:
Gurli Kjep

Såvidt digteren, men oplev selv den vilde kørvels pragt på en travetur gennem Hedeland kan
man ikke andet glæde sig over de vilde blomsters farvepragt.
Mælkebøtterne er afblomstret og har sendt sine
frø ud over mark og grøftekant, som digteren
skriver, hvor de skjules af blandt andet den vilde kørvels hvide blomsterskærme, men andre
smukke gule farver pryder landskabet blandet
med gederamsens rødlilla pragt og tidslens
smukke farve.
Joh årstidens vilde blomster farver landskabet
til stor glæde for den enlige vandringsmand og
ikke mindst, når solen, takket være de drivende
regnvejrsskyer pludselig kaster et gyldent lys
ud over de omliggende marker.
En travetur i Hedeland med åbne øjne og øren
er en fryd for sjælen takket være farverne i naturen og fuglenes kvidren og nattergalens forsinkede sang i det tætte buskads, som kun generes af ændernes og ællingernes smasken i skovsøens stille vand.
Nyd det, oplevelsen ligger lige på den anden
side af Brandhøjgårdsvej og den er gratis!
Redaktionen.

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.
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KOMMENTAR
Hvor finder jeg hvad i Tingstedet?

lamper må vige for udviklingen.
Tak for billedet.

Hedehuset, side 5.

Landsbylauget, Sankt Hans-tale, Café-

RUNDSPØRGE:

aften, side 6 - 10.

Tingstedet’s

redaktion takker
for de modtagne kommentarerne til
bladets nye udseende. Langt de fleste synes, at det er flot og indbydende med farver. Andre synes
bedst om det gamle udseende med
grøn for- og bagside. Smag og behag er som bekendt forskellige.
Der er dog enighed om, at bladet
præsenterer sig godt i farver.

Reerslev Fritidsklub, side 12.
Mikkelsdag, side 13.

Landsbykalender, side 15 - 17.
Reerslev IF,. side 18 - 23.
Skytteforeningen, side 24.
Tips og ideer til Maden, side 25.
Det’ for børn, Børnesiden, side 26.
Menighedsrådet, udflugt, høstgudstjeneste, ”syng-med” mv. side 28 - 31.

Redaktionen har trukket lod blandt
de modtagne kommentarer og vinderen af 1 flaske rødvin blev:

Desværre har vi ikke plads til
uddrag fra Poul Hansens arkiv i
dette nummer, men vi arbejder på
at bringe en historie i næste
nummer.

Birthe og Evar Jensen
Truelsvang 70, Reerslev
Tillykke med gevinsten.

LÆSERKONKURRENCE:

Tingstedet’s

Læreren:
- Victor! kan du sige
mig, hvad man kalder
en person, som stjæler?
Victor: - Nej!
Læreren: - Hvis jeg stak min hånd
ned i din lomme og tog 10 kroner,
hvad vil du så kalde mig?
Victor: - Tryllekunstner

redaktion takker

for interessen.
En enig redaktion har valgt følgende
som vinderen af 2 flasker rødvin:
Paul Erik Johansen
Sognevej 18, Reerslev
Paul Eriks billede er dette nummers forsidebillede, der illustrerer
hvorledes gamle luftledninger og
-3-

HØRT I BYEN
kester der spiller op til en svingom. Gå ikke glip af chancen for
en god aften..
• Husholdningsforeningen begynder sæsonen med en udflugt
inden der ses på og prøves tøj til
tøjparty. Lidt til den søde tand
er der også tænkt på inden det
bliver tid til at se SKRUMP!

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

• Ældreklubben er de første, der
starter sæsonen. De mødes første gang efter ferien den 19/8 til
formiddagskaffe med brød inden bankospillet findes frem og
posen rystes.

Når man læser Reerslev kalenderen, kan man se, at der igen er lagt
op til en travl vintersæson med
mange forskellige tilbud til landsbyens borgere.

• Menighedsrådet skal på udflugt inden høstgudstjenesten
med efterfølgende frokost. For
de sangglade er der ”syng-med”aften i forsamlingshuset samt Gospelkoncert i kirken.

Reerslev IF har en bred vifte af tilbud lige fra linedans til kampsport,
svømning og gymnastik. Skytterne
justerer sigtekornet og rammer plet,
og fodboldspillerne kører med
klatten. Noget for enhver smag.

• Fritidsklubben har både weekendture, rollespilsscenarium og
Halloween inden flæskestegen
nydes og julen står for døren.
• Landsbylaugets ”Grydelaug”
fyrer igen op under de store gryder og gør klar til en hyggelig
aften med god mad.

Der er også rig mulighed for at dyrke foreningslivet i vinterens løb.
• Som nævnt har Reerslev IF og
Skytteforeningen noget for næsten alle aldersklasser og interesser.

• Og så blev det tid til at tænde
byens juletræ og holde julestue. Snart kan vi fejre julen og
skyde nytåret ind – og begynde
på et nyt år – 2010.

• Reerslev Musikforsyning er på
banen igen med både Stand-Up,
”De gamle Bowsers” far (Bjarne Lisby) og Havens Danseor-4-

HEDEHUSET
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2009-2010
Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:

www.reerslev-sterkende.dk
Formand

Michael Blem Clausen
Tlf.: 4360 0050
Dybkærvænget 13, Stærkende 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

Bestyrelsesmedlemmer

René J. Andersen
Nordtoften 6, Reerslev

Tlf.: 3886 5779
Mail: rene@koudal.org

Kenneth Wexøe
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

Else Nielsen
Thorsager 12 I, Reerslev

Tlf.: 4659 1409
Mail: jholmsted@mail.dk

Nick Ziegler
Tingstedvej 41, Reerslev

Tlf.: 4018 7228
Mail: nick@hyldagergaard.dk

Suppleanter
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LANDSBYLAUGET INFORMERER

Fransk kok og hushovmester
er vi ikke, men vi skal gøre
vort bedste, bare I vil komme til café-aften og hygge
jer sammen med os

fredag den 30/10 2009 kl. 19
Grydelauget
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
Båltale Lergraven 2009

Man kan kalde det mange ting – og det
er der også mange, der har gjort igennem historien – men jeg kalder det genial brobygning.

Goddag og hjertelig velkommen her til
landsbylaugets skt. Hans arrangement
her i Lergraven. Og en personlig tak,
fordi I er dukket op, på trods af at det
er mig der skal holde båltale. Tak for
støtten.

Men lad mig vende tilbage til brobygningen senere, for jeg kan allerede nu
godt afsløre, at det er en vigtig del af
dagens undervisning – øhh…- båltale
selvfølgelig... Ja okay, jeg ved godt at
jeg ikke kan løbe fra min profession –
og da I ikke er begyndt at løbe væk
herfra endnu, kan I lige så godt gøre jer
det behageligt.

Vi fejrer jo i dag Johannes Døberens
fødselsdag … Var der mange af jer, der
vidste det på forhånd? - Ja jeg vidste
det i hvert fald ikke, før jeg googlede
Skt Hans, så jeg kunne få noget at tale
om nu.

Nå, men lidt mere seriøst, så har et
smalt udsnit af jer altså valgt undertegnede til formand for landsbylavet her i
Reerslev og Stærkende, og der står jo
nok en enkelt eller to af jer og tænker;
og hvad er det så for en landsbylaugsformand vi har fået os…?

Det er en sjov ting, at for 1200 år siden
i Danmark, der fejrede man sommersolhverv omkring på denne tid, men så
200 år senere, så fejrede man Johannes
Døberens fødselsdag på sådan ca. nøjagtig det samme tidspunkt på året… Og
i December holdt man op med at fejre
vintersolhverv, men begyndte på det
samme tidspunkt at fejre Jesu fødselsdag…

Lidt om mig: Jeg hedder som bekendt
Michael Blem Clausen, er 34 år gammel, gift med Rebecca, har Alberte på

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
- Brobygning mellem dem der helst
passer sig selv og dem der mener vi
skal passe på hinanden
- Brobygning mellem dem der helst
bruger deres hænder og dem der
helst bruger deres ord
- Brobygning mellem dem med virksomheder og dem med private boliger
og listen bliver ved og ved.

15 måneder og en lillebror på vej til
september. Jeg er skolelærer på Charlotteskolen og flyttede til Stærkende for
4 år siden.
Og så går jeg rigtig meget ind for brobygning. Ikke brobygning med pyloner
og brobisser, men brobygning der involverer mennesker.
- Brobygning mellem hedenske traditioner og kristendommens ritualer
- Brobygning mellem de selvstændige
og historiske landsbyer Reerslev og
Stærkende
- Brobygning mellem unge og gamle
- Brobygning mellem dem, der har
boet her i mange år – måske hele deres liv - og dem der er flyttet hertil
for nylig

Det er især vigtigt for mig i et så lille
samfund, som vores landsbyer her, for
vi er under pres af en tidsånd, der dikterer, at stort er bedst, og at det der ikke
er bedst er urentabelt og ueffektivt.
Vi skriver 2009 og det er min påstand,
at et landsbysamfund, der ikke er i udvikling er under afvikling!
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
Heldigvis har vi flere gode projekter i
gang i vores landsbysamfund. Det mest
spændende er selvfølgelig projektet
omkring en multihal i tilknytning til
vores skole, som allerede i den grad har
tiltrukket alle gode kræfter i lokalsamfundet, og som vi i landsbylauget vil
kæmpe med næb og klør for at få igennem hele vejen i mål.

Mad, vin eller gaver?

Men også i landsbylauget har vi projekter, hvor vi gør vores bedste for at videreføre og videreudvikle gode traditioner som Skt. Hans, juletræs-tænding,
julestue og ikke mindst sommerfesten.
Sommerfesten som i år bliver afholdt
lørdag d. 15. august er et samarbejde
mellem så godt som alle foreninger i
området, og hvor jeg på vegne af
landsbylauget forsøger at koordinere
det hele, så vi forhåbentlig får en fantastisk dag, hvor alle i Reerslev og Stærkende mødes på tværs af alder, køn, race, stamtavle og adresse.

Så skulle du ringe til

fru Jensen's Multiservice.
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

Det er mit store håb, at vi i landsbylauget i den kommende periode kan få lavet flere arrangementer, der på denne
måde kan samle os alle unge som gamle, pensionister som børnefamilier og
erhvervsdrivende som private i vores
dejlige landsbysamfund her ude på landet, på kanten af byen.
Og husk når nogen fortæller jer, at større er bedre, og at vi jo bare kommer fra
et par små landsbyer. Så husk på Niels
Hausgaards ord:

”De fleste er ikke de bedste,
de er bare de fleste.”
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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 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 alle fredage fra 16.30 - 18.00 og alle lørdage fra 10.00 - 15.00
Se mere på: www.tr-solstrejf.dk eller skriv til: trsolstrejf@gmail.com

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

Når dette læses er vi allerede kommet hjem fra vores fantastiske koloni til
Bornholm. Vi var 37 børn og 5 voksne af sted i det dejligste sommervejr,
man kan tænke sig. Måske nogen gange lidt for varmt ☺ Men da vi boede
ved Dueodde strand, kan man næppe finde et bedre sted at opholde sig, når
solen brager ned. Der er lidt billeder fra kolonien på vores hjemmeside,
resten af billederne er i vores ramme, oppe i klubben. Forældre er også
velkomne til at komme op og se dem. Måske kan vi endda byde på en kop
kaffe.
Som I sikkert allerede ved, er Stephanie sygemeldt. Det skal hun være til
engang i efteråret. Stephanie er selvfølgelig savnet i klubben. MEN så er vi
så heldige at vi har kunnet ansatte NANNA som vikar for Stephanie. Og
det har bestemt ikke været noget dårligt bytte, når nu det skulle være
sådan. Nanna er ansat indtil d. 30/9 2009, hvorefter hun vil ud og se den
store verden. VELKOMMEN til Nanna og god bedring til Stephanie.
Igen i år, er det klubben der har stået for at male skilte til byens fest d. 15/8
2009. Det er udover skilte malingen, selvfølgelig en ”begivenhed”, vi
giver vores fulde opbakning. Derfor er vi selvfølgelig på festpladsen hele
dagen. Kom bare forbi – det er så hyggeligt, når byen mødes!
Ellers er sommeren i klubben gået med en masse hyggelige ture, lige fra
plastik verdenen i Bon Bon land til Brede – Frilandsmuseet. Der er billeder
på vores hjemmeside eller vores ramme i klubben. Så der skulle gerne
være sket noget for alle. Det har i hvert fald været meningen. Vi håber
selvfølgelig at I og jeres familier har haft en god sommer.
Der er jo nogen af jer som vi ikke har set hele sommeren.
Lars Vesterdal
Klubleder.
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MIKKELSDAG OG HØSTSKIKKE
Mikkelsdag, 29.9., siden 800-t. fejret i den katolske kirke som festdag for ærkeenglen Michael, der betragtes som de frommes beskærmer. Indtil 1770 markeredes Mikkelsdag også i Danmark og kendes siden middelalderen som betalingstermin, fx ved
tiendeydelser og ejerskifte ved høstens afslutning; se også høstskikke.

Høstskikke, folkelige traditioner i forbindelse med især kornhøsten. Bindingen af
det sidste neg blev specielt markeret: Det blev pyntet med blomster eller formet som
en dukke og klædt i gammelt tøj, og det har de fleste steder haft et særligt navn som
stodderen, kællingen eller den gamle. Når alt kornet var mejet, var det over det meste
af Danmark skik, at høstfolkene "strøg for kålen", dvs. truede med at meje kålen i urtehaven, hvis de ikke fik et passende traktement. Dagen sluttede med et mindre høstgilde, mens det egentlige, store høstgilde, som alle, der havde været med i høstarbejdet, var indbudt til, først blev afholdt Mikkelsdag, 29/9, Mikkelsgilde eller Mikmusgilde. Mange steder sad det sidste neg med til bords, og den, som havde bundet det,
skulle danse den første dans med det.
Høstskikkene har navnlig været udbredt, hvor der var mange unge beskæftiget ved
høstarbejdet. De uddøde med landbrugets mekanisering og affolkning i 1900-t. og afløstes af fælles høstgilder i forsamlingshuset.
Kilde: Den Store Danske,
Gyldendals åbne encyklopædi
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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

Sommerfest

Forsamlingshuset Landsbylauget,
Fritidsklub m.fl.

August
Lør

15

Ons

19

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

Fre- 28-30
søn
Lør

29

Fritidsklubben

8

Svømning, sæsonstart

Ældreklubben

Fritidsklubben
Fløng Svømmehal

Reerslev IF

Vordingborg

Husholdningsforeningen

September
9.30 Udflugt

Tirs

1

Tirs

1

17

Linedans, sæsonstart

Tirs

1

18

Goshin ryo jujutsu, kamp- Skolens gymnaidræt, sæsonstart
stiksal

Reerslev IF

Lør

5

9

Udflugt

Dalby Kirke,
Sverige

Reerslev Kirke

Man

7

Skolens gymnastiksal

Reerslev IF

Søn

13

Reerslev Kirke

Reerslev Kirke

Tors

19

Ons

23

Lør

26

18.30 EFFEKT, sæsonstart
10

Høstgudstjeneste

Forsamlingshuset Reerslev IF

18.30 Spisning
Forsamlingshuset Reerslev Musik20
Steen & Mads, Stand-Up
forsyning
19

’Syng med’ aften

Forsamlingshuset Reerslev Kirke

Rollespilsscenarium
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Fritidsklubben

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

Dag Dato Kl.

Emne

Sted

Arrangør

Forsamlingshuset Husholdningsforeningen

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

Fritidsklubben

Fritidsklubben og
Viben SFO

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 Reerslev 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

Husholdningsforeningen

Stuegang på militærhospitalet.
- Nå fru Elna, spørger den strenge overfeltlæge, hvordan har vores patienter det
så i dag ?
- Helt fint, overlæge, der er kun en enkelt
hypokonder, der er død i nat!
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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

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

December
Tors

3

Lør

6

Man

14

Fre

19

Søn

20

19

17

16
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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 50566386

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 Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Sæson 2009/10
Linedance
Vi starter d. 1. september i Reerslev Forsamlingshus.

Den populære danseform, som kom til Reerslev i 2004, er blevet modtaget med stor
interesse. Fordelen ved linedance er, at man ikke behøver en partner, så mød op og få
nogle hyggelige stunder samt motion.
Linedance, begyndere
Vi har erfaret, at der er efterspørgsel efter et nyt begynderhold i linedance.
Dette vil vi naturligvis gerne efterkomme, og er der tilslutning for dette, vil der blive
etableret et begynderhold. Dette hold er for alle interesserede og kræver ingen
forudgående kendskab til dansen.
Aldersgruppe: 10-95 år
Tidspunkt: Tirsdag kl. 17.00 - 18.00
Kontingent: 550 kr. for hele sæsonen
Instruktør: Lene og Birthe /Annette og Ina
Linedance, let øvede/øvede
Holdet er fortrinsvis for de dansere, der har gået 1 år og som har kendskab til de mest
almindelige grundtrin og danseudtryk.
Du vil i løbet af sæsonen lære nogle grunddanse med flere trin og der vil blive taget
aktuelle danse op – det vil sige, at man kan deltage i andre klubbers arrangementer.
Aldersgruppe: Voksne
Tidspunkt: Tirsdag kl. 18.00 - 19.30
Kontingent: 625 kr. for hele sæsonen
Instruktør Lene og Birthe.
Linedance, øvede
Dette hold er fortrinsvis for de dansere, der har gået til linedance i 2 år eller mere.
Det forventes at man kender grundtrin og danseudtryk. Der vil i løbet af sæsonen
blive repeteret tidligere lærte danse men også undervist i nye danse, som er oppe i
tiden. Har du tidligere gået på holdet og måtte stoppe af en eller anden grund, er du
velkommen igen.
Reerslev Skytte- og Idrætsforening • Thorsager 24 • Reerslev • 2640 Hedehusene
Tlf.: 4659 0550 • Email: mail@reerslevif.dk • www.reerslevif.dk

- 19 -

Information fra

Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Aldersgruppe: Voksne – øvede
Tidspunkt: Tirsdag kl. 19.35 – 21.05
Kontingent: 625 kr. for hele sæsonen
Instruktør: Birthe & Lene
Vi glæder os til at danse med dig!
Der tages forbehold for tidsplanen, hvis der ikke er nok tilslutning til at danne et hold
eller hvis hold bliver slået sammen.
________________________________________________________________________

Effekt for alle - både kvinder og mænd - unge og gamle!
EFFEKT er muskeltrænings-øvelser, der udføres langsomt, kontrolleret og uden ydre
belastning kun af kroppens egen vægt og i takt med vejrtrækningen. Øvelserne
foregår stående, siddende eller liggende.
EFFEKT gør, at man får en bedre kropsbevidsthed, en god kropsholdning og ikke
mindst en stærk og smidig krop, som både er forebyggende og sundhedsfremmende.
I EFFEKT-timerne starter vi med ca.15 min. opvarmning i rolig tempo.
Ved EFFEKT-øvelserne træner vi hele kroppen igennem via lår, balder, overarme,
bryst, ryg og mave.
Vi afslutter med udstræknings- og afspændingsøvelser de sidste 15-20 min.
EFFEKT-instruktør Gitte Pedersen har taget uddannelsen hos Birgitte Nyman, som
har udviklet denne gymnastikform.
KOM OG VÆR MED - Alle kan deltage.
Mandage kl. 18.30 – 20.00.
Pris: 600 kr.
Første gang er en prøvetime.
Vi starter d. 7. september i Reerslev skoles gymnastiksal.

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 Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Goshin ryu jujutsu – kampidræt

Selvforsvar er et jiu-jitsusystem, der er baseret på parader,
frigørelser, faldteknik, kast og slag og spark.
Kast begynder man selvfølgelig ikke på, før man har lært at falde uden at slå sig. Det
er sjovt, men hårdt, man lærer præcision og hurtig reaktion.
Træningen tager hensyn til alder og niveau. Du skal bare være iført solidt idrætstøj,
så vidt muligt uden knapper og lynlåse.
Aldersgruppe: Fra elever i 3. klasse og opefter.
Voksne er også meget velkomne.
Tidspunkt: Tirsdag kl. 18-19.30.
Kontingent: Børn 500 kr., voksne 600 kr.
Instruktør: Ove Nielsen
Vi starter d. 1. september i Reerslev skoles gymnastiksal.
__________________________________________________________________
Badminton
For nærmere information kontakt venligst Jan Jensen på tlf. 2011 8550 / 4659 0550.
Nye gymnastikhold.
Har du selv lyst eller kender nogen, der kunne tænke sig at blive instruktør, hører vi
meget gerne fra dig. Kontakt Annelise Hansen på tlf. 4613 6484.
________________________________________________________________________________

Svømning
Svømning er den største aktivitet i foreningen. I den kommende sæson har vi 9
attraktive tilbud. Alle aktiviteterne foregår i svømmehallen i Fløng. Konceptet bygger
på samvær for hele familien lørdag mellem 8 og 10.30. Mens børnene undervises,
hygger resten af familien sig med morgenmad og leg eller motion i poolen. Det giver
en god start på weekenden. I år har vi oprettet to hold for børn - let øvede (8-11 år).
Så for denne aldersgruppe har vi ekstra plads i den nye sæson.

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 Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Hold oversigt:

Børn begyndere ( 4 – 6 år)
Børnene vil lære at bevæge sig frit i vandet samt blive fortrolige med det våde
element. Undervisningen vil primært foregå gennem leg.
Tidspunkt: Lørdag 8.10 til 8.45 (Hold 1)
Børn let øvede 1 (6 – 8 år) (Dem der godt kan).
Her fortsættes fokus på det våde element med introduktion til svømmearterne,
primært crawl og rygcrawl. På hold 2 samler vi dem, der stadig har brug for en del
støtte.
Tidspunkt: Lørdag 8.45 til 9.20 (Hold 2)
Børn let øvede 2 (6 – 8 år) (Dem der godt kan).
Her fortsættes fokus på det våde element med introduktion til svømmearterne,
primært crawl og rygcrawl.
Tidspunkt: Lørdag 9.20 til 10.00 (Hold 3)
Børn øvede (8-11 år)
Her kommer alle fire svømmearter på programmet. Her flyttes fokus fra let til
egentlig svømmetræning.
Tidspunkt: Lørdag 10.00 til 10.30 (Hold 4)
Børn begyndere - varmtvandsbassin ( 3 – 4 år)
Samme fokus som hold 1, men for denne yngre gruppe vil det foregå i
varmtvandsbassinet.
Forældre deltager selv i undervisningen. Undervisningen foregår som delvis støtte til
egen leg med børnene.
Tidspunkt: Lørdag 9.30 til 10.00 (Hold 5)
Power Light ( 11 til 14 år)
Holdet for de meget øvede børn. Fortsat fokus på de fire svømmearter, udspring og
dykning. Intensiteten øges endnu engang på dette hold.
Tidspunkt: Mandag 19.00 til 20.00 (Hold 6)

Reerslev Skytte- og Idrætsforening • Thorsager 24 • Reerslev • 2640 Hedehusene
Tlf.: 4659 0550 • Email: mail@reerslevif.dk • www.reerslevif.dk
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Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Power (13 til 100 år)
Idrætsforening
Teenager-holdet for øvede svømmere og dem, der trænger til
at få brændt masser af energi af. Fokus på de fire svømmearter samt livredning og
dykning.
Tidspunkt: Mandag 20.00 til 21.00 (Hold 7)

Voksne – motion
Holdet for de voksne motionister, der gerne vil brænde lidt kalorier af eller bare tage
de 20 baner en gang om ugen.
Tidspunkt: Mandag kl. 20.30-21.00 (Hold 8 Motion)
Fri leg i stort bassin for både børn og voksen
Som afslutning på en morgensvømmetur er det rigtig sjovt at lege i vandet.
Alle børn og voksne der har betalt et grundkontingent har fri adgang hertil.
Tidspunkt: Lørdag 9.30 til 10.00 (Hold 9)
Morgenmad
Vi spiser morgenmad mellem 8.30 og 10.00 lørdag morgen. Det går på tur med at
have brød med.
Kontingent: Sæson 2009/2010
Et barn der er tilmeldt et hold med undervisning betaler
grundkontingent på 100 kr.
holdkontingent på 500 kr.
Barnet har samtidig ret til at deltage i morgenmad samt i fri leg lørdag fra kl. 9.30 til
10.00.
Voksne der svømmer mandag aften i fri svømning, betaler 100 kr.
Alle voksne der deltager i morgenmad skal betale grundkontingent på 100 kr.
Der uddeles en opkrævning i starten af sæsonen.
Tilmelding
Interesseret, så send en mail til frands.bennetsen@mail.dk
Vi starter den 29. august kl. 8.00 i Fløng Svømmehal.

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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MADSIDEN
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BØRNESIDEN

TILLYKKE
Vinderen af nr. 104’s
krydsordsopgave:
Løsning: Kondien
May Rigelsen
Stenmøllen 53

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.15.9.2009
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:
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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.
- 27 -

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

REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Udflugt for Reerslev sogns beboere
lørdag d. 5. September 2009
Turen går med bus til Dalby kirke i
Sverige, hvor vi ser nærmere på kirken og synger en enkelt salme.
Derefter går turen til Bosjö kloster.
Vi får en guidet rundvisning på klostret og i haven.
Frokosten spiser vi klostrets restaurant.
Der er afgang fra pladsen foran Reerslev kirke kl. 9.00
med hjemkomst ca. kl. 17.00.
Prisen for deltagelse er kr. 150,Tilmelding til Else Raahauge tlf. 46 13 96 15 eller
e-mail: HansPeter@teknik.dk

senest d. 27. august 2009.
Venlig hilsen
Menighedsrådet

”Ringsjöens

perle"

har man kaldt
Bosjökloster. Og en perle er det hvide slot på
landtangen mellem de to søer, som glitrer i
forårssolen, i højsommerens dis, i efterårets klare
dage, og i sneens hvide lys:

- 28 -

REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Høstgudstjeneste i Reerslev kirke
søndag d. 13. september 2009 kl. 10.00
Vi glæder os til at høre vores provst Steffen Andresen
(Høje-Taastrup provsti) forestå gudstjenesten.
Menighedsrådet inviterer på frokost
i præsteboligen efter gudstjenesten.

Reerslev Kirkes Børnekor
starter igen efter sommerferien

onsdag d. 12 august kl. 14.30
i præstegården.
Alle sangglade børn fra 3die klasse og
opefter kan deltage. Det er gratis at
deltage og vi synger een gang om måneden i kirken hvilket honoreres med 50 kr., men det forudsættes at man
deltager i prøverne.
Vi synger både rytmisk musik og salmer.
Yderligere information
organist Karsten Houmark
tlf. 35 55 97 76
- 29 -

REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

♫♫♫♫♫♫ Syng med ♫♫♫♫♫♫
Reerslev menighedsråd inviterer til hyggelig ”Syng med”aften onsdag d. 23. september 2009 i Forsamlingshuset.
Det er en aften, hvor vi
synger danske sange, og
landsbypræsten
akkompagnerer på klaver.
Der vil være mulighed for
at købe kaffe/te og kage til
rimelige priser.
Vel mødt!
Reerslev Menighedsråd

Kurt Thomassen

TØMRERMESTER

Kurt Thomassen
Tlf.:
Tlf.:
Email:
Web:

+45 4011 3438
+45 4656 3438
kurt@kurt-thomassen.dk
www.kurt-thomassen.dk

•
•
•
•
•
•
•
•

Kurt Thomassen
Solvang 25
2640 Hedehusene
- 30 -

NYBYGNING
TILBYGNING
VINDUESUDSKIFTNING
TOTALENTREPRISER
DIAMANTBORING
FORSIKRINGSSKADER
TAGUDSKIFTNING
ENTREPRENØRARBEJDE

REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gudstjenester
i
Reerslev kirke

oktober
Søndag, den 4. oktober kl. 10
17. S. e. Trinitatis
Hedegaard
Søndag, den 11. oktober kl. 10
18. S. e. Trinitatis
Kanding

august
Søndag, den 2. august kl. 10
8. S. e. Trinitatis
Kanding
Søndag, den 9. august kl. 10
9. S. e. Trinitatis
Kanding
Søndag, den 16. august kl. 10
10. S. e. Trinitatis
Hedegaard
Søndag, den 23. august kl. 10
11. S. e. Trinitatis
Kanding
Søndag, den 30. august kl. 10
12. S. e. Trinitatis
Kanding

september
Lørdag, den 5. september kl. 9

MENIGHEDSUDFLUGT

Præsten står i

Søndag, den 6. september kl. 10
13. S. e. Trinitatis
Kanding

kirken
søndag
eftermiddag, men der er
ingen mennesker på bænkene. Ikke engang organisten er der.
Hvem skal spille i dag?
spørger præsten så kordegnen.
Danmark mod Sverige!

Søndag, den 13. september kl. 10

HØSTGUDSTJENESTE
Provst Steffen Ringgaard Andersen
Søndag, den 20. september kl. 10
15. S. e. Trinitatis
Kanding
Søndag, den 27. september kl. 10
16. S. e. Trinitatis
Kanding

- 31 -

AKTIVITETSKALENDER for august og september 2009
Dato

Kl.

Lør 15/8
Ons 19/8

9.30

Fre - sø
28-30/8
Lør 29/8

8

Aktivitet og sted

Arrangør

Sommerfest i Reerslev

Landsbylauget, Fritidsklubben,
Reerslev IF m.fl.

Sæsonstart i Fritidsklubben

Ældreklubben

Weekendtur for aftenklubben

Fritidsklubben

Svømning i Fløng Svømmehal, sæsonstart

Reerslev IF

Udflugt til Vordingborg

Husholdningsforeningen

Tirs

1/9

9.30

Tirs
Tirs

1/9
1/9

17

Linedans i forsamlingshuset, sæsonstart

Reerslev IF

18

Goshin ryo jujutsu kampsport i skolens gymnastiksal, sæsonstart

Reerslev IF

Lør

5/9

9

Udflugt til Sverige, Dalby kirke

Reerslev Kirke

Man

7/9

18.30

EFFEKT gymnastik i skolens gymnastiksal

Reerslev IF

Høstgudstjeneste

Reerslev Kirke

Spisning
Steen & Mads, Stand-Up i forsamlingshuset

Reerslev Musikforsyning

”Syng-med”-aften i forsamlingshuset

Reerslev Kirke

Rollespilsscenarium

Fritidsklubben
Husholdningsforeningen

Søn 13/9

10

Tors 19/9

18.30
20

Ons 23/9

19

Lør 26/9
Man 5/10

13

Tøjparty, Anna’s Mode i forsamlingshuset

Tirs 6/10

19

Forældremøde i Fritidsklubben for dag- og af- Fritidsklubben
tenklubben med valg til bestyrelsen

Tors 8/10

18.30
20

Spisning
Bjarne Lisby underholder i forsamlingshuset

Reerslev Musikforsyning

