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EN DAG I NOVEMBER.
Det er ikke just inspirerende at kigge ud
gennem vinduet over landskabet på denne
dag.
Himlen er gråsort, regnen siler ned og en
heftig østenvind fejer hen over skov og
mark.
De brune og gyldne visne blade flyver gennem luften og kun de mest seje træer i Buhls
gamle have har endnu lidt farvepragt tilbage.
Kulden og væden er isnende og gennemtrængende, hvis man vover sig ud fra den
lune stue.
Kun fåreflokken på marken udenfor hækken
og hegnet synes upåvirkede af vejrliget – og
dog vender ikke størstedelen af dyrene rumpen mod vinden, hvad enten de ligger gumlende ned eller står gnavende af den næsten
nedædte kløver.
Livets forgængelighed tegner sig tydeligt for
ens øjne, havens planter er visnede og døde,
blommetræet og hylden står strittende og
uden blade intet tyder på fortsat liv og et
kommende forår.
Nej dagene er ikke opløftende, man
har mest lyst til at gemme sig bag lukkede
døre og det er svært at komme i gang med
det, der ligger og venter på at blive gjort
færdigt.
Tanken om afslutning og død er nærliggende og ikke mindst da en af landsbyens markante personligheder og en god bekendt ikke
mere kan mødes i gadebilledet.
Der skal i disse dage ikke meget til at gøre
een trist til mode, men så er det jo godt, at
der er nogle ting, som skal gøres – noget der
skal læses – skal skrives – skal holdes.
Alligevel vendes blikket hele tiden mod
vinduet og vejret udenfor – for billedet er
aldrig det samme, ustandseligt ændrer det
sig når:
Fortsættes side 3

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:
rie.michaelsen@4me2you.dk

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
Fortsat fra side 2
”Jeg ser, hvor himlen blåner bag min rude.
En regngrå dag i skumring blomstrer bort.
Violblå løfter himlen sig derude
en kæmpeblomst, hvis voksetid er kort.

Hvor finder jeg hvad i Tingstedet?
Mindeord, Poul Jensen, side 4.
Hip-Hurra, Grethe Grøn Henriksen, side 6.

Himmelviolens violette blade i skyer falmer
hen, i mørke dør.
Der klager i den skumringsfyldte gade en
violin bag aftnens tågeslør.

Lillina’s Systue, side 7.
Landsbylauget, Café-aften, side 8 - 9.
Viseaften, syng med, side 10.

Den klager skælvende og tungt og længe
sin ensomhed, mens mørket falder på.
Og som en klang for øjets nervestrenge
langt borte tændes lys i aftnens blå.

Antenne, Hjort Teknik, side 11.
Forsamlingshuset, dilettant, generalforsamling, 110 års jubilæum, side 12 – 13.

Et fjernt og ensomt lys – som guld, der glødes – mens skumringshimlens trold-viol går
under.
Et lys. hvis sort med violinens mødes – som
blod af tvende våndefulde vunder.

Reerslev Fritidsklub, side 15.
Reerslev Vandværk, vandprøver,
side 16 – 19.

Ja et sådant ensomt gyldent klart lys kan nu
ses i det fjerne, det er fyret på Stevns, lyset
kan skelnes mellem grenene på en af markskellets popler og det varsler den kommende vintertid med mørke, kulde og måske
sne, men også at vi nærmer os og skal fejre
julen - årets store højtid - festen for Jesu
fødsel - dermed ønsker Tingstedet alle sine
annoncører og læsere en rigtig god og velsignet jul og et godt nytår.
Redaktionen.

Reerslev IF,. side 21.
Skytteforeningen, side 22.
Læsernes side, De uskyldiges røst - jul,
side 23.
Det’ for børn, Børnesiden, side 24.
Solstrejf, side 25.
Tips og ideer til Maden, side 26.
Menighedsrådet, julekoncert, brunch og
Kirkens aktivitetskalender, side 28 - 31.
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HØRT I BYEN

MINDEORD
Her højt hævet står jeg og løfter sammen med de andre bjælker. Det
giver overblik, og alle ser op til en. Og jeg ved, at jeg kan tale på de
andres vegne, og gør det gerne. Vi snakker tit om tiden under formand Poul. Den var lang og god. Gulvet, som ellers ikke er særlig
fintfølende, bliver helt blød i stemmen, når det fortæller om Pouls
nænsomme trin. Og væggene, som ellers er lidt kolde i det, bliver
helt varme om hjertet, når de tænker på Pouls store, gode bondehænder. Og hver gang døren gik op håbede jeg, at det var Poul, der kom
ind. Og det var det heldigvis ofte. Hver gang kikkede han op til os,
og jeg syntes, at han blinkede til mig, så jeg følte mig som noget helt
specielt. Det var så hyggeligt, når Karin og han gik rundt og
småsnakkede. Så følte vi os alle sammen trygge og ladet op til næste
lørdags larm, høj musik og skålen. Mange gange har Poul været en
del af festen og flere gange har han været hædersgæsten. Som da han
takkede af efter 29 år og alle råbte hurra for ham og Karin. Da råbte
jeg ikke med og var næsten fristet til at slippe taget og lade det falde
ned over dem alle sammen. For hvad med os, når Poul ikke var her
mere? Til gengæld råbte jeg med, da han blev 80. Gulvet, væggene
og vi bjælker råbte hurra, så højt vi kunne. Jeg tror, at han helt sikkert hørte os. Og jeg mærkede igen hans blide skælmske smil i mine
årer. Nu er Poul her ikke mere. Jeg ved det, for jeg var selv med ved
begravelseskaffen og mærkede taget tynge på mine skuldre. Men så
kom jeg til at tænke på, at Poul var en sej bærebjælke ligesom mig,
at vi forstod hinanden, at der er nogen, der skal bære vores fælles
hus, at det har været rigtig fint at holde hus sammen med ham i så
mange år, at man skal gøre en indsats, der hvor man står, og at jeg på
hele forsamlingshusets vegne vil sige:
Tak Poul – ære være dit minde.
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HØRT I BYEN

REKORD VASK & RENS
Våd vask - Tør vask
Duge vask - Rulle vask
Færdigrens – Kilorens
Udlejning af dåbskjoler

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

Vi ruller gerne
Deres hjemmevask
Vesterkøb 7 • 2640 Hedehusene

46 56 12 34
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HØRT I BYEN

Hip hip hurra – graver Grethe Grøn Henriksen –
vores alle sammens Grethe
runder de 60 den 18. januar 2010

En ildsjæl er Grethe – af den altfavnende slags med et dejligt smittende
humør. Grethe passer rigtig godt på vores gamle kirke og hvad dertil
hører. På trods af modgang de senere år - en meget syg mand, der døde
alt for tidligt - bakker Grethe aktivt op om landsbyens arrangementer
og er altid parat til at gøre en indsats for alle, der har brug for hendes
hjælp. Grethe er med i Tingstedets redaktion, laver sammen med Grydelauget rigtig lækker mad til os, synger i kor og er også utrolig gæstfri. Vi ønsker Grethe et stort tillykke og glæder os til at være sammen
med hende de næste mange år.
Helle
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Lillina’s Systue og Kjolebutik

Tune Center 12 a • 4030 Tune • Tlf. 46137573

GALLA OG FESTKJOLER
Vi er fortrinsvis en systue, men da en del kunder henvender sig for at få syet den helt rigtige kjole, kan vi anbefale, at de kigger i vores kjolebutik, Vi har et meget stort udvalg af galla- og festkjoler fra Meng-international, Party-line samt andre. Prisen på kjolerne med tørklæde er naturligvis inkl. strygning, dampning samt isætning af nåle til en evt. tilretning. PRISEN FOR TILRETNINGEN SKAL DU BETALE UDOVER DIN KJOLE. - Og du ved altid, hvad det
kommer til at koste, inden du forlader butikken.
Husk vi laver alle tilretninger og forandringer på såvel herre- som dametøj.

Eks.: Et par kommer i butikken, for at kigge på kjoler. Manden har lige forinden været
ude at købe et jakkesæt, hvor bukserne er for lange, men det klarer vi, mens der kigges og
prøves kjoler. En kjole vælges, men den skal bruges næste dag. Det klarer vi selvfølgelig
også, vi har jo systuen lige ved siden hånden. DET KALDER VI SERVICE.
KONFIRMATIONSKJOLER:
Vi har et meget stort udvalg af kjoler, fra. Meng-international, Party-line, Lucca, samt en del af
eget design
TILRETNING AF BRUDEKJOLER:
Vi har igennem de seneste 10 år tilrettet BRUDEKJOLER, mere en tusind kjoler er gået gennem
vore hænder. Ligegyldigt hvor du har købt din kjole, tilretter vi den naturligvis på en flot og perfekt måde i samråd med dig.
Har dette din interesse kan du ringe og aftale en tid til prøvning, ca. 1 mdr. før brylluppet, og i de
fleste tilfælde kan du få oplyst prisen på tilretningen, når vi har set kjolen på. I tilfælde med store
perlearbejder, kan det være svært at give en pris, men en ca.pris får du altid.
DÅBSKJOLER:
Vi har stor erfaring med at sy brudekjoler, samt konfirmationskjoler om til dåbskjoler. Du
kommer med kjolen og vi finder sammen ud af hvordan kjolen skal se ud. Dette er helt unikt. Prisen ligger på ca. 1800 kr.

KONFIRMATION 2010
STORT UDVALG AF KJOLER
KOM KIG OG PRØV

ÅBNINGSTIDER:
Man – tors.
kl. 10 – 17
Fredag
kl. 10 – 16
Lørdag
LUKKET
SØNDAGS ÅBENT:
10. og 17. jan. kl. 11 -14.

OBS. JULEFERIE:
Lørdag 19. dec. - søndag 3. jan.
BEGGE DAGE INKL.

Vi ønsker alle
en glædelig jul
og et godt nytår.

Se mere på mine hjemmesider:
www.lillinas-festkjoler.dk eller
www.lillinassystue.dk
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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

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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Mail: dalis@vip.cybercity.dk

LANDSBYLAUGET INFORMERER

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

fredag den 5/2 2010 kl. 19
Grydelauget
-9-

VISEAFTEN
I samarbejde med
Landsbylauget
indbyder
Menighedsrådet
til viseaften

onsdag d. 24. februar 2010
kl. 19.00
Lad os mødes i forsamlingshuset d. 24. februar, hvor det stadig er kold
vinter, så trænger vi rigtig til at hygge os med at synge vort hjemlands
vemodige - og mere muntre - sange.
Vores fremragende, lokale landsbypianist har som sædvanlig stillet sig
til rådighed for viseaftenen.
Hilsen og på gensyn fra Landsbylauget og Menighedsrådet

Bedemandsforretningen Buus
Pernille Buus Nielsen

Har De taget stilling til hvad der skal ske, når De går bort?
Ved oprettelse af ”Min sidste vilje” yder bedemandsforretningen
Buus Begravelseshjælp på 1500 kr. hvis forretningen kontaktes ved
dødsfald.
”Min sidste vilje” tilsendes gratis ved telefonisk henvendelse.
Ring for nærmere aftale hos Dem eller på mit kontor.
Tlf. 26 20 70 90 - hele døgnet
Hjemmeside: www.bedemand-buus.dk
- 10 -
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

Så er dilettanterne i gang igen.
Næste forestilling er lagt i hænderne på en garvet instruktør og amatørskuespiller Allan Thønning Olsen, som selv
spillede med sidste år. Bestyrelsen og Allan opfordrer til
at man, hvis man brænder for at stå på de skrå brædder eller vil være med til at hjælpe i kulissen, kommer i Forsamlingshuset en mandag aften, hvor der øves fra kl. 19.-21.
Allan kan også træffes på telefon 26628115.
Forestillingen opføres i uge 11/2010

Tirsdag den
Fredag den
Lørdag den

16. marts 2010 kl. 18.30
19. marts 2010 kl. 19.00
20. marts 2010 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.
Vært og bestyrelse ved
Reerslev forsamlingshus

R e e r s le v F o r s a m lin g s h u s
indkalder til
110 års jubilæumsreception
Søndag den 14.2.2010
kl. 14.00

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 23/2 2010
kl. 19.30.

Reserver allerede nu dagen!

Dagsorden ifølge vedtægterne!

Bestyrelsen
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Mad, vin eller gaver?
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
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Reerslev fritids- og ungdomsklub
Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene.
Tlf. 4335 3560. Email: reerslev_fritidsklub@htk.dk Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk

Så er det atter tid til nyt fra klubben.
I skrivende stund, er – næsten – alle børn i gang med at fremstille julegaver. Og som
sædvanligt, tror jeg, der er noget at se frem til.
I sidste nummer skrev jeg, at Nanna er stoppet. Så i dette nummer kan jeg skrive, at
Nanna er STARTET i klubben. Forvirret – det er der ingen grund til. Mens Nanna
venter på at komme ud af landet, bruger hun ventetiden fornuftigt med at arbejde i
klubben. Det er vi rigtigt glade for. Det er lidt usikkert i skrivende stund, hvor længe
Nanna skal være her i denne omgang. Men det løser sig.
Der er startet endnu en medarbejder i klubben. Cecilie, der kommer fra Lejre, skal
arbejde i vores aftenklub. Og det glæder vi os meget til. Der skal derfor lyde et stort
VELKOMMEN til Cecilie, fra os alle.
Igen i år afholdt vi Halloween fest sammen med sfo’en. Det var igen i år en stor
succes. Så det vil jeg tro, vi gentager igen til næste år.
Vores flæskestegs aften er i skrivende stund, endnu ikke afholdt, men det tegner til at
blive en rigtig hyggelig aften. Vi nærmer os i hvert fald maksimum tallet for
deltagelse, nemlig 100 personer. Sanne er klar ved ovnene, og hjælperne er indkaldt,
så det kan kun blive en god aften.
Der er jo også byens julestue i november, men den kan jeg af gode grunde heller ikke
skrive om. Da det først er d. 28. november, den bliver afholdt.
Til sidst skal jeg takke for deltagelsen ved vores forældremøde. Ud over at snakke om
livet i klubben, var der som altid i efteråret, valg til bestyrelsen. Bestyrelsen ser nu
sådan ud:
Formand: Mariann Jensen
Næst formand: Frank V. Larsen
Ellen Sjøgren Hansen
Susanne Svitzer
Majken Nymand
Charlotte Petersen
Claus Poulsen Dahl
God jul og godt nytår!
Lars Vesterdal
Klubleder
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REERSLEV VANDVÆRK I/S
Høje Taastrup Kommune og Miljø
Laboratoriets tekniker, er enige i.
Vi har konstateret at problemet skal
forefindes i vandbeholder eller filtersystem, idet der ikke er konstateret
overtrædelse at grænseværdierne i
de 2 boringer.
Den 9/11 blev der foretaget inspektion og oprensning af vandbeholder,
af et dykkerfirma med speciale i den
slags undersøgelser.

Udvidet vandprøve.
Som det fremgår af Miljø Laboratoriets rapport over den udvidede prøve, er der konstateret coliforme bakterie, som overskrider den tilladte
grænseværdi.

I skrivende stund har vi ikke modtaget rapport fra denne undersøgelse.

Overskridelsen er dog ikke alarmerende hvilket tilsynsmyndigheden,

www.reerslevsterkende.dk/reervandv/index.php

Vandprøverne og rapporten, når den
foreligger, kan se på Vandværkets
hjemmeside:

Reerslev d. 2009-11-13
Bestyrelsen
Reerslev Vandværk I/S

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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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.

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

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
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 /
kampsport

Nina

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 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
Fru Nielsen ønsker alle
glædelig jul og godt nytår.
Noget om jul:
For ca. ½ år siden væltede Christina 3
år på en trehjulet cykel. Hun fik trukket
2 fortænder ud, som var slået i stykker.
Pædagog: ”Hvad ønsker du dig i julegave”?
Christina: ”En tand”.
Pædagog: ”En tand! Hvordan skal den
se ud”?
Christina: ”Hvid – jeg mangler mine
tænder”!

Kristiane 3 år: ”Hvis man fortæller julemanden, at man ønsker sig perler, så
får man dem til jul”.
Julie 4 år: ” Ja, man kan også bare købe
dem ovre i CITY 2”!

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

JULEN STÅR FOR DØREN!
STIHL MS250C BENZIN MOTORSAV
FØR: KR. 3.995,00 – NU: KR. 2.995,00
STIHL MS181 BENZIN MOTORSAV
FØR: KR. 2.295,00 – NU: KR. 1.895,00
WINDSOR SIKKERHEDSSÆT:
SKÆREBUKS M/SELER, HJELM OG SKÆREHANDSKER

FØR: KR. 1.549,00 – NU:

KR. 999,00

RESTPARTI: TERMOJAKKER/PILOTJAKKER: KR. 100,00

TILBUD DECEMBER:
VED KØB: 1 STK. NY KÆDE/GRATIS SLIB: 1 STK KÆDE
ARBEJDSHANDSKER: KR. 10,00

MANGE ANDRE GODE TILBUD KOM OG KIG
MINDRE SMEDEOPGAVER UDFØRES
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BØRNESIDEN

TILLYKKE
Vinderen af nr. 106s
krydsordsopgave:
Løsning: Tærte
Karla Pedersen
Thorsager 26 i

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.15.01.2010
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:
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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.
Hvis du vil opleve en Jul, som er mere end det
sædvanlige, skal du komme forbi Solstrejf i
december. Her vrimler det med Jul i alle former,
dekorationer, kurve, lys, nisser, engle, gravpynt og meget mere. Jeg har alt til
dig, der laver selv, lige fra ler og gran til bånd og dimser.
Altid masser af juleblomster og altid i godt humør. Laver firmadekorationer, julekurve med delikatesser og vin. Jeg forhandler stadigvæk lækkerier fra Strynø,
Læsø og Bornholm. Kom forbi og bliv inspireret.
Bestil dine juleblomster i god tid.
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
Hele december har Solstrejf også åbent søndage fra 10.00 - 13.00.
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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MADSIDEN
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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 SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Reerslev Kirkes
børnekor
Reerslev Kirkes børnekor har ledige pladser.
Børn fra 3die klasse og opefter er
velkomne. Det er gratis at deltage.
Medvirken i kirken een gang månedligt honoreres med 50 kr.
Vi synger rytmisk musik og salmer
og øver onsdag kl. 14.30 til 15.30 i
præstegården.
Yderligere oplysninger.
Organist Karsten Houmark
Tlf. 3555 9776

Julekoncert Reerslev kirke
Søndag d. 20 december kl. 16
Spirituals og Gospel

Karsten og Jørgen Kristensen
Sang, orgel og saxofon
Gratis adgang
Vel mødt!
Reerslev Menighedsråd
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Søndag d. 17. januar 2010
efter gudstjenesten kl. 10.00
har vi indbudt et par af byens superkokke til at
tilberede en rigtig lækker brunch, som vi indbyder alle til at deltage i – måske nogen ikke
har nået morgenmaden hjemmefra.
På gensyn d. 17. januar
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
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NYBYGNING
TILBYGNING
VINDUESUDSKIFTNING
TOTALENTREPRISER
DIAMANTBORING
FORSIKRINGSSKADER
TAGUDSKIFTNING
ENTREPRENØRARBEJDE

REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Oversigt over aktiviteter i Reerslev kirke 2010
Menighedsrådsmøder:

20.1, 17.2, 14.4, 19.5, 16.6, 18.8, 15.9, 13.10, 17.11.

17. januar

brunch efter gudstjenesten

24. februar kl. 19.30

viseaften i forsamlingshuset i samarbejde med Landsbylauget

24. marts

sognemøde i forsamlingshuset

28. marts kl. 10.00

musikgudstjeneste – påskeevangelierne hånd i hånd
med sangene fra Jesus Christ Superstar med efterfølgende brunch

2. maj efter gudstjenesten

reception i anledning af Grethe Grøn Henriksens 25-års
jubilæum

21. juni kl. 21.00

midsommerkoncert

21. august kl. 9.00

udflugt

12. september kl. 10.00

høstgudstjeneste

10. oktober

brunch efter gudstjenesten

21. november kl. 16.00

koncert med Torslundekoret

19. december kl. 16.00

julekoncert
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gudstjenester
i
Reerslev kirke

januar

december

Søndag, den 10. januar kl. 10
1. S. e. H. 3 Konger Hedegaard

Søndag, den 1. januar kl. 10
Nytårsdag
Kanding
Søndag, den 3. januar kl. 10
Hellig tre konger
Kanding

Søndag, den 6. december kl. 10
2. S. i Advent
Hedegaard

Søndag, den 17. januar kl. 10
2. S. e. H. 3 Konger Kanding
Brunch efter gudstjenesten.

Søndag, den 13. december kl. 10
3. S. i Advent
Kanding

Søndag, den 24. januar kl. 10
3. S. e. H. 3 Konger Kanding

Søndag, den 20. december

JULEKONCERT KL. 16

Søndag, den 31. januar kl. 10
Septuagesima
Kanding

Juleaften kl. 14,30 og 16

JULEGUDSTJENESTER

februar

Fredag, den 25. december kl. 10
1. Juledag
Kanding

Søndag, den 7. februar kl. 10
Sexagesima
Hedegaard

Lørdag, den 26. december
Ingen

Søndag, den 14. februar kl. 10
Fastelavn
Kanding

Søndag, den 27. december kl. 10
Julesøndag
Kanding
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AKTIVITETSKALENDER: 1/12 2009 – 2/5 2010
Dato
Ma 14/12

Kl.
17.00

Fre 19/12

Aktivitet

Sted

Arrangør

Teatertur, SKRUMP

H-Tå Teaterforening

HHF

Julediskotek

FTK

FTK

Søn 20/12

16

Julekoncert, Spirituals og Gospel
Gratis adgang

Kirken

MHR

Sø

10

Gudstjeneste efterfulgt af brunch

Kirken

MHR

Menighedsrådsmøde

Servicebygn.

MHR

Café-aften

Huset

Café

17/1

Ons 20/1
Fre

5/2

19

Ti

9/2

13.40

Virksomhedsbesøg
Pris: 25 kr. + kørepenge.
Tilmelding senest d. 1/2, tlf. 4656 0673

Dansk Retursy- HHF
stem

Sø

14/2

14

Reception, forsamlingshusets 110 års
jubilæum

Huset

Huset

Menighedsrådsmøde

Servicebygn.

MHR

Ons 17/2
23/2

19.30

Generalforsamling

Huset

Huset

Ons 24/2

19.30

Viseaften

Huset

MHR + LL

Ti

18.30

Dilettant

Huset

Huset

Ti

16/3

Ons 17/3

14

Eftermiddagshygge med banko
Hedehuset
Pris: 50 kr.
Tilmelding senest d. 10/3, tlf. 4656 0673.

HHF

Fre

19/3

19

Dilettant

Huset

Huset

Lør 20/3

19

Dilettant

Huset

Huset

Sognemøde

Huset

MHR

Kirken

MHR

Ons 24/3
Sø

28/3

10

Musikgudstjeneste, Påske og Jesus
Christ Superstar efterfulgt af brunch

Ma

29/3

13

Tøjdemonstration, Annas Mode
Huset
Pris: 50 kr.
Tilmelding senest d. 22/3, tlf. 4656 0673.

Ons 14/4

Servicebygn.

Menighedsrådsmøde

HHF + Ældrekl

MHR

Man 19/4

19

Generalforsamling
Huset
Pris: 50 kr.
Tilmelding senest d. 10/4, tlf. 4656 0673.

HHF

Fre

23/4

18

Generalforsamling og spisning

LL

Sø

2/5

10

Gudstjeneste efterfulgt af reception,
Kirken
Grethe Grøn Henriksen, 25 års jubilæum.

Forkortelser:
FTK:
Reerslev
RIF:
Reerslev
RSF:
Reerslev
MHR:
Reerslev

Fritidsklub
IF
Skytteforening
Menighedsråd

Café:
LL:
HHF:
HUSET:

Huset

MHR

Landsbylaugets Café-Udvalg
Landsbylauget
Husholdningsforeningen
Reerslev forsamlingshus

