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Der er stadig sne på marken derude, men solen
skinner og glimter i istapper, der hænger fra taget og –
Hø r, h ø r h v o r d et t ø r!
Det h agl er o g p i b l er,
d et k rab l er o g k ri b l er
fra t egl o g t ag
v i h ar s o l s k i n i d ag,
al l e s m å ro s er b ag ru d e
d rø m m er: v i n t ren er u d e.

Redaktionsmedlemmer:

Gå, gå n u p å t å!
Det s i v er o g s j as k er,
m an t ri p p er o g t ras k er
fra s t en t i l s t en :
Herregu d , s i k k e b en !
Al l e s m å s k o m agerd ren ge
d rø m m er o m d ri k k ep en ge.

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

Ja, sådan er det faktisk netop i dag og når disse linier læses er det hele ovre, for så har vi
april og alle har vi vel oplevet en april, hvor
knopper på træer og buske svulmer og påskeliljen blomstre i haven - foråret er kommet og
sommeren er på vej, vi kan glæde os!
Men – hvem husker – ja overhovedet aner noget om en april for 70 år siden?
Nogle gør måske – husker en solrig morgenstund, hvor luften genlød af buldrende motorstøj og set fra et tagvindue grå tunge maskiner
på vej mod Nord og senere fra skoleklassen se
støvletrampende soldater drage syngende forbi
statsskolens vinduer:

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

”Heute wollen wir ein Liedlein singen –
trinken wollen wir den kühlen Wein -“

Nye annoncører kan henvende
sig til en af de ovennævnte
redaktionsmedlemmer.

akkompagneret af bæltekøretøjers raslen.
Fortsættes side 3
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KOMMENTAR
Hvor finder jeg hvad i Tingstedet?
Fortsat fra side 2

Forsamlingshuset, jubilæet og generalforsamlingen, side 6 - 8
Landsbylauget, Projekt Ren By og Generalforsamling, side 10 -13.
Reerslev Fritidsklub, side 14.
Antenne, Hjort Teknik, side 15.
Reerslev Vandværk, generalforsamlingen,
side 16 - 18.
Reerslev IF,. side 19.

Ja det var den aprilmorgen, krigen var kommet
til landet og dengang skød danske soldater på
fjenden i Sønderjylland.
I dag har der igen været en aprilmorgen og i
dag skyder danske soldater på fjenden langt fra
Sønderjylland.
Hvor meget har ændret sig i verden??

Skytteforeningen, side 20 - 21.
Læsernes side, De uskyldiges røst og Solstrejf, side 23.
Tips og ideer til Maden, side 24 og 25.

Joh meget har ændret sig, måske ikke i verden
– og dog – men i os selv –
for –

Det’ for børn, Børnesiden, side 26.
Menighedsrådet, konfirmander, jubilæumsreception, velgørenhedskoncert, side
28 - 31.

Når arb ej d s ev n en eb b er,
o g t i d en l an gs o m t ri n d er,
s m å s an d h ed er, s m å p æ n e t i n g
s i g b o rgerl i gt i n d fi n d er,

Poul Hansens Arkiv, ”Politirapporten”
udgår i dette nummer men fortsættes i juni
nummeret.

o m t ren t s o m eft er h eft i g regn
en s o m m e d råb er fal d er,
gø r i n gen s k ad e, i n gen gav n ,
b l o t l ø s n er s i g o g fal d er.
Glæd jer blot over foråret, det er kommet igen i
mere end 70 år!
Redaktionen.

-3-

HØRT I BYEN

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 09.00 – 20.00
Lørdag
kl. 08.00 – 17.00
Søndag: 1. søndag i måneden åbent
kl. 10.00 – 17.00

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

Købmand: Hans Jørgen Poulsen
Adresse: Hedevej 1, Fløng, Hedehusene
Tlf.:
46 59 46 53

Forretningen med de rigtig gode
tilkørsels- og parkeringsforhold.

TESTAMENTE
- Hvem vil du sikre?
Kontakt os for et gratis og
uforpligtende møde.

CityAdvokat.dk
CityAdvokat.dk er privat- og
erhvervsadvokater.
Vi arbejder bl.a. med: arv, testamente,
ægtepagt, dødsboer, bolighandler og
digital tinglysning, retssager, gældssager,
privat- og familiesager og erhverv.
Vindingevej 7C, 4000 Roskilde, 26 12 53 81
Jernbanegade14, 4300 Holbæk, 26 12 53 81
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Lars Michael Randskov
Advokat

Tlf. 26 12 53 81
randskov@mail.dk

Karin Øhlenschlæger
Advokat (L)

Tlf. 40 48 59 24
Karin@CityAdvokat.dk

HØRT I BYEN
Reerslev Vandværks formand takker af efter 16 år.
Mogens Larsen fratrådte posten som formand på årets ordinære
generalforsamling i forsamlingshuset torsdag d. 11.3.2010.
Mogens har med utrættelig vilje arbejdet på at byen har haft en
god og stabil vandforsyning.

På billedet takker kasserer Niels Willumsen
afgående formand Mogens Larsen for mange års stor indsats.
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

Bestyrelsen forsætter uændret:
Formand:
Johannes Thulesen
Næstformand: Rie Michaelsen
Kasserer:
Ulla Christensen
Bygningsværge: Jørgen Holmsted
Sekretær:
Bettina Nielsen
Bestyrelsessuppleanter:
Jens Midtgaard og Nick Ziegler

Generalforsamling i
Reerslev Forsamlingshus tirsdag
den 23.2.2010
Arne Frandsen blev som vanligt
valgt til dirigent, og trods forkølelse sørgede han for at afvikle
generalforsamlingen i god ro og
orden.

Vi er glade for at kunne meddele,
at der er indkøbt ny opvaskemaskine i forsamlingshuset. Det er
en hurtig industrimaskine – vasker
på 3 minutter – og er meget nem
at betjene. Vi håber den bliver til
glæde for alle gæster i huset.
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

Derefter var der sodavand og kaffe med hjemmebagte boller og kage til alle – og en meget stor lagkage med billede af forsamlingshuset blev også sat til livs.
Fotograf Boye Koch har haft 8
gamle billeder fra Reerslev under
behandling, og det er der blevet
meget flotte fotostater ud af. De
blev afsløret og Johannes Thulesen, formand for forsamlingshuset, fortalte lidt om hvert af billederne.

Søndag d. 14. feb. 2010 fejrede
forsamlingshuset 110 års jubilæum og afholdt fastelavnsfest
med tøndeslagning for børnene.
Børnene startede kl. 13 med at slå
katten af tønden. Der var købt
tønder i 3 størrelser, så alle aldre
havde passende udfordringer. Vi
havde ikke nogen ide om, hvor
mange der ville komme, så det var
meget glædeligt, at der hurtigt
vrimlede med skønne udklædte
børn og glade forældre.
3 kattekonger og –dronninger blev
kåret sammen med bedste udklædning i 3 forskellige aldersklasser. Billederne, der kan ses på
hjemmesiden www.reerslev-sterkende.dk viser slagets gang.

Mogens Larsen og Poul Rasmussen beskrev minder fra forsamlingshuset ”i gamle dage”, og det
gjorde de meget levende og med
lune.
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

Der var også mulighed for at se et
slide-show af fotos fra sammenkomster i forsamlingshuset fra
1992 – 2009 på pc, og disse billeder kan stadig ses på hjemmesiden.
Forsamlingshuset fik en jubilæumsgave – en gammel ”sekretær”,
der er flot malet, og som står i entreen. Der vil fremover være mulighed for at stå og skrive i en gæstebog.
Forsamlingshusets bestyrelse takker alle, der mødte op på dagen,
og overvejer at gentage succesen
med tøndeslagning til fastelavn
næste år igen.
Bestyrelsen i
Reerslev forsamlingshus
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Ny bolig?
Spørg os når du skal sælge?
Mere end 20 års erfaring med
boligsalg i Reerslev og
Stærkende.

Nybolig Hedehusene
Hovedgade 502
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 2555
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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

Projekt REN BY 2010
Vi gentager succesen fra sidste år
Igen i år samarbejder Dansk Naturfredningsforening med Miljø- og
Energicentret i Høje Taastrup kommune om ”Projekt ren by”.
Projektet er landsdækkende.
Som nævnt i Tingstedets februar nr. bliver det her i Reerslev - Stærkende

Søndag den 18. april, kl. 12,00 – 14,00
Kl. 12,00. Vi samles på P-pladsen foran Reerslev Forsamlingshus.
Der vil være repræsentanter fra Landsbylauget til stede. De vil uddele affaldssække, handsker, refleksveste og de aktuelle ruter til de
fremmødte deltagere.
Efter endt oprydning (kl. ca. 14,00) afleveres de brugte affaldssække atter på P-pladsen ved Forsamlingshuset.
Derefter vil Lauget kvittere
med en øl/vand, lidt
børneguf og frisk frugt.
Alle kan deltage. Kom og
vær med til en aktiv og
hyggelig omgang forårsoprydning i og omkring vor 2
smukke landsbyer.
På Landsbylaugets vegne:
Else Nielsen & Jytte Larsen
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Reerslev fritids- og ungdomsklub
Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene.
Tlf. 43 35 35 60. Email: reerslev_fritidsklub@htk.dk Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk

Der har de sidste par gange stået noget om vores personale situation i klubben.
Denne gang er ingen undtagelse. Det har desværre været nødvendigt at sige farvel til
Stephanie. Stephanie havde officielt sidste dag i klubben onsdag d. 31/3 2010. Det er
et samarbejde, jeg er ked af måtte stoppe, men sådan er hverdagen også.
Stephanie og jeg har aftalt at Stephanie kommer og siger ordentligt farvel i løbet af
april.
Endelig – Er sneen ved at forlade Reerslev.
Nu er foråret rigtigt ved at komme til byen og det glæder vi os meget over i klubben.
Det er endelig tid til at være udenfor i haven – uden at skulle have tykke frakker, hue
og halstørklæde på først. Det er lige så godt som at hører fuglene synge!
I aftenklubben kan vi se tilbage på en dejlig skitur til Østrig. Der var masser af sne
og vi havde heldigvis kun søde og glade børn/unge med på denne tur, så næsten alt
gik godt. Vi havde et enkelt alvorligt uheld, hvor en helikopter skulle tilkaldes, for at
få den unge ned af bjerget. Men det har vi prøvet før, så der var ikke den store panik
i det. Og heldigvis boede vi tæt på hospitalet, og derfor var det nemt at komme på
besøg.
Personalet skal på klubkonference sammen med alle de andre klubpædagoger i
kommunen fredag d. 23/4. Det er en dag, vi bruger på at dygtiggøre os, og en oplagt
mulighed for os, at arbejde og være sammen med de øvrige personaler i klubberne.
Jeg har derfor indkaldt andet personale – nogle fra bestyrelsen og vores timelønnede
medarbejdere. Men jeg vil gerne opfordre til, at hvis ikke det er strengt nødvendigt,
så hold lang weekend fra klubben – bare denne ene gang.
Endelig må vi ikke glemme, vi er i gang med forberedelserne til at modtage vores
nye børn fra 3. klasse. De skal som bekendt starte i klubben d. 1. maj – det glæder vi
os rigtigt meget til. Flere besøg i marts og april, har gjort at vi glæder os endnu
mere.
Rigtigt dejligt forår til alle
Lars Vesterdal
Klubleder.
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REERSLEV VANDVÆRK I/S

Ordinær generalforsamling
Reerslev forsamlingshus
den 11. marts 2010.

Formandens beretning
Der har været 4 bestyrelsesmøder og 2
møder i Vandrådet (Råd af 14 vandværker).
Det har været en rolig periode uden
brud.
Der har været spørgsmål vedrørende ler
pga. nedgravningen af gadebelysningens ledninger.
Dykpumpen måtte graves op pga. den
var tilstoppet med okker – ledningerne
til værket var også tilstoppet og blev
skyllet igennem. Uklart hvor okkeren
stammer fra.
Vandprøver viste forekomst af coliforme jordbakterier. Dykker har undersøgt
og har fjernet filtersand samt slamlag
på 2-5 cm. (Formanden oplæste undersøgelsesresultater). Bilag kan ses på
hjemmesiden under Reerslev Vandværk.
Bestyrelsen vil undersøge mulighed for
ny vandbeholder.
Der er i 2009 udpumpet 31.384 m3
vand.

i

Formanden bød velkommen. 26 personer var fremmødt, heraf 18 interessenter.
Valg af dirigent.
Aage Christensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Valg af 2 stemmetællere.
Kirsten Halby og Lis Madsen blev
valgt.
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REERSLEV VANDVÆRK I/S
Måleren er repareret. Den har målt 2½
% for meget, og beløbet er refunderet.
Vandet er nu rent igen.
Kommunen har afstukket regler for
vandprøvernes interval.
Beretningen godkendt.

Mogens Andersen vælges til nyt bestyrelsesmedlem sammen med Bjørn Petersen og Per Klausen, som genvælges.
Som nye suppleanter vælges Søren
Solholm Jensen og Michael Michaelsen.

Regnskab
Måleren blev kalibreret (viste 2½ % for
meget) og 3.240 kr. er refunderet.
Regnskabet godkendt.

Valg af revisorer
Genvalg af Anne-Mette Hendriksen og
Niels Ohm Rasmussen.
Niels Paulsen vælges til revisorsuppleant.

Budget
Flowmålere 60.000 kr. mhp. undersøgelse af vandspild.
Der skal ikke tages udvidede vandprøver – derfor kun budgetteret med 3.500
kr. til vandprøver i 2010.
Budgettet godkendt.

Evt.
Lis Madsen takker Mogens Larsen for
lang og tro tjeneste som formand.
Mogens Larsen takker og siger, at han
også fremover har tillid til bestyrelsen,
der har arbejdet vældig godt. Vandtanken havde han tænkt skulle have været
udskiftet inden den blev 100 år, men
han ser frem til, at den nu bliver det indenfor et par år – højst 5 år.

Takstblad for 2010.
Uændret i forhold til 2009. Godkendt
takstblad.
Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår, at der skal udskiftes vandtank.
Muligheder vedr. finansiering:
Pris for tank – ca. 250.000 kr. Evt.
ændre I/S til AMBA mhp. lån.
Hvis alle betaler et engangsbeløb bliver
det ca. 1000 kr. + moms pr. interessent.
En deltager påpeger, at Reerslev vandværk har penge på kontoen, så det vil
være et mindre beløb, der skal opkræves hos interessenterne. Ser ikke noget
problem vedr. økonomien.
Bestyrelsen vil undersøge projektet
med ny tank og indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis der bliver
behov for en beslutning.

Niels Willumsen takker Mogens på hele byens vegne for hans store indsats.
Mogens har været helt unik i forhold til
at tage sig af vandværkets ve og vel –
og det på alle tider af døgnet.
Mogens modtager som tak en
bryst/slipse-nål – EN VANDPOST.

Valg af medlemmer og suppleanter.
Mogens Larsen ønsker ikke genvalg.
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REERSLEV VANDVÆRK I/S

Bestyrelsen består nu af:
Niels Willumsen Jensen
Rene Andersen
Bjørn Petersen
Per Klausen
Mogens Andersen

Suppleanter:
Søren Solholm
Michael Michaelsen
Ref./Rie Michaelsen
Se også Vandværkets hjemmeside:

Miljøundersøgelse ved bygge- og anlægsopgaver
Handlingsplaner for opgravning og bortskaffelse af jord
Tilsyn og styring af oprensning
Afrapportering til myndighederne
•
•
•
•

Vi udfører alt inden for miljørådgivning:

www.reerslevsterkende.dk/Foreninger.htm

JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK
Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene
Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk
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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.

Næstformand Allan

Jensen

Thorsager 24,
Reerslev

2640
Hedehusene

46590550 20118550

Corfitsen

Thorsbrovej 4,

2640
Hedehusene

46555410

2640
Hedehusene

46591609 20454001

46590757

Reerslev
Kasserer

Mads

Mobil

Blom

Stendyssevej 15,
Reerslev

Petersen

Reerslevvej 64

2640
Hedehusene

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,

2640
Hedehusene

46592817 29233387

Fodbold,
Senior
Fodbold,
Oldboys
Fodbold,
ungdom
Badminton

Erik
Vacant

Reerslev

22300822

Bordtennis /
kampsport

Nina

Hansen

Ildvænget 17

2640
Hedehusene

46593739 40331205

Kampsport

Nina

Hansen

Ildvænget 17

2640
Hedehusene

46593739 40331205

Skydning

Per

Nielsen

4100 Ringsted

22143067

Skydning,
kasserer

Anders

Hansen

Merianhaven 9

4330 Hvalsø

38112253 50566386

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: Per Nielsen
2214 3067
Kasserer: Anders Rody Hansen 5056 6386
Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen 4632 6060
Pia Eriksen

Pistol afd.: Lars Rasmussen
Jens Johannesen
Bjarne Kristensen

4659 0506
4264 1746
2267 8970

Kontingent for 2010: Børn kr. 150,00 Voksne kr. 300,00
Børn kan skyde med riffel fra de er ca. 6-8 år.
Man skal være min. 12 år til pistolskydning.
HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN
Læs mere på www.reerslevskytteforening.dk
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Information
fra

Reerslev Skytteforening
I vinterhalvåret er vi i skydekælderen, ca. medio september til medio/ultimo april.
Der skydes pistol hver tirsdag fra kl. 19. Riffel hver onsdag.
I sommerhalvåret er vi på Skydebane Vest. Her skyder vi pistol og riffel
onsdage kl. 18.
Efter aftale også pistol mandage.
Der skydes tillige 200 meter riffel hver mandag.
Nye medlemmer optages til både pistol og riffel.
Alderskravet på 12 år på pistol er betinget af, at mor eller far er med.
Skydning er en sport, hvor alle kan deltage. Her er ikke opdeling i køn, alle skyder sammen, dog i forskellige klasser. De, der har konkurrencegener,
vil opleve at konkurrere mod og med det modsatte køn.
Skydning er en relativ billig sport. Det koster kun lidt patroner, våben mv.
kan lånes i foreningen
Hvert år deltager vi i divisionsskydning. Reerslev skyder i 1. division og 3.
division på 15 meter pistol og 2. division på 25 meter pistol.
Der skydes også noget kaldet terrænskydning, En skydeform hvor man går
rundt i et område, der typisk kan være militært eller en grusgrav. Dette er
en spændende form for skydning, hvor der også forekommer bevægelige
mål. Her skal man typisk påregne at bruge en halv til en hel dag, så de
skydninger er altid lørdag/søndag.
Sikkerheden er noget, vi gør meget ud af. Alle får en meget grundig gennemgang, inden der bliver skudt og der vil hele tiden være instruktører til
stede.
Alle skydebaner indendørs som udendørs, samt terrænbaner er godkendte
af myndighederne
Så har du/I lyst, så kom og hils på os og prøv sportsskydning.
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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

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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”DE USKYLDIGES RØST” - FRA DEN VIRKELIGE VERDEN

Noget om fyringer

Noget om kærester og kærlighed

En dag hvor Sofie 5 år og Lene 4 år er
uvenner og lige stædige begge to.
Sofie med tårer i øjnene, siger til
lederen: ” Lene bliver ved med at drille
mig.
Du skulle tage og fyre hende”!

Erik 5år: ”Hvis jeg må låne din lygte,
så skal jeg sige dig hvem min kæreste
er”!
Allan 6 år: ”OK, her er lygten. Hvem
er så din kæreste”?
Erik: ”Det er Camilla”.

Pædagog: ”Jimmi, glæder du dig til at
komme i børnehaveklasse”?
Jimmi: ”Nej, nej for det bliver alt, alt
for dårligt hvis læreren siger, at jeg er
fyret.
For hvis jeg er for dum og hvis jeg så
kommer igen næste dag, så siger
læreren; sagde jeg ikke, at du var
fyret”?

Der leges ”pigerne efter drengene”
Pigerne siger, at de vil kysse drengene,
og løber så efter dem.
Lasse og Nikolaj, begge 5 år løber om
foran huset og gemmer sig.
Lasse: ”Jeg hader kærlighed. Skal vi
ikke bare banke dem”?
Glædelig forår fra fru Nielsen.

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.
Nu er vi atter på vej mod forår og masser af nye,
spændende varer kommer hjem. Det er altid
dejligt med alle de sjove løg i potter og tulipaner
i massevis. Der er både til værtindegaver og
dig, der vil have lidt forår inden for.
Jeg har også været på messe og fået ny inspiration til de store fester i foråret.
Jeg laver firmadekorationer og kurve med delikatesser og vin, ligesom jeg
stadigvæk forhandler lækkerier fra Strynø, Læsø og Bornholm. Kom forbi og
bliv inspireret, så snyd ikke dig selv for et besøg hos Solstrejf, husk her er altid
kaffe på kanden, for det er hyggen, der tæller hos Solstrejf.
Ordre uden for åbningstid, ring og hør nærmere.
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:
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trsolstrejf@gmail.com

MADSIDEN
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MADSIDEN
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BØRNESIDEN

Løsningen i nr. 108s
rebus var:
Bladet var trods alt
vigtigst,
da det kom til stykket.
Desværre har vi ikke modtaget
nogen løsninger.
Den var måske for svær.
Vi undskylder mange gange,
og håber I har lyst til at løse
kryds og tværs’en denne gang.
Kunne du tænke dig at vinde 50
kr., og er du under 15 år og bor i
Tingstedets distrikt, så læg din
løsning i postkassen på
Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep,
senest d.15.05.2010
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.

A/S Tjørnehøj Mølle
Tingstedvej 47
2640 Hedehusene
Tlf. 33 68 37 70
www.kvalitetsfoder.dk
Åbningstider:

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

Man.-tors. 7.00-16.00
Fre. 9.30-15.00
Middagslukket
alle dage 12.00-12.30

REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Den 1. maj 2010 har Grethe Grøn Henriksen
været ansat som graver ved Reerslev kirke i
25 år. Vi (menighedsrådet) har lyst til at fejre
hende med en fortjent reception

søndag d. 2. maj 2010 kl. 11.00 (efter
gudstjenesten) i servicebygningen ved
kirken.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at hilse på
jubilaren.

Venlig hilsen
Menighedsrådet
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Velgørenhedskoncert i

Reerslev kirke, onsdag, 28/4
kl. 18,30.
Roskilde Østre Rotary Klub har lånt kirken til en velgørenhedskoncert for at samle penge ind til Operation ”Smile” i Vietnam til
fordel for vietnamesiske børn med ganespalte, samt til Danish
Indian Childrens Home. Rotarys Hjælpefond støtter projektet.
De medvirkende er:
Rikke Kehlet, sopran,
Kirsten Halby, violin,
Aage Christensen, bas, og
Viggo Kanding, orgel.
Repertoiret er highlights fra det klassiske repertoire og musicals.
Efter koncerten bydes der på sandwiches og drikkevarer i Reerslev Forsamlingshus.
Det hele koster 150 kr., og der kan reserveres billetter hos
Karin Øhlenschlæger, 4656 0652 eller på jvk@km.dk.
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Konfirmander i
Reerslev kirke
Lørdag,
den 24. april kl. 10
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

David Bergø
Daniel Hjorth Chapman
Simon Børre Clausen
Daniel Ilkjær Risom Henriksen
Anders Kjeld Jensen
Kristoffer Vestergaard Nielsen
Mikkel Bytorp Olsen
Søren Stigaard
Kevin Thorsø Thomsen

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Michala Bellerby
Cecilie Egegård Jensen
Cecilie Magnussen
Ditte Petersen
Simone Posin
Stephanie Sandager
Cecilie Franklin Villumsen

L.N. Skov/Have & Park
Maskinhandel
STÆRKENDEVEJ 226, Vindinge
2640 HEDEHUSENE

4613 8401

lnservice@mail.dk

SERVICE ELLER!!
Kom plænen/hækken i forkøbet og få lavet service på din
plæneklipper/hækklipper i god tid.
Jo før jo bedre så du undgår lang ventetid!

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
Ginge Alko Bio Rotorklipper m. Honda Motor
Skubbemodel/Stor opsamler/48cm Klippebredde
Før: Kr. 4.199,00 – Nu: Kr. 1.999,00
Stiga Turbo 3-i-en 50SB Plus Rotorklipper
Selvkørende/Opsamler 656 liter/51cm Klippebredde
Før: Kr. 4.995,00 – Nu: Kr. 3.495,00
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gudstjenester
i
Reerslev kirke

Søndag, den 30. maj kl. 10
Trinitatis
Kanding

juni
Søndag, den 6. juni kl. 10
1. S. e. Trinitatis Hedegaard

april

Søndag, den 13. juni kl. 10
2. S. e. Trinitatis
Kanding

Søndag, den 11. april kl. 10
1. S. e. Påske
Kanding
(Børnekor medvirker)
Søndag, den 18. april kl. 10
2. S. e. Påske
Hedegaard
Lørdag, den 24. april kl. 10

KONFIRMATION
Søndag, den 25. april
Ingen

maj
Søndag, den 2. maj kl. 10
4. S. e. Påske
Kanding
(Reception for Grethe Grøn)
Søndag, den 9. maj kl. 10
5. S. e. Påske
Hedegaard
(Børnekor medvirker)
Søndag, den 16. maj kl. 10
6. S. e. Påske
Kanding
Søndag, den 23. maj kl. 10
Pinsedag
Kanding
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AKTIVITETSKALENDER: april – oktober 2010
Dato

Kl.

Ons 14/4
Søn 18/4

12-14

17 - 19/4

Aktivitet

Sted

Arrangør

Menighedsrådsmøde

Servicebygn.

MHR

Projekt Ren By

Huset

LL

Weekendtur for dagklubben

FTK

Man 19/4

19

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

Tirs 20/4

19

Forældremøde f. dag- og aftenklub FTK

FTK

To

22/4

19

Volume 60, spisning, musik og dans.
Pris: 165 kr. inklusiv smørrebrød
Tilmelding senest d. 11/4, tlf. 46561152,

Huset

Musikforening

Fre

23/4

18

Generalforsamling og spisning
Pris: voksen 80 kr., barn 40 kr.
Tilmelding senest 18/4, tlf. 4656 4661
eller tlf. 4656 3909

Huset

LL

Rollespilsovernatning

Hakkemosen

FTK

29-30/4
Søn
Ti

2/5

10

18/5

10.30

Huset

HHF

Gudstjeneste efterfulgt af reception, Gre- Kirken
the Grøn Henriksens jubilæum

MHR

Glasgalleriet og frokostsejltur med Sagafjord. Mændene er velkomne.
Pris: 100 kr. inkl. frokost m.1 øl/vand eller vin samt kaffe m. kage
Tilmelding senest d. 19/4, tlf. 4656 0673

Roskilde

HHF

Ons 16/6

13

Sommerafslutning

Huset

Ældrekl.

Man 21/6

21

Midsommerkoncert

Kirken

MHR

Sct. Hans aften

Lergraven

LL

Ons 23/6
Juli
Lør 21/8

9

Ons 18/8

9.30

Opstart efter ferie

Tir

8.45

Udflugt til Humlemagasinet. Se udstilBrenderup,
lingen ”Dronning Ingrid og BernadotterFyn
ne”, museerne eller nyd parken. Mødested:
bag Fakta, Huset og Tune.

HHF

7/9

Udflugt

MHR
FTK

Ældrekl.

Søn 12/9

10

Høstgudstjeneste

Kirken

MHR

Man 1/10

19

Foredrag om livsstilssygdomme og diabetes 2 v/ sygeplejerske Ellen Juul, Steno
Diabetes Center. Mændene er velkomne.
Pris: 50 kr.
Tilmelding senest d. 23/9 tlf. 4656 0673

Huset

HHF og Ældrekl.

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

Fritidsklub
IF
Skytteforening
Menighedsråd

Café:
LL:
HHF:
HUSET:

Landsbylaugets Café-Udvalg
Landsbylauget
Husholdningsforeningen
Reerslev forsamlingshus

