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175,- kr. årligt.

KOMMENTAR

SAA GIK
Lyslokkede ungdom, flyv ud på det blanke
hjul til sommerens sø, til sol og til sand og
til stand.
I granernes skygge er der en ensom fugl,
der synger så sødt for en hvidhåret skovgangsmand.

der igen et par sommermåneder med højst skiftende vejrlig – nogle dage med brændende sol
og herlig varme og andre med køligt vejr og
regn og når denne klumme læses, skriver vi august og høsttid og det gør digteren Johannes
Jørgensen også i sit digt ”August” efter en spadseretur i Gribskov i 1942:
Det bruser med høstlig uro i storskovens
kroner,
og med flimrende blade rører sig skovbundens nælder.
Endnu er det sommerens sang, som i løvsalen toner.
Men jeg hører et øksehug – høsten, der
sommeren fælder.
Jeg kommer fra vejen – den glatte, cementgrå chaussée –
Der stod stimer af ungdom forbi mig på
blinkende hjul.
Herinde i skoven er ikke en vandrer at se –
Hvem kryber vel mere for solen og sommer
i skjul.

I 1942, da Johannes Jørgensen vandrede rundt i
Gribskov, var han 76 år gammel, men samme år
gik en ung mand på 17 år også rundt i skoven
dog altid med kurs mod Store Gribsø og skovløberboligen eller til den mindre Gribsø, der lå
fredelig og skjult andet sted i skoven med sit rige dyre- og blomsterliv og fuglesang, som man
med stor glæde kunne nyde siddende på en
gammel træstub og helt ærligt, gives der mon en
større fornøjelse end at sidde sådan et sted midt i
den smukke gudsskabte natur og leve med i livet
i og omkring den smukke stille sø.
Og siden da er det blevet til utallige ture i Gribskov på alle tider af året gennem et langt liv, ture i hestevogn, ture på cykel eller blot med en
vandringsstav og ture på ski op og ned ad Fruebjerg.

Jeg vandrer ad vejen, som Søren Kierkegaard gik,
Jeg sidder ved søen. hvor fordum med venner jeg sad,
og med blyant kradser jeg ned på dagbogens blad,
den tekst, som jeg fandt til mine minders
musik.

Ofte, når vejret indbød dertil, nyde en kop kaffe
og en lækker hjemmebagt kage hos fru Nielsen i
skovløberboligen.
Det er gode minder at have, når man i dag på en
solskinsdag må nøjes med at sidde i haven og
nyde udsigten over markerne til Køge bugt med
et sejlende tankskib på vej mod Øresund og København.
Redaktionen
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

Rammen til større og mindre begivenheder
Se brochure og kalender på hjemmesiden
http://www.reerslev-sterkende.dk/Forsamlingshuset
Andelsbeviser sælges for 200 kr. pr. husstand.
Vært: Birthe Hillersdal tlf. 46 56 11 52
Træffes bedst mellem 16 - 18.
E-mail: forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk
Tingstedvej 27, Reerslev, 2640 Hedehusene

Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene
Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk
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Miljøundersøgelse ved bygge- og anlægsopgaver
Handlingsplaner for opgravning og bortskaffelse af jord
Tilsyn og styring af oprensning
Afrapportering til myndighederne





JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK

Vi udfører alt inden for miljørådgivning:

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

REERSLEV FORSAMLINGSHUS

LOPPEMARKED I FORSAMLINGSHUSET.
SØNDAG DEN 30. AUGUST KL. 11 – 15.
Nu har du endnu et argument og motivation til at få ryddet op i ferien.
De gode ting du ellers ikke kunne skille dig af med, kan komme til
gavn for andre, og du kan tjene lidt på det.
For 100 kr. kan du leje en stand (inklusiv bord) ved forsamlingshuset
loppemarked.
Det foregår på parkeringspladsen eller inde i forsamlingshuset afhængig af vejret.
En anden mulighed er at donere dine effekter til forsamlingshusets
bod, hvor vi så står for afsætningen. Vi samler jo stadigvæk ind til nyt
tag.
Der kan købes kaffe og kage - og du kan blive en del af fællesskabet
og succesen ved at købe tagpladebeviser i vores bod.
VEL MØDT!!
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 201 5 - 2016
Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:

www.reerslev-sterkende.dk
Formand

Næstformand

John Severin
Tingstedvej 11, Reerslev
Tlf.: 4656 1110
Mobil: 2067 7183
e-mail: johnpaulsenseverin@gmail.com

Torben Rosborg Nielsen
Sognevej 20, Reerslev
Tlf.: 4656 1981
e-mail: torben.rosborg@mail.dk

Kasserer

Sekretær

Lene Johnsson
Stendyssevej 13, Reerslev
Tlf.: 2049 2050
e-mail: lene20492050@hotmail.com

Anne Birgitte Stubkjær
Stærkendevej 244
Tlf.: 4032 6326

e-mail: annebirgitte@244.dk

Pressekoordinator
Sigrid Mark Rasmussen
Thorsager 2, Reerslev
tlf. 4084 5122
e-mail: sigrid.rasmus@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Michael Blem Clausen
Dybkærvænget 13, Stærkende
Tlf.: 4360 0050
Mobil: 4084 1329
e-mail: micclausen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Halby
Tingstedvej 18, Reerslev
Tlf.: 4656 4661
Mobil: 4040 2687
e-mail: khalby@mail.dk

Finn Gottrup
Flintebjergvej 4, Reerslev
Tlf.: 4656 3390
e-mail: fgottrup@post4.tele.dk
-6-

LANDSBYLAUGET INFORMERER
Suppleant

Suppleant

Nick Ziegler
Tingstedvej 41, Reerslev
Tlf.: 4018 7228

Helle Leegaard
Flintebjergvej 8
Tlf: 2331 6101

e-mail: nick@hyldagergaard.dk

e-mail: flintebjerget@mail.dk

Presse og kommunikation

Sigrid Rasmussen og Kirsten Halby

Byggeudvalg og Trafikudvalg

John Severin og Nick Ziegler

Aktiviteter og arrangementer

Anne Birgitte og Sigrid Rasmussen

Agenda 21

Kirsten Halby

Skovrejsning

Nick Ziegler

Revisor

Niels Willumsen og Jesper Petersen

Revisorsuppeant

Ulla Christensen

Konstitueringsmøde den 8. juni.
Ved konstitueringsmøde den 8. juni 2015 blev posterne fordelt. Vi byder Lene og
Helle hjerteligt velkommen i bestyrelsen og ser frem til samarbejdet. Samtidig vil
bestyrelsen gerne takke Lars Andersen for det store arbejde i Landsbylauget som kasserer og som bidragsyder samt Aiah Noack for hendes periode som suppleant.
Hvis du ønsker medlemskab af Landsbylauget kan du henvende dig til:
Kasserer
Lene Johnsson
Stendyssevej 13, Reerslev
Tlf.: 2049 2050
e-mail: lene20492050@hotmail.com
Årligt kontingent: 150,- kr. 2015
Bank: Nordea Hedehusene
Reg. 2283 - konto 5905408277
Husk afsender.
Eller
Betalingsservice online tilmelding.
Dit Kundenr. er: Gade/Vej + nr.
(eks.: Algade03)
Deb.grp.nr.:0001.
-7-

LANDSBYLAUGET INFORMERER
Du kan betale dit medlemskab via MobilPay
Som noget nyt kan du betale/forny dit medlemskab af Landsbylauget via MobilePay.
Det koster kr. 150 pr. husstand at være medlem og du støtter dermed vores forskellige
arrangementer. Medlemskabet gælder et år fra januar til december, hvorefter det skal
fornys.
SÅDAN GØR DU:
Overfør kr. 150 til mobilnummer 2049 2050 (Nummeret tilhører vores kasserer Lene
Johnsson) Husk at skrive din adresse i tekstfeltet til modtager, da medlemsskabet registreres pr. husstand.
HUSK:
Du er meget velkommen til at besøge vores hjemmeside – her ligger referater fra vores møder og mange andre informationer. Du finder os på www.reerslev-sterkende.dk

Skt. Hans Aften:
Traditionen tro arrangerede Landsbylauget
Skt. Hans Aften i Lergraven. Til alles lettelse holdt vejret og viste sig fra sin pæne side.
Børnene plukkede skovjordbær på skråningen og satte dem på strå – og de fleste fik
bagt snobrød eller skumfiduser på det lille
bål. Vi er meget glade for den store opbakning, der altid er til dette arrangement og en
særlig tak til Mikael Bak Jensen, der fik arrangeret musik med det lokale band ”Quiet,
Please” fra Reerslev FK.
Du kan se billeder fra Skt. Hans Aften på Landsbylaugets hjemmeside:
www.reerslev-sterkende.dk
Som altid er Michael Michaelsen vores trofaste mand bag kameraet. Tak for de gode
billeder.

Aktiviteter vinteren 2015/2016
Landsbylauget vil også i år indbyde til juletræstænding og julestue på skolen i november – begge arrangementer planlægges i samarbejde med de øvrige foreninger i
Reerslev-Stærkende.
I februar måned arrangeres som vanligt Fastelavn i samarbejde med forsamlingshuset.
Vi glæder os til at se jer til vores arrangementer.
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Information
fra

Reerslev Skytteforening
Sommersæson 2015.
Vi har startet pistolskydning onsdag den 15. april på skydebane Vest, Hovedgaden
610.
Vi skyder med både standard pistol, grovpistol og revolver. I år vil vi introducere en
ny disciplin, Kombipistol en spændende og udfordrende skydning.
Riffelskydningen på 50 meter banen starter ligeledes onsdag den 15. april.
Her er det ikke vejret, der sætter begrænsninger, men opsætningen af et nyt elektronisk markeringsanlæg.
Vi håber anlægget er klar den 15. april. Kontakt et bestyrelsesmedlem, hvis der er
spørgsmål til det nye anlægs ibrugtagningsdato.
Vel mødt onsdage fra kl 18 - 21. Alle er velkomne.
Foreningen giver en gratis prøveskydning til alle nye under 18 år.
Rifler og pistoler stilles gratis til rådighed af foreningen, men krudtet køber
du af foreningen .
E - ma i l : i n f o @ r e e r s l e v s k yt t e f o r e n i n g .d k
Information om skydning kan fås hos følgende:
Formand:
Henrik Pangel
5092 1300
Kasserer:
Helge Johnson
2347 4582
Riffel.afd.:
Svend Erik Rasmussen
4632 6060
Pia Eriksen
3120 2858
Palle Andersen
2147 7850
Pistol afd.:
Rune Storm Korsvig
2324 0079
Jesper Helmersen
2993 3833
Bjarne Kristensen
2267 8970
Kontingent for 2015:
Børn kr. 150,00
Voksne kr. 300,00
Børn kan skyde med riffel fra de er ca. 6-8 år.
På pistol har vi dog et modenhedskrav og minimumsalder på 12 år, samt far eller
mors deltagelse/tilstedeværelse hvis man er under 16 år.
HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN
Læs mere på w w w . r e e r s l e v s k y t t e f o r e n i n g . d k
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Information
fra

Reerslev Skytteforening

Fugleskydning
Reerslev Skytteforenings årlige
fugleskydning afholdes lørdag den

8. august fra kl. 12.00 – ca. 19
på Skydebane Vest, Hovedgaden 610,
Hedehusene (indkørsel ved produkthandleren).
Der vil være mulighed for at købe mad,
øl og vand, vin, kaffe m.m.
I øjeblikket sælger foreningen et lotteri.
Hver gang en del af fuglen nedskydes, trækker vi
et vinderlod. Tag godt imod lodsedlerne.
Vi ser frem til en hyggelig dag - vel mødt!
Reerslev Skytteforening
HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN

Vi ses den 8. august på Skydebane Vest.
Læs mere på w w w . r e e r s l e v s k y t t e f o r e n i n g . d k
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Information
fra

Reerslev Skytteforening

Skoleskydning
Til september indbydes Reerslev Skoles 5. klasser til at deltage i
den landsdækkende Skoleskydningsturnering. Vi træner i september og dele af oktober. Derefter skydes om videre deltagelse i
Landsdelsfinalen. Når vi så langt skydes om en plads i Landsfinalen, som foregår i Vingsted nær Vejle. Forrige år var vi meget tæt
på at gå videre til Landsfinalen. Vi blev nr. 5, men kun de to bedste går videre.

Fra venstre Anika, Silvia, Martin og Erik
Skoleskydning 2013
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NCC Roads A/S, Råstoffer
Reerslev Grusgrav
Tranemosevej 2, Reerslev, 2640 Hedehusene, tlf. 46 56 00 21
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"...Willums Hjemmeservice –
Nøglen til DIT rene hjem!"
Professionel rengøring i private hjem
Jeg tilbyder:
 Kvalitet - rengøringsydelser af den højeste kvalitet så dit hjem skinner
 Tillid – vi udfører hver rengøringsopgave med stor nænsomhed, tryghed
og pålidelighed
 Troværdighed - vi er mødestabile med præcis levering og opfølgning
på det aftalte
 Ærlighed – vi er ærlige i alt hvad vi siger, lover og gør

Frank Willum Sørensen
Tranevej 5
3650 Ølstykke

Telefon: (+45) 40 51 97 78
E-mail: frank.willum@hotmail.dk
www.willums-hjemmeservice.dk
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SKT. HANSAFTEN 2015

Se flere dejlige billeder fra Skt. Hans
aften 2015 i Lergraven på Landsbylaugets hjemmeside:
www.reerslev-sterkende.dk
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SKT. HANSAFTEN 2015

Skt. Hansaften i Lergraven 2015
Tak for invitationen fra Landsbylauget til at holde årets båltale.
Sct. Hansaften giver fællesskab, fordi vi har bålet med dets lys og varme at samles
om.
Vi er en rig kommune med de mange landsbysamfund – nye som gamle – til at styrke
fællesskabet.
Samtidig med at det giver en base, hvor man kan vove at række ud efter de andre, der
bor i kommunen eller endnu længere væk.
Reerslev står som et forbillede for mig på det område med Landsbylauget.
I Kulturelt Samråd har vi længe haft fokus på at understøtte de mange landsbysamfund – og sidste efterår var vi endelig nået til, at Reerslev også skulle på kommunekortet med én eller flere skulpturer.
Kunstværker der kan være med til at gøre byrummet eller det offentlige rum til et
endnu mere interessant sted at være.
Når jeg ser tilbage, kan jeg se, at vi længe har bevæget os uden om Reerslev.
Hedehusene, Sengeløse, Østerby og mange gange Taastrup har fået del i skulpturerne, der er blevet indkøbt af Kulturelt Samråd.
Det var med nogen forundring, at jeg så det ske; men jeg ”røg selv med på vognen”
og fortsatte den tradition, selvom jeg ikke er eller var i tvivl om, at det kunstneriske
kraftcenter i Høje-Taastrup Kommune er placeret i Reerslev.
I 1982 blev jeg klar over dette, da jeg fik en ny elev i klassen på Charlotteskolen.
Stine Ring Hansen inviterede mig til fernisering på Lokaludstillingen i Humlen. Det
foregik dengang i festsalen på Hedehusene skole.
Min overraskelse var stor – en fernisering i Hedehusene? Det vakte min nysgerrighed.
- 16 -

SKT. HANSAFTEN 2015
Ferniseringer var jeg bekendt med fra min hjemegn ved Kerteminde; men for mig var
det ikke ligeså indlysende, at der også fandtes kunstnerisk virksomhed her i kommunen.
Så opdagede jeg som nævnt kvaliteterne ved Reerslevs kulturelite, billedkunstnere og
musikere myldrede frem for mit øje og øre.
SÅ JO ABSOLUT ET KUNSTNERISK KRAFTFELT
Måske holdt det samrådet tilbage?
Jeg mener, at vores tøven ventede på det rette tidspunkt.
Med landsbyordningen for skole, klub, sfo og børnehave er der en meget gunstig lejlighed til at indlede et samarbejde.
Hvor Kulturelt Samråd, Reerslev skole og Stine Ring Hansen giver sig i kast med
udvikling af byrum. Et sådant projekt er nyt for os, da vi ikke tidligere har haft fokus
på børnene, når vi indkøbte kunst.
Stine vil forestå og udvikle den kunst, der skal placeres her i Reerslev sammen med
nogle af skolens elever.
Det er muligt, at det tager flere år at realisere de mange gode forslag, som jeg er sikker på bliver resultatet af det kunstneriske samarbejde.
For mig er det en fin sløjfe at binde til dengang i 1982, hvor jeg blev inviteret til fernisering af en Reerslev beboer.
Som jeg sagde til de øvrige medlemmer i Kulturelt Samråd: At blive bedt om at holde
båltale i Lergraven, så bliver det ikke større.
Jeg ønsker alle en glædelig Skt. Hans og takker igen, fordi jeg måtte holde båltalen.
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Program 2015/2016

Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Reerslev Idrætsforening byder velkommen
til endnu en spændende sæson. Vi har nye
som kendte instruktører på programmet, så
der er lagt op til endnu en forrygende aktiv
sæson. Vi glæder os til at se dig.

Holdet er for alle uanset alder og form,
som allerede træner og som brænder for at
tage det næste skridt mod en vital, stærk,
sund og velformet krop.
EFFEKT er funktionelle muskeltræningsøvelser, der foregår stående, siddende eller
liggende og udføres langsomt, kontrolleret
og uden belastning udover kroppens egen
vægt samt små håndvægte og Redondobold.

I dette program præsenterer vi de aktiviteter der starter op efter sommerferien.
Her kan du læse om aktiviteten, hvornår
den starter og hvor den foregår. Bemærk
at der kan forekomme ændringer i forhold
til dette foreløbige program, men hjemmesiden vil være opdateret og eventuelt justeret. Læs mere på www.reerslevif.dk

Stram-op
Start mandag den 31. august.
kl. 20-21
Sted: Gymnastiksalen - Reerslev skole
Kontakt: effekt@reerslevif.dk
Instruktør: Ikke fundet endnu
Kontingent: 701 kr.

Mød op til aktiviteten første gang for at
tilmelde dig eller send en mail til kontaktmailadressen med besked om, at du
ønsker at deltage. Første gang er en gratis
prøvetime.
Betaling af kontingent: Mobile Pay tlf.
3014 5859 (kun én person per betaling,
anfør gerne navnet som besked)

STRAM OP-Holdet er for dig, der gerne
vil have lidt ekstra ud af holdtræning og
ikke er bange for at få pulsen op.
Der undervises med en kombination af
redskaber såsom vægte, bolde og elastikker m.m. og med pulsfrekvenser mellem
øvelserne. Fokus på holdet er at arbejde
med kroppen som helhed, dog med særlig
vægt på mave, baller og arme.
STRAM-OP er hård og effektiv træning
og derfor skal du forvente at få sved på
panden og ømme muskler dagen efter!
Vi starter med en grundig opvarmning efterfulgt af kombinationer med styrke- og
kredsløbstræning. Timen afsluttes med en
god omgang udstrækning af muskulaturen.
Jeg anbefaler, at du får en lille snak med
instruktøren, så der kan blive taget hensyn til eventuelle småskader.

Effekt
Start mandag den 31. august, kl.
18–19
Sted: Gymnastiksalen - Reerslev
skole
Kontakt: effekt@reerslevif.dk
Instruktør: Gitte
Kontingent: 701 kr.
EFFEKT har til formål, rent fysisk, at
skabe større kropsbevidsthed, bedre holdning og gøre kroppen stærkere, mere udholdende, sundere og velformet.
Efter få ugers træning mærker du en forskel, efter en måned kan du se en forskel, og efter to måneder er du afhængig.
Trænger din krop til lidt opstramning og
styrke, så er dette holdet for dig.

Re ers le v S k yt te - o g I d r æt s fo r e ni n g • T i n g ste n e n 4 • Re ers le v • 2 6 4 0 He d eh u se n e
T lf.: 2 2 8 6 0 9 2 5 • E ma il : C hr is ti n a @t i n g ste n e n.d k • www. ree rs le v i f.d k
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Program 2015/2016

Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Vi skal danse som prinsesser, være seje
som i MGP, springe over gulv som en yndig balletpige! Der vil være lagt et fast
planlagt program, som der bygges på henover sæsonen.
Vi sætter fokus på en god og grundlæggende opvarmning, som vil bestå af grundøvelser for hele kroppen, balance, smidighed
(evt. i form af ballet), kondition, spring
over gulv, dans og leg, alt sammen til rigtig
god musik, og hvor at vi har det sjovt!
Mål med holdet er, at pigerne lærer en masse gymnastik, har det sjovt og får et godt
sammenhold!
De skal lære små gymnastikserier, som vi
øver på hver gang og sætter flere ting på efterhånden. Forældre vil få lov til at smugkigge en gang per måned, så pigerne kan
vise deres flotte serier. (Vi vil gerne kunne
gå ud som et opvisningshold til div. lokale
arrangementer.)
Hvis muligt vil vi evt. senere prøve kræfter
med håndredskab som vimpel eller bold?
Det kræves ikke, at man har gået til gymnastik før, men vi sætter krav til, at pigerne
har lyst til at lave gymnastik, deltage aktivt
og kan holde koncentration. (De skal have
gamacher el. lange bukser på da det vigtigt,
de ikke bliver kolde...)

Børnehold:
Rollinger af Reerslev
Start onsdag d. 2. sept. Kl 16.10-16.55
Sted: Gymnastiksalen - Reerslev skole
Instruktør: Lea Frigaard/Line Sejersen
Lea tlf: 5152 2219
Hold for børn 2 år-4 år
Varighed 45 min.
Kontingent: 501 kr.
Kom og vær med til 45min med høj intensitet, sjov og ballade, og ikke mindst med
kvalitetstid mellem dig og dit barn. I vil få
afprøvet forskellige former for redskabsbaner, lege med små håndredskaber som
fx ærmeposer, bolde, faldskærm mm. Timen er bygget op omkring den motoriske
grundtræning, så alle vil få trillet, kravlet
og hoppet rigtig meget.
Det vil foregå under faste rammer, med
planlagt program. Der stilles krav til at en
forældre deltager pr. barn, der vil være
mange øvelser hvor at far eller mor indgår
som del i øvelsen, legen eller som 'redskab', derfor er det selvfølgelig vigtigt at
alle er omklædt, så vi kan bevæge os frit
og ikke er bange for at få lidt sved på panden.
Vi glæder os til at se jer til
gymnastik med masser af
energi og højt humør.

Fodbold
Træning: mandag og tirsdag efter indbyrdes aftale kl. 18.00
Kontingent: 700 kr.
Sted: Klubhuset Reerslev skole
Kontakt: Fodbold@reerslevif.dk
Ansvarlig: Bjarne

Pigegymnastik:
Gym-prinsseser af Reerslev
Start: Onsdag d. 2. september kl. 17-18
Sted Gymnastiksalen Reerslev Skole
Instruktør Line Sejersen/ Lea Frigaard
Line: tlf 4193 5810
Piger fra 4-6 år (skal være fyldt 4 år)
Kontingent: 502 kr.

Vi har i år fem hold:
Tre 8-mands herreseniorhold
Et 8-mands old-boys hold
Et 8-mands veteranhold
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Program 2015/2016
Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Vi er 55 medlemmer.
Alle hold fungerer som lukkede hold med
hver sin holdleder. Vi har på skolens område to 8 mands baner og vores eget hyggelige lokale.
Der er altid brug for nye medlemmer, så
hvis du har lyst så henvend dig på mail eller mød op til træning man/tirsdag kl. 18
(marts-juni og august-oktober). Vi har vintertræning (nov. - marts) på kunstgræs i
Hedehusene torsdag 20.30-22.

Kast begynder man selvfølgelig ikke på,
før man har lært at falde uden at slå sig.
Det er sjovt og 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: Voksne og børn fra 3. klasse og opefter.

Svømning

Linedance

Familiesvømning: Lørdage
8.10 – 10.30
Motions-svømning: Mandage 19 – 20
Kontingent: Se hjemmesiden
Det begynder den 29. august
Sted: Fløng Svømmehal
Kontakt: svoemning@reerslevif.dk
Instruktør: Charlotte og Helle

Tirsdag 1. september
Let Øvede: kl. 17.15 – 18.45
Begyndere: kl. 19-20.30
Instruktør: Birthe, tlf. 24 66 14
55,
Mail: birthe-jensen@hotmail.com
Sted: Forsamlingshuset
Kontingent: 700 kr.

Børn begyndere
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).

Snyd ikke dig selv for hyggelige aftener
med dans og socialt samvær.
Kom og vær med. Vi starter et nyt hold.
Vi starter helt fra bunden, så alle kan følge
med.
Kom som du er, tag din nabo med og husk
det gode dansehumør.

Børn let øvede 1(De der godt kan).
Her er 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)

Kampsport
Start Tirsdag d. 11. august kl 1819.30
Sted: Gymnastiksalen - Reerslev skole
Kontakt: kampsport@reerslevif.dk
Instruktør: Ove
Kontingent: Børn/voksne: 503 og 650 kr

Børn øvede 2 (6 – 8 år) (De der godt
kan).
Her fortsættes fokus på det våde element
med introduktion til svømmearterne, primært crawl og rygcrawl.
Tidspunkt: Lørdag 9.20 til 10 (Hold 3)

Selvforsvar er et jiu-jitsusystem, der er baseret på parader, frigørelser, faldteknik,
kast og slag og spark.
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Program 2015/2016

Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Kontakt: Bordtennis@reerslevif.dk
Ansvarlig: Kenneth
Kontingent: 150 kr. kvinder, 250 kr. mænd

Børn meget øvede
Her kommer alle fire svømmearter på programmet. Her flyttes fokus fra let til
egentlig svømmetræning.
Tidspunkt: Lørdag 10 til 10.30 (Hold 4)

Der stilles 4 borde op, og vi har en del bat,
net og bolde til rådighed. Husk at medbringe indendørssko.

Baby Svømning – varmtvandsbassin
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. Vi opretter formentlig 3 hold ligesom i sidste sæson. Tiderne beslutter vi, når vi kender tilslutningen. Bare mød op.
Tidspunkt: Lørdag mellem 8.10 og 10
(Hold 5, Hold 6 og Hold 7)

Løbehold
Træning: tirsdag kl. 20
Sted: Klubhuset Reerslev skole
Kontakt: loeb@reerslevif.dk
Ansvarlig: Ester, tlf. 40914701
Kontingent: 100 kr.
Har du lyst til at løbe, men kommer ikke
rigtig afsted alene, så lad os gøre det
sammen.
Hvor langt og hastigheden tilpasser vi efter deltagernes niveau, og er du frisk på
det, sætter vi mål og træner op så vi kan
løbe f.eks. 10 km.
Vi mødes tirsdag aften kl. 20, og ud fra
deltagerne ligger en rute, så nogen kan løbe hjem, når de har fået nok, og de øvrige
kan fortsætte.

Familiesvømning lørdag morgen mellem
8.10 og 10.30, er for hele familien. Mens
ens børnene undervises, hygger resten af
familien sig med morgenmad, leg eller
motion i poolen. Det giver en god og hyggelig start på weekenden.
Vil familien deltage i morgenmad, betales
der 250 kr. pr. voksen der deltager.
Foreningen betaler for indkøb til morgenmad. Medlemmerne skal selv bidrage med
at tilberede og rydde op. Det går på skift
ved at skrive sig på en vagtliste

Badminton
Det er stadig muligt at booke
hallen til badminton - kontakt
hal-ansvarlig Michael Blem på
40 84 13 29 eller på micclausen@gmail.com.
Sted: Gymnastiksalen - Reerslev skole
Kontingent: 200 kr.

Motionssvømning
Det handler bare om at motionere i vandet,
svømme baner, og brænde kalorier af. Her
er du din egen træner.
Tidspunkt: Mandag aften (Hold 9)

Bordtennis
Tirsdage kl. 20–21 – Mænd
Søndage kl. 19-20 – Kvinder
Start: 1. september.
Sted: Gymnastiksalen - Reerslev skole
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MADSIDEN
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MADSIDEN
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BØRNESIDEN

Victoria Groth
Stenbuen 28

Kunne du tænke dig at vinde 50 kr.,
og er du under 15 år og bor i Tingstedets distrikt, så send løsningen til
nissemor@cafeer.dk eller læg den i
postkassen på
Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep,
senest d. 10.09.2015

Løsning: Kerne

Navn:

TILLYKKE
Vinderen af nr. 140’s
Krydsordsopgave :

Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr: ___________
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PRÆSTEGÅRDSFORMIDDAG
Præstegårdstorsdag d. 21/5 2015
Som sædvanlig startede arrangementet med kaffe og dejligt morgenbrød.
Det oprindeligt planlagte program måtte afviges, da foredragsholderen, tidl. medejer
af Barfredshøj magister Svend Poulsen-Hansen, der skulle have fortalt om
Barfredshøj, desværre var gået bort. Æret være hans minde!
I forlængelse af det indvilligede sognepræst Thomas Gotthard i at fortælle om de
salmer/sange, som han gennem 6 år som præst har spillet/ladet spille og sunget til de
forskellige seancer i kirken, eksempelvis bisættelser, bryllupper, dåb o. lign.- så det
blev en både bevægende og spændende formiddag.
Indledningsvis fortalte Thomas om Martin Luther, foregangsmanden for
reformationen her i Norden, at det var ham, der som den første oversatte Bibelen fra
latin til tysk, så den kunne læses af folket - og melodierne til salmerne blev melodier,
som man kendte fra sange på kroen eller i forsamlinger. Denne metier bredte sig også
til Skandinavien, om end det efterhånden blev mere klassiske melodier, der blev sat
til salmerne.
Thomas gjorde klart, at det ligger ham meget på sinde, at de pårørende til den
aktuelle kirkelige tjeneste får deres ønske opfyldt mht. at høre den musik, som de
ønsker, og vi sang et stort repertoire:
Spænd over os dit himmelsejl
Kirsten og vejen fra Gurre
Om Lidt
Der bliver stille i verden
En forårsdag
Du kom med alt, hvad der var dig
Barndommens land
Kald det kærlighed
Åbent landskab
Pianomand
Alle sømænd er glade for piger
Gem et lille smil til det bliver gråvejr
Så længe jeg lever
Under stjernerne på himlen
Dejlig er jorden
Du som har tændt millioner af stjerner
Thomas spillede på guitaren, og alle sang med. Bagefter var der dejlig kage.
En herlig formiddag.
Rie Michaelsen
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MIDSOMMERKONCERT
Traditionen tro havde vi på årets længste dag den 21. juni midsommerkoncert i
Reerslev kirke klokken 21.
I år havde menighedsrådet besluttet, at der skulle være koncert med en særpræget
musikstil, som vi ikke tidligere har hørt her i Reerslev. Det var klezmermusik –
musik med baggrund i jødisk tradition og med påvirkning fra såvel spansk som
sigøjner, polsk, russisk, balkansk og tysk musiktradition.
Det blev en festlig aften. Kirsten Halby havde engageret Klezmerduoen (Ann-MaiBritt Fjord og Henrik Bredholt fra Højbjerg i Aarhus) til at underholde os. Vi fik både
hørt god og spændende musik og sang med fortællinger og baggrund for det spillede
mellem numrene. Der blev sunget, spillet på blæseinstrumenter, harmonika og
dulcimer (hakkebræt).
Vi kom undervejs meget vidt omkring. Vi var på en mange dage lang togrejse fra
Odessa ved Sortehavet til Moskva, hvor der blev musiceret undervejs – og vi kunne
høre lyden fra samovarerne, der kogte tevand i enden af hver vogn. Vi kom til en
traditionel jødisk bryllupsfest i Østeuropa, hvor der blev festet, spillet, danset og
sunget i syv dage og nætter. Musikerne lod os også slappe af ind imellem; det var
inciterende musik, ikke mindst da vi hørte musikken ”svigermødrenes kamp” – og
dertil måtte den store tuba naturligvis levere musik.
Sluttelig førte Klezmerduoen gæsterne uden for kirken på plænen, hvor de omkring
fyrre koncertgængere deltog i festlig rundkredsdans til den inciterende musik i det
lyserød-orange skær fra den nys nedgåede sol, hvis stråler stadig skinnede på de
lysgrå skyer bag Hedelands horisont.
Aftenen afsluttede med lidt vådt og sødt til ganen, som Niels Villumsen og Anne
Hansen havde sørget for, medens vor nye effektive kirketjener, Maria, sørgede for alt
det praktiske.
En musikalsk oplevelsesrig, festlig, glad og spændende midsommeraften!
Jan Kastorp
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Miniputkirke
Torsdag d. 13. august slår Miniputkirken atter dørene op til en masse halløj og
sjov med en masse spændende indhold!
Vi starter kl. 17 med en kort gudstjeneste i kirken og efterfølgende spiser vi
sammen i præstegården.
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Præstegårdsformiddage
Programmet for efterårssæsonens præstegårdsformiddage er stadig under tilblivelse!
Uden at løfte sløret for noget kan vi allerede nu love, at der venter et spændende
og hyggeligt program på de fire planlagte torsdage.
Torsdag d. 20. august kl. 9.30
Torsdag d. 17. september kl. 9.30
Torsdag d. 22. oktober kl. 9.30
Torsdag d. 26. november kl. 9.30
Vi glæder os til at se jer!
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Pilgrimsvandring fra Ishøj over Torslunde til Reerslev
Vi starter i Ishøj kirke i Ishøj Landsby søndag d. 23. august kl. 10.00 med en
kort gudstjeneste og går derefter af pilgrimsruten, som er en officiel del af den
store nordiske pilgrimsture fra Norge over Sverige helt ned til Spanien.
I vores område går vi af naturstier mellem de 3 kirker. I Torslunde kirke afholdes en kort andagt, hvorefter vi spiser vores medbragte madpakker. På vores vej
til Reerslev Kirke holder vi nadver i det fri og vel ankommet afslutter vi dagen
med en lille gudstjeneste, hvorefter der er kaffe og kage. Dagen afsluttes senest
kl. 16.
Afstanden er 12-14 km i alt.
Samkørsel/kirkebil til gudstjenesten i Ishøj Landsbykirke kl. 10 arrangeres ved
henvendelse til sognepræst Lizette Harritsø.
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Udflugt for Reerslev sogns menighed
lørdag den 19. september 2015
Reerslev Kirke (Ruds Vedby)

Turen går i år til Reerslev kirke, hvor vi ud over at besigtige kirken også får vor
traditionelle formiddagskaffe. Bare rolig vi sætter os ikke bare ind i kirken, men
kører med bussen, for det er ikke vores Reerslev kirke, men den på Vestsjælland, vi skal besøge. Vi kører tværs over Sjælland ad landevejen, da den er langt
kønnere og hyggeligere end motorvejen.
Fra Reerslev går turen 8 km mod nord til Holmstrup kirke. Det er en imponerende stor, treskibet landsbykirke, der ligger i et sogn med under 500 indbyggere. Vi skal nyde synet af den flotte kirke både udefra og indeni, høre lidt om kirken, dens pragtfulde altertavle og om hvorfor et lille sogn har så stor en kirke.
Mennesket lever godt nok ikke af mad alene, men det lever heller ikke uden, så
vi kører et par kilometer til den kendte Bromølle kro ved Halleby Å, hvor vi får
en bid brød eller to.
Efter frokosten er der gode vandremuligheder i den smukke skov ved åen inden
kaffen. Hjemturen køres ad hovedvejen fra Jyderup til Roskilde.
Der er afgang fra pladsen foran Reerslev kirke kl. 9.00 med hjemkomst ca. kl.
17.00.
Favørprisen for deltagelse er kr. 150,Tilmelding til Else Raahauge tlf. 46 13 96 15 eller e-mail: err@ofir.dk
senest den 1. september.
Venlig hilsen menighedsrådet
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gudstjenester
2/8 – 4/10 2015
Søndag den 2. aug.
kl. 10
9. S. e. Trinitatis
Thomas Gotthard

Søndag den 20. september
kl. 10
16. S e. Trinitatis
Lizette Harritsø

Søndag den 9. aug.
10. S. e. Trinitatis

Søndag den 27. september
kl. 10
17. S. e. Trinitatis Thomas Gotthard

kl. 10
Lizette Harritsø

Søndag den 16. aug.
kl. 10
11. S. e. Trinitatis Thomas Gotthard

Søndag den 4. oktober kl. 10
18. s. e. Trinitatis
Lizette Harritsø

Søndag den 23. august

Pilgrimsvandring
12. S. e. Trinitatis
Andagt i Reerslev Kirke
v. Lizette Harritsø

Den aktuelle gudstjenesteliste er slået op
på informationstavlen, der står ved kirkegårdsporten.

kl. ca. 15

Gudstjenesterne annonceres i Lokalavisen
Taastrup.

Søndag den 30. aug.
kl. 10
13. S. e. Trinitatis
Lizette Harritsø

Desuden kan den aktuelle gudstjenesteliste
ses på www.reerslevsogn.dk

Søndag den 6. sept.:

Høstgudstjeneste

14. S. e. Trinitatis
Fælles med Hedehusene Kirke
Lizette Harritsø og Thomas Gotthard
Søndag den 13. september
kl. 10
15. S e. Trinitatis
Finn Risum
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AKTIVITETSKALENDER: juni – december 2015
Dato

Kl.

Aktivitet

Sted

Arrangør

Ons 12/8

9.30

Sæsonstart

FKT

ÆK

Tors 13/8

17

Miniputkirke

Kirken

MHR

Søn

9

Sommerudflugt til Kongegården, Korsør,
Borreby Herreborg og Guldagergaard Keramiske Værksted, se side 9.

Korsør mv.

HUMLEN

Præstegårdsformiddag

Præstegården

MHR

Limhamn Konstförening udstiller hos
HUMLEN – bidrag til Vestegnens Kulturuge

Hedehuset

HUMLEN

HUSET

ÆK

16/8

Tors 20/8
Lør

29/8

Man 31/8
Søn

9.30
13

13.30 Tøjparty

6/9

Tors 17/9
Lør

19/9

Lør

26/9

Høstgudstjeneste
9.30
13

MHR

Præstegårdsformiddag

Præstegården

MHR

Udflugt til Reerslev og Holmstrup kirke

Reerslev mm

MHR

Michael Berend og Henning Kaad

Hedehuset

HUMLEN

Præstegårdsformiddag

Præstegården

MHR

Tors 22/10

9.30

Lør 24/10

13

Lokaludstilling, fernisering

Hedehuset

HUMLEN

Søn 25/10

11

Lokaludstilling

Hedehuset

HUMLEN

Halloween

Klubben

FTK

Tors 29/10
Fre 30/10

19

Café-aften

HUSET

Café

Lør

13

Krisjak

Hedehuset

HUMLEN

Præstegårdsformiddag
Juletræstænding ved forsamlingshuset

Præstegården

MHR

HUSET

LL m.fl.

Skolen

LL, Skole m.fl.

8/11

Tors 26/11

9.30

Fre 27/11

17

Lør 28/11

13-16 Julestue

Fo r ko rtel s er:

FTK

Reerslev Landsbyordning

RIF

Reerslev IF

RSF

Reerslev Skytteforening

MHR

Reerslev Menighedsråd

Café

Landsbylaugets Café-Udvalg

LL

Landsbylauget

ÆK

Reerslev Ældreklub

HUSET Reerslev forsamlingshus

Torslunde Koret søger nye medlemmer.
Koret er Torslunde kirkes voksenkor og medvirker ved udvalgte
musikgudstjenester i Torslunde kirke i løbet af sæsonen. Vi synger et
bredt repertoire af både klassisk, jazz, pop, folkemusik mm….
Vi er i øjeblikket ca. 18 faste medlemmer, 4 tenor/bas, 6 alter og 8 sopraner.
Det kræver ingen optagelsesprøve eller nodel æsningskundskaber at være med
i koret, kun lysten til at synge i kor. Det er gratis at synge med i koret.
Du kan få yderligere info hos korleder og organist Lars Grangaard på
tlf. 3886 2035 eller email: vindlade@yahoo.dk
PS.: Der er 5 fra Reerslev, der allerede deltager i ovennævnte kor,
så du er også velkommen til at kontakte Rie Michaelsen,
mobil 23 42 61 77, hvis du har nogle spørgsmål.

