
Tingstedet 

Lokalblad for Reerslev og Stærkende Sogn  

April 2013 Nr. 127 - 22. Årgang 

 

 

 

 
SFO -”Elementernes Herre” 

 



INDHOLD 

- 2 - 

 

 

 

 

 

Hvor finder jeg hvad 

i Tingstedet? 
 
 

Forsamlingshuset, Referat fra generalfor-

samlingen, SFO’s teater”, Prinfo Trykkeri, 

side 4 – 6. 
 

Café Ingolf, side 7. 
 

Nyt fra Byrådet, side 8. 
 

Roskilde Autoophug, side 9. 
 

Landsbylauget, Lys på cykelsti, cafeaften-

billeder, side 10-12. 
 

Hjort Teknik, side 13. 

 

Vestegnens Haveservice og JM miljøråd-

givning, side 14. 

 

Reerslev Fritidsklub, side 15. 
 

RB-Auto, side 16. 
 

Reerslev IF, Generalforsamlingsreferat, 

Sæsonafslutning, side 17-20. 
 

Reerslev Skytteforening, side 21. 
 

Karl Ingemann Larsen, Stendyssegård, 

NCC, side 22 – 24. 
 

LN Service og NCC , side 25. 
 

Tips og ideer til Maden, side 26. 
 

Det’ for børn, Børnesiden, side 27. 
 

Læsernes side, ”Kompostbeholder søges”, 

fru Jensen, side 28. 
 

Menighedsrådet, Gudstjenesteliste,  

Midsommerkoncert, Konfirmation, Schär-

fe, side 29-31. 
 

 

 

 

 

Tingstedet 

Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. 

Bladet optager indlæg fra private, foreninger 

samt annoncer. 

Bladet er planlagt til at udkomme medio febru-

ar, april, juni, august, oktober og december. 

Indlæg til næste nummer, skal være redaktio-

nen i hænde senest d. 15 i måneden før. 

Indlæg kan afleveres i Gurli Kjeps postkasse, 

Tingstedvej 16, eller til et af redaktionsmed-

lemmerne. 

Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge  

 www.prinfohh.dk 

Oplag: 800 stk. 

Danske Bank: Reg.nr. 1551 konto:0106402 
 

 

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: 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 

Mobil. 2445 5430 

E-mail:  karin.gregersen@hotmail .com 

 
 
 

Nye annoncører kan henvende 

sig til en af de ovennævnte 

redaktionsmedlemmer. 

 

mailto:karin.gregersen@hotmail.com


  KOMMENTAR 

- 3 - 

 SAA GIK- 
At vinteren var overstået, troede jeg forleden 

dag, da klummen skulle skrives, for solen 

strålede og himlen var blå og uden en sky! 

 

Der var varmt på terrassen og da termomete-

ret ved vinduet viste 18 grader, var det  her-

ligt at kunne sidde på en stol og kigge rundt i 

haven og trods let nattesne og frost piblede 

små grønne spire frem i det visne løv på be-

det ind til naboen, hvor også små erantis og 

et par enkelte vintergækker lyste op i solen 

og i det lune hjørne ved hegn og mur – hvad 

så man dog der? – 

 

”Den lille gule krokus  

er sprunget ud, helt solskinsvild,  

skør, spæd, og nøgen som en ild,  

med alle fibrer fulde 

på trods af jordens kulde.  

 

Vidt slår den ud sin blomsterfavn,  

o sol, o forår, i dit navn,  

for hver som veed at flamme 

og falde med det samme. 

 

Så barnespæd, så jomfruskør,  

men vild af solskin, til den dør.  

Dens lig er som et alfeslør.  

Frøs du ihjel, du søde? 

Nej, den er brændt til døde,  

den lille gule krokus.  

 

 

Sådan kunne digteren Valdemar Rørdam 

skrive på sådan en solskinsdag, hvis han 

havde siddet på en stol og kigget ud i sin ha-

ve, som jeg gjorde på denne tidlige martsdag. 

 

En lang vinter har vi oplevet, en vinter med 

alle de vinterlige besværligheder, men når 

dagene med den russiske, blæsende kulde ef-

ter TV-metrologen Jesper Theilgaards ud-

sagn snart høre op, vil vi også i løbet af kort 

tid se martsviolerne myldre frem og spæde 

pip vil lyde fra mejsekasserne i haven. 

 

Joh – vi går heldigvis mod lysere tider, hvad 

naturen angår og det kan vi da i det mindste 

glæde os over – ja få brug for! 

 

For går vi ellers lysere tider i møde?  

Virksomheder lukker, arbejdere bliver ar-

bejdsløse og store velrenommerede firmaer 

fyrer også folk, så ledighedsskaren vokser 

støt. 

 

Må metrologens spådom om kommende sol 

og varme også nå dem, som rammes af le-

dighedens generelle kulde, der fejer over lan-

det, sådan at de kan glæde sig over de kom-

mende hverdage og livet i håbet om, at alting 

- trods alt – bliver til alles bedste. 

 

Redaktionen 
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Vellykket børneteater i forsamlingshuset. 

Marts måned bød på 3 flotte opsætninger af stykket ”Elementernes Herre”, med børn 

fra SFO Viben på scenen. En Fantasy-historie om de 4 elementer, Ild – Vand – Jord 

og Luft, der beskyttes af 4 folkeslag. Men en ond troldkvinde forsøger at samle dem 

for at blive elementernes herre. Noget der selvfølgelig bliver forpurret.  

Både replikker og sange blev leveret flot fra scenen og der blev kvitteret med masser 

af bifald fra et fyldt forsamlingshus. 

Se alle de dejlige fotos fra forestillingen på Landsbylaugets hjemmeside:  

http://www.reerslev-sterkende.dk 

  

http://www.reerslev-sterkende.dk/
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Referat fra Generalforsamling i  

Reerslev Forsamlingshus 27. februar 2013 

6 andelshavere og vært er fremmødt 

Fra bestyrelsen: Johannes Thulesen, Rie Michaelsen, Ulla Christensen, Jørgen 

Holmsted. 

Afbud fra: Bettina Nielsen, Jens Midtgaard, Nick Ziegler. 

1. Valg af dirigent. Michael Michaelsen vælges. 

2.  Valg af protokolfører. Rie Michaelsen vælges. 

3.  Formandens beretning *
)
. Beretningen godkendes. 

4. Kassererens gennemgang af regnskab for 2012. Regnskabet godkendes. 

5. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 

6.  Valg af formand. Johannes Thulesen modtager genvalg.  

Johannes Thulesen genvælges. 

7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Rie Michaelsen og Jørgen Holmsted er på  

valg. Jørgen Holmsted modtager genvalg, Rie Michaelsen modtager ikke gen-

valg. Jørgen er genvalgt. Bestyrelsen foreslår Jens Midtgaard, og han bliver 

valgt. 

8.  Valg af 2 suppleanter. 

Bestyrelsen foreslår Aase Borge, hun vælges. 

Nick Ziegler genvælges. 

9. Valg af bilagskontrollant. 

På valg er Arne Frandsen. Arne Frandsen genvælges. 

10. Valg af bilagskontrollantsuppleant.  

På valg er Grethe Grøn. Grethe genvælges. 

11.  Eventuelt.  

Jytte Paris roser forsamlingshusets hjemmeside, som er nem at finde rundt i og 

hun fandt der svar på alle spørgsmål vedrørende forsamlingshuset. Johannes 

giver også udtryk for stor tilfredshed med Michael Michaelsens administrering 

af Forsamlingshusets hjemmeside. Jytte spørger til notitsen vedr. Slyngelstue-

tanken i Forsamlingshuset. Synes det lyder spændende. Der har ikke været no-

gen henvendelser mhp. at få noget i gang. Bestyrelsen er åben overfor ideer. 

Der nævnes også muligheden for oplæsning, fortællinger, sangaftener.  

Dirigenten takker for god ro og orden. 

 

*
)
 Formandens beretning kan læses på Landsbylaugets hjemmeside: 

http://www.reerslev-sterkende.dk under punktet Forsamlingshuset – Referater. 

  

http://www.reerslev-sterkende.dk/
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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  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

http://www.reerslev-sterkende.dk/Forsamlingshuset
mailto:forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk
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Café InGolf 
Hedeland Golfklub, Café og Take Away 

 

 

 

Dagens ret 
Mandag-fredag 

17.00 – 21.30 

 

Stegt flæsk 
Første torsdag i måneden 

17.00 – 21.30 

 

Smørrebrød 
Alle dage 

11.00 – 16.00 

 

 

 
Se åbningstider og menukort på vores hjemmeside: 

Hedelandgolfklub.dk 

Tlf. 46 13 65 70/23 44 10 09 
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Til byrådsmødet i marts blev en ny 

måde at få lokalpolitikken præsenteret 

for kommunens borgere taget i brug i 

Høje-Taastrup. Byrådsmødet blev fil-

met og livestreamet på internettet og 

videoklip af de enkelte dagsordens-

punkter blev lagt ud på kommunens 

hjemmeside, så man hjemmefra kan se 

byrådets behandling af den enkelte sag. 

Jeg synes, det er en rigtig spændende 

udvikling, der forhåbentlig gør, at end-

nu flere i kommunen kan få et indblik i 

byrådets arbejde og dermed får bedre 

forudsætninger for at deltage i lokal-

demokratiet. 

Fredag d. 19. april skal jeg og de øvri-

ge byrådsmedlemmer fra Teknisk ud-

valg og Plan- og miljøudvalget sam-

men med administrationen på vejbesig-

tigelse i hele kommunen, hvor vi mø-

des med borgere, der har klager eller 

ønsker i forhold til vej og trafikforhold. 

I år skal vi bla. se på Brandhøjgårdsvej 

og oversigtsforholdene, når man skal 

krydse vejen for at komme til Hedeland 

fra Reerslev. Landsbylauget har skrevet 

til byrådet med ønsket om en nedsæt-

telse af hastighedsbegrænsningen, så 

risikoen for påkørsler reduceres. Jeg 

ved ikke om det er den rigtige løsning, 

men problemet er reelt. 

Når I sidder med dette blad i hænderne 

har kommunerne muligvis effektueret 

en lockout af lærerne på alle landets 

folkeskoler, og derfor foregår der må-

ske ingen eller ganske lidt undervisning 

på Reerslev skole for tiden.  

Jeg håber, det ikke er tilfældet! 

God undervisning af vores børn afhæn-

ger af de ansattes engagement og lyst 

til at gøre en forskel i hverdagen, samt 

vores muligheder for at tiltrække de 

dygtigste medarbejdere. Derfor har jeg 

også de sidste måneder kæmpet hårdt 

for at fremme en forhandlingsløsning i 

striden om lærernes arbejdstidsaftale, 

så vi ikke ender med desillusionerede 

medarbejdere uden gejst og engage-

ment i deres daglige møde med vores 

børn. 

Jeg håber inderligt, at der nu, hvor I 

læser disse linjer, er indgået en aftale 

om lærernes arbejdstid, som begge par-

ter er tilfredse med, og en ødelæggende 

konflikt er undgået. 

 

Godt forår 
 

 

 

 

 

 

Michael Blem Clausen 

 

 

 

 

 

Byrådsmedlem for Radikale 

Formand for Borger og Erhvervsudvalget 

Høje Taastrup kommune 

Kontakt: Michaelcl@htk.dk  

eller tlf. 4084 1329 

mailto:Michaelcl@htk.dk
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Roskilde Auto Genbrug 

v/Helge Kristiansen 

Gammel Vindingevej 35, 4000 Roskilde 

 

 

 

 
 
 
 

Skrot-biler afhentes og modtages 

Salg af reservedele 

Tlf. 46 35 10 95 / 40 13 27 36 
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LANDSBYLAUGETS B ESTYRELSE 2012  –  2013  
Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:  

www.reerslev-sterkende.dk 
 

Formand:  Kirsten Halby 

 Tingstedvej 18, Reerslev 

Tlf.: 4656 4661 

Mobil: 4040 2687 

Mail: khalby@mail.dk 

Næstform.: Tanja Borge 

 Brostrædet 1, Reerslev 

Tlf.: 2092 8008 

Mail: tanja@broagergaard.dk 

Kasserer Lars Andersen 

 Sognevej 10, Reerslev 

Tlf.: 4656 3706 

Mobil: 2499 9006. 

Mail: sognevej10@hotmail.com 

Sekretær Niels Paulsen 

 Tingstedvej 9A, Reerslev   

Tlf.: 4656 1687 

Mail: amorgos@vip.cybercity.dk 

Presse- Michael Michaelsen 

koordinator Solvang 29, Reerslev 

Tlf.: 4656 3909 

Mail: 

michael.michaelsen@4me2you.dk 

Bestyrelses- Nick Ziegler 

medlemmer Tingstedvej 41, Reerslev 

Tlf.: 4018 7228 

Mail: nick@hyldagergaard.dk 

 Sigrid Mark Rasmussen 

 Thorsager 2, Reerslev 

Tlf.:  4364 6707 

Mail: agurk@email.dk 

 Torben Rosborg Nielsen 

 Sognevej 20, Reerslev 

Tlf.:  4656 1981 

Mail: torben.rosborg@mail.dk 

Suppleanter Aage Christensen 

 Tingstedvej 18, Reerslev 

Tlf.: 4656 4661 

Mobil: 4040 2687 

Mail:  

aage.kirsten@christensen.mail.dk 

 Michael Blem Clausen 

 Dybkærvænget 13, Stærkende 

Tlf.: 4360 0050 

Mobil: 4084 1329 

Mail: micclausen@gmail.com 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
mailto:tanja@broagergaard.dk
mailto:sognevej10@hotmail.com
mailto:nick@hyldagergaard.dk
mailto:aage.kirsten.christensen@mail.dk
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Revisor: Niels Willumsen og Jesper Petersen  

Revisorsuppleant: Ulla Christensen 

Hvis du ikke er medlem af Landsbylauget og gerne vil have indflydelse på, hvad der 

sker i vores landsbyer, kan du henvende dig til:  

Kasserer Lars Andersen  
Sognevej 10, Reerslev  

2640 Hedehusene  

Tlf. 4656 3706 / Mobil 2499 9006 

Årligt kontingent 150,- kr.  

Bankkonto: Nordea Hedehusene, konto 2283-5905408277 - Husk afsender. 

 

 

 

MØRKLAGT CYKELSTI 

Reerslev - Stærkende Landsbylaug har anmodet 

Høje-Taastrup kommune om at etablere lys på det 

sidste stykke af cykelstien fra Hedehusene til Re-

erslev. Strækningen er på 1 km. Landsbylauget 

finder det uacceptabelt, at skoleelever fra den syd-

lige del af Hedehusene skal køre til skolen i Reerslev på en mørklagt cykelsti i vin-

terhalvåret og tilsvarende for de store elever fra Reerslev og Stærkende, der om 

morgenen cykler til en af skolerne i Hedehusene. Hertil kommer alle pendlere og 

andre cyklister. 

Kommunen har ikke ønsket at efterkomme vores anmodning. Afslaget begrundes 

med, at der kunne være andre steder i kommunen, der havde tilsvarende ønsker, og 

at der samlet vil være ret store anlægsinvesteringer, og at de årlige driftsomkostnin-

ger også vil være betydelige. Vi har hertil anført, at udgifterne til belysning af denne 

ene kilometer cykelsti må anses for marginale i forhold til kommunens samlede an-

lægs- og driftsudgifter. 

Afslaget er endvidere begrundet med, at det i en lang årrække har været kommunens 

politik, at stibelysning kun etableres i egentlige byområder. Vi har gjort byrådet 

opmærksom på konkrete eksempler, hvor der i kommunen er oplyste cykelstier uden 

for egentlig bymæssig bebyggelse. Det erkender borgmesteren i det seneste brev, 

men henholder sig til, at de er etableret for mange år siden. 

Vi har i klare vendinger gjort byrådet opmærksom på, at vi finder det helt og aldeles 

uacceptabelt, at der ikke er lys på cykelstien, og at kommunens politik for stibelys-

ning er utidssvarende. 

Landsbylauget vil fortsat arbejde for at få etableret stibelysning på denne strækning. 

På bestyrelsens vegne 

Kirsten Halby 

formand. 
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Sommer- og karnevalsstemning i vinterkulden i  

Forsamlingshuset d. 21.2.2013 
Café-udvalget inviterede denne gang på Brasiliansk aften, som virkelig blev et til-

løbsstykke.  

Forsamlingshuset var fyldt - og menuen stod på brasiliansk menu: en frisk salat med 

rejer og krebsehaler med ciabatta-brød, kyllinge-/grøntsags-ret med vilde ris og til 

kaffen kaffe/banan-kage.  

Alt meget lækkert - som sædvanligt!! Aftenens indslag var 4 dejlige samba-dansende 

kvinder, hvis danseglæde smittede af på publikum - og flere måtte på scenen. Se de 

skønne fotos på Landsbylauget hjemmeside!! http://www.reerslev-sterkende.dk/ 

Tak for endnu en herlig aften!!!  

 

 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
http://www.reerslev-sterkende.dk/
http://www.reerslev-sterkende.dk/
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 Oprensning Holbæk Havn 

  

 JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK 
 Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene 

 Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk 
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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 

  
 

 

 

Det er endelig blevet forår. Man ser det straks, når man kigger ud af vinduet. Vel og 

mærke hvis ikke man er i nærheden af Reerslev. I skrivende stund, ligger der 10 cm 

sne udenfor og vejrudsigten lover mere sne og frost, så langt man kan se frem…. 

 

Men det skal ikke afholde os fra, vi glæder os til at der kommer en masse nye med-

lemmer til klubben 1. maj – og det ser vi frem til.  

Vi har allerede haft besøg af 3. klasse, og som sædvanlig, var det spændte børn, der 

trådte ind i klubben. Nogen for allerførste gang, andre med store søskende, lidt mere 

”hjemmevant”.  

 

Hvis du har været forbi klubben, er du måske støt på et nyt ansigt. Det er sikkert Ca-

milla, der skal være i klubben til midten af juli. Kom gerne forbi og hils på hende. 

Hun er ganske flink, og børnene er glade for hende, så det kan ikke være bedre.  

 

Som I sikkert ved, har Michael søgt nye ”græsgange”, tættere på sin bopæl. Michael 

havde sidste dag i klubben fredag d. 1/3. Vi er derfor i fuld gang med at søge efter en 

anden medarbejder. Den nye medarbejder skal selvfølgelig nok blive præsenteret or-

dentligt, når han/hun er blevet ansat. Det er ikke så vigtigt for os om det er en mand 

eller kvinde.  

 

Vores koloni som jeg omtalte i sidste nummer af Tingstedet, har nu fundet en place-

ring på Danmarks kortet. Vi skal i år til Nykøbing Sj. Til en hytte, der hedder ”Klit-

borg”. Den ser meget lovende ud. Kolonien er selvfølgelig for alle børn i vores fri-

tidsklub – OGSÅ dem, der starter 1. maj.  

 

Til sidst skal jeg huske - endnu en gang at nævne vores HEDELANDSFESTIVAL. 

Det er lørdag d. 15/6 kl. 12 – 16. Jeg håber naturligvis at ”byen” bakker os op, som I 

har gjort de foregående år. Ved at lægge festivalen på denne side af skolesommerferi-

en, håber vi på at vi får flere skoler i kommunen til at tilmelde sig. De har de andre 

år, været tilbageholdene fordi de ikke har kunnet nå at øve sig på musiknumrene, så 

kort inde i skoleåret. I år har de muligheden, så må vi se om de griber den.  

 

 

På klubbens vegne 

Lars Vesterdal 

Klubleder.  

 

mailto:reerslev_fritidsklub@htk.dk
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REERSLEV IDRÆTSFORENING 

INVITERER TIL SÆSONAFSLUTNING 
Lørdag den 20. april 2013 kl. 11.00 

Mød op senest 10.45 
 

Opvisningen foregår i aulaen på Reerslev skole 

 
Vi starter med indmarch og sang. 

Derefter vil hvert hold lave en opvisning på ca. 10 min 

 
Når selve opvisningen er slut, vil der sammen 

med Fodboldafdelingen være mulighed for at 

spille fodbold udenfor hvis vejret tillader det……..!!!! 

 
Reerslev Skytteforening holder  

åbent hus fra kl. 10-11 og igen fra kl. 13.30-14.30, 

hvor børn fra 6 år kan prøve at skyde med riffel og fra 12 år pistol 

(børn skal medbringe en forælder) 

                  
 

Fra kl. 11 er der salg af sportssandwich, frugt, drikkevarer og 

hjemmebagt kage. 

 

Vi håber at se dig og din familie til en hyggelig eftermiddag   
                                                                                 

  

Med venlig hilsen 

 

Sæsonafslutningsudvalget                          

& Reerslev Idrætsforening              



Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 
 

 

 

 

 
 

 

Reers lev Skytte- og Idrætsforening •Stærkendevej 153 • Stærkende • 2640 Hedehusene  
Tlf .: 4613 6484  •  Email:  bestyrelsen@reers levif.dk  •   www.reers levif.dk  
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

REFERAT 

Generalforsamling  12.2 .2013 kl .  19 .30  

Reers lev  Skytte  og Idrætsforening  

i  Reers lev  Forsaml ingshus  
Formand Jens Midtgaard bød velkommen til de fremmødte,  

i alt 17 personer heraf 6 fra Skytteforeningen. 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

1. Valg af dirigent Johannes Thulesen blev foreslået og valgt 

2. Valg af referent Ulla Christensen blev foreslået og valgt 

3. Valg af stemmetællere Jesper Helmersen og Henrik Kristensen fra skytterne meldte sig og blev 

valgt. 

4. Aflæggelse af beretninger Idrætsforeningen – der henvises til formandens beretning som med-

sendes som bilag eller kan bestilles hos formanden. 

Skytteforeningen - der har i 2012 være 4 hold i amtskredsen – 2 riffel 

og 2 pistol. 

Der er p.t. mangel på børn og unge i foreningen. Tiltag igangsættes med 

tilbud til skolens 5. klasse om at komme til skoleskydning i gymnastik-

timen. Der har været arrangementer i forbindelse med børnefødselsdag 

og polterabend -tiltag, som måske skal udbygges. 

Der skydes med riffel på 15 og 50 m bane og med pistol på 15 og 25 m 

bane. Der er også terrænskydning rundt om i landet, kap skydning og en 

ny disciplin IPSC skydning. 

Banen er renoveret over sommeren 2012 ved frivillig arbejdskraft. Der 

er kommet nye hæve/sænkeborde og bedre udsugning. Arbejderne ko-

stede kr. 259.000 som er tilvejebragt ved tilskud fra Høje-Taastrup 

Kommune på kr. 61.000, fra hovedforeningen 115.000 samt et 10 årigt 

rentefrit lån på kr. 30.000 og egen kassebeholdning kr. 53.000 (opspa-

ring fra de tidligere Kandisarrangementer). 

I forbindelse med beretningen blev skytternes godkendte regnskab 

fremlagt. 

Skytternes bestyrelse består af: 

Formand: Per Stanley Nielsen 

Kasserer: Helge Johnson 

Medlemmer pistol: Jesper Helmersen 

 Lars Rasmussen 

 Bjarne Kristensen 

Medlemmer riffel: Svend Erik Rasmussen 

 Palle Andersen 

 Pia Eriksen 

Begge beretninger blev godkendt.  
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5. Aflæggelse af regnskab og gennemgang af budget 2013. Idrætsforeningens regnskab blev god-

kendt. Beholdning med udgangen af 2012 er kr. 327.354,20, hvoraf ca. 

kr. 105.000 er optjente Kandispenge, som er øremærket til den kom-

mende multihal. 

Idrætsforeningen har ikke i regnskab 2012 bogført børnetilskud fra 

HTK, da dette tilskud ved en fejl er udbetalt til skytteforeningens bank-

konto. Pengene overføres fra skytterne og medtages i regnskab 2013. 

Det blev påtalt, at betegnelserne revisor og revisorsuppleant af lovgiv-

ningsmæssige grunde skal erstattes med bilagskontrollant og bilagskon-

trollant-suppleant. 

Budget 2013 blev gennemgået og godkendt. 

6. Behandling af forslag Der er indkommet et forslag fra skytterne om en tilføjelse til vedtægter-

nes §3, med følgende ordlyd:  

Skytteforeningen er ligeledes tilsluttet dansk Sportsskytte Forbund un-

der Dansk Skytteunion og dermed Danmarks Idræts-Forbund og er un-

derlagt disses love og bestemmelser. 

Medlemskabet giver også adgang til andre skydearrangementer end nu. 

Foreningen har i 2012 haft dispensation for reglen, så ændringen skal 

vedtages ved denne generalforsamling og tilføjes i vedtægten. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

7. Valg af formand Jens Midtgaard ønskede at blive afløst af et af de yngre medlemmer. 

Der kunne dog ikke umiddelbart findes en kandidat. JM indvilligede 

derfor i at fortsætte endnu et år på betingelse af, at bestyrelsen i det 

kommende år arbejder frem mod at have en formandskandidat til næste 

valg. 

8. Valg af bestyrelsesmedl. Genvalg til Bjarne Christiansen, nyvalg til Christina Brandt, Michael 

Nørvig Brandt og Kenneth Blomkvist  

Bestyrelsen skal i det kommende år arbejde mod en eventuel vedtægts-

ændring til §5. Det skal præciseres hvor mange afdelinger, foreningen 

har, som hver skal stille med et bestyrelsesmedlem. Antallet af bestyrel-

sessuppleanter bør ændres fra 4 til 2. 

9. Valg af suppleanter Der kunne ikke blandt de fremmødte findes suppleanter 

10. Valg af bilagskontrol. Johannes Thulesen og Kurt Thomassen blev valgt 

11. Valg af bilagsktr.suppl. Annie K. Pedersen blev valgt 

12. Eventuelt Jesper Nielsen, som deltog i generalforsamlingen er bankmand og til-

bød sin hjælp i bankforretninger Idrætsforeningen har i 2012 haft over-

skud på den konto kommunen har stillet til rådighed til instruktørkurser, 

rejser og arrangementer. Pengene overføres til andet formål. 

Det anbefales at huske at søge puljen. Skytterne kan også få behov for 

ajourføringskurser. 

Der arbejdes i foreningen på at gennemføre et førstehjælpskursus. 

Der blev spurgt til, hvor i landsbyen der er hjertestarter. Der findes vist 

kun hjertestarter på offentlige steder, som er aflåst efter arbejdstid. 

Kommunen vil muligvis ændre på denne praksis. 

Idrætsforeningen har indtil 2011 haft fast medlem i Idrættens Samråd. 

Ved næste valg skal vi konkurrere på lige fod med de øvrige foreninger 

om en plads. Der kræves et forarbejde, hvis vi fortsat vil sikre os en 

plads.  (Mødet sluttede kl. 21.15/UC) 



Regnskab RIF 2012

lndtægter:
Gymnastik afd:
Fodbold afd:

Diverse arrangementer:
Renteindtægter:
Tilskud HTK:

lndtægter i alt:

Udgifter:
Gymnastik afd:
Fodbold afd:

Diverse arrangementer:
Administrationsomkostninger:
Forsikring:
Diverse omkostninger:
Kurser:
Udstyr:

Udgifter i alt:

Resultat:

Balance:

Kasse:
Bank konti:

lalt:

Beholdning primo
Arets resultat:

Beholdning pr. 31.12.72

Reerslev 3.2'fi'el3

Revisor

Revisor

Formand

2912

131.248,00
23.570,00

79,00
1.611,57

.1.399,00

157.947,57

85.744,75
11.718,54

20.315,14

3.895,25
14.713,76
4.970,15
6.837,76

148.195,35

9.712,22

Ultimo 2012
570,00

326.784,11

327.354,11

317.641,98
9.712,22

327.354,20

24fi

119.429,50
35.960,00

19.441,A6
1_649,13

15.226,00

191.705,69

74.645,62
19.828,87

20.a77,55
9.264,96

235,95

124.O52,95

67.652,74

Ultimo 2011
1.354,00

316.287,e8

317.641,98

Budget 2013

{^/r-n, O*--
fl(, &--

Gymnastik afdelingen
Fodbold afdelingen

Arrangementer
Diverse omkostninger
Forsikring
Ku rser
Udstyr

lndtægter
131.000

23.000

Udgifter
85.000
12.000

1s4.000 97.000

20.000
15.000

4.000
5.000
7.000

sid
Sum

Overskud 2013

154.000

6.000

148.000
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Udendørssæsonen starter onsdag 3. april 2013. 
Skydning i sommersæsonen udendørs: 

Skydebane Vest, Hovedgaden 610, tlf. 46 59 01 64. Indkørsel overfor Rockwool. 

Sommersæson – Pistol- og riffelafdeling, Start. 

Vi starter udendørs sæson på Skydebane Vest og skyder derefter hver onsdag i sæso-

nen.  

Riffelskydning, 50 m Onsdag den 3. april 18.00 – 21.00 

Pistolskydning, 25 m Onsdag den 17. april 18.00 – 21.00 

Nye medlemmer er velkomne. Man er også velkommen, hvis man blot ønsker at prø-

ve. Der vil være en gratis prøveskydning. 

Rifler og pistoler stilles gratis til rådighed af foreningen, men krudtet køber 

du af foreningen. 

Reerslev Skytteforening afholder Fugleskydning 

lørdag den 10. august 2013 på Skydebane Vest 

E-mail :  info@reers levskyt te forening.dk  

Information om skydning kan fås hos følgende:  

Formand: Per Nielsen 2214 3067 

Kasserer: Helge Johnson 2347 4582 

Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen 4632 6060 

 Pia Eriksen 3120 2858 

 Palle Andersen 2147 7850 

Pistol afd.: Lars Rasmussen 4659 0506 

 Jesper Helmersen 2993 3833 

 Bjarne Kristensen 2267 8970 

Kontingent for 2013: 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 er s l evs ky t t e fo r e n in g .dk   

mailto:info@reerslevskytteforening.dk
http://www.reerslevskytteforening.dk/
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Vi fortsætter med Mogens Larsens far 

Karl Ingemann Larsens ”Erindringer 

fra min Barndom med mere” - Uddrag 

fra håndskrevne manuskripter 1979-95. 
 

Stendyssegård har været i Mogens’ 

slægts eje i over 200 år, og mange kan 

endnu huske hans far, der overtog går-

den i 1920.  

Karl Ingemann Larsen døde i 1996 –  

72 dage før han fyldte 100 år.  

Mogens Larsen overtog gården i 1963. 
 

 

 

 

 

 
 

11. Del 

Mosedefortet- fortsat 

Sommeren 1917 blev den tyske 

Ubaadskrig mod de Allierede skærpet, 

saa blev Reglerne for Militæret her-

hjemme ogsaa skærpet, saa der blev la-

vet nogle værelser til Officerer og et til 

20 Mand, vel nok nærmest Kælderrum, 

det var under Jorden alt sammen. Ja, 

som Kystartillerist havde vi fast Fridag 

hver 3. Dag, indtil den skærpede 

Ubaadskrig begyndte. Jeg kan ikke hu-

ske, hvornaar den begyndte, jeg mener, 

det var i Juni 1917.  

Der var gaaet meget forud for dette, om 

ikke andet Tunestillingen, der gik ude 

fra Stranden. Mosedefortet dannede det 

yderste Led af Tunestillingen. Her var 

der dybest Vand til nærmeste Land-

gang. Man kunde sejle langt ind med 

store Skibe samt Krigsskibe. Vi skulde 

saa forhindre Landgangen eller forsin-

ke den. Vi havde oppe paa Kronen, så 

vidt jeg husker, 4 Kanoner, 75 mm 

halvautomatisk, heraf 1 Luftkanon, 

meget fine nye, og ca. 2 Kilometer 

Nord fra Mosedefortet havde vi en Ka-

non samt Lokomobil, som skulde fyres 

op med Kul. Der laa en stor Kulbunke, 

som var oversprøjtet med Kalk, for at 
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Folk ikke skulde stjæle dem, og en Pro-

jektør, som kunde lyse ud over Vandet, 

hvis det kom til Landgang. Saa vidt jeg 

husker, var der et Fiskerhus lige ved si-

den af Kanonstillingen. Det skulde vi 

passe, naar vi stod Vagt, at ikke nogen 

kom i Nærheden af det. Der var altid 1 

Mand, vi skiftede for hver 2 Timer. Det 

var en kedelig Vagt, stod ene Mand saa 

langt fra Fortet.  

Vinteren 1916-1917 fik vi meget Sne 

og Frost i Januar, og det blæste fra Øst 

i Februar-Marts Maaned, saa Isen skru-

ede sig sammen. Det knagede og bra-

sede, og den skruede sig op i høje Bun-

ker, og saa staa der ganske ene Mand 

fra 24 - 2 eller særlig fra 2 - 4, som 

kaldtes for Hundevagten. Det eneste vi 

saa, var Patruljen, som kom forbi kl. 

ca. 24 - 1, og gentog sig fra 4 - 5. Det 

var 2 Mand, som gik fra Mosedefortet 

og ud til Hundige langs med Stranden 

og saa tilbage igen; dem talte vi med. 

Det kunde ogsaa ske, at der kom Kon-

trol. Det var saa en Officer fra Mosede-

fortet og bag efter Officeren, en menig 

Mand, altid 2 Mand. Det var for at se, 

om vi var paa Vagt, der hvor vi skulde 

staa, og for at se om vi sov. Naar vi var 

ude med Officeren og var de tre Skridt 

bagefter, saa stødte vi altid Fødderne 

paa en Sten, naar vi nærmede os Vagt-

posten, som saa var advaret om, at der 

kom nogen, og saa var han altid paa sin 

Plads. 

Vi, som var Faststaaende, som det 

kaldtes, Oppasseren, Kokken, Snedke-

ren og Skomageren og andre, gik ikke 

paa Vagt. Vi gik kun Patrulje en Gang 

hver Nat, altsaa 2 Gange 2 Mand, og 

det var ca. en Gang om Ugen, og det 

varede ca. 1½ Time, saa kunde vi sove 

Resten af Tiden. Det var en af de gode 

Ting ved at være Faststaaende.  

Vagt havde vi ca. hver 5-6 Døgn, og 

det var kun til Øvelse, 2 Timer om Ef-

termiddagen fra 2 - 4, men saa skulde 

vi som Oppassere hen på Officerernes 

Værelse og se, om der var et og andet.  

Som Oppassere skulde vi have 2 Kro-

ner af hver Officer til Pudsemateriale 

om Maaneden, altsaa 4 Kroner i det he-

le, det kunde saadan lige slaa til. Det 

var meget lange Støvler, smaa Støvler 

med Gamacher, 2 Sæt Tøj, 2 Frakker 

og Bajonet eller Sabel. Naar saa Vejret 

var ustadigt, og Støvlerne var godt 

vaade, saa var det ikke altid saa nemt at 

faa dem blanke, og særlig Knapperne 

paa Frakken kneb det med. Saa kunde 

Løjtnant Jacobsen somme Tider kigge 

lidt, ellers blev der aldrig sagt noget, 

saa dette maatte vel være tilfredsstil-

lende. Løjtnant Jacobsen betalte altid 

den 1ste i hver Maaned. Da jeg havde 

været Oppasser i ca. 2 Maaneder, 

spurgte han, om jeg havde faaet 2 Kro-

ner af Løjtnant Arling, - det havde jeg 

ikke. Saa et Par Dage efter kom Løjt-

nant Arling med de 2 Kroner og sagde 

undskyld, at han havde glemt at betale 

mig dem. Det var som ikke Sagen, han 

kunde ikke have Penge, det opdagede 

jeg lige efter dette, saa jeg fik aldrig de 

2 Kroner om Naaneden mere. Det be-

tød heller ikke noget for mig. Kort tid 

efter dette sagde Løjtnant Arling til 

mig, at hvis jeg havde Brug for en eks-

tra ½ Dag, kunde jeg bare sige det til 

ham, saa skulde jeg nok faa fri. Det 

gjorde jeg saa, men en Dag sagde han 

til mig, at han havde fri og skulde til 

København, og pludselig kom jeg i 

Tanker om, at det var sidst på Maane-

den, og saa sagde jeg: ”Mangler Løjt-

nanten Rejse- og Sporvognspenge”? og 
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saa fik han, saavidt jeg husker, 2 Kro-

ner. Sidenhen, naar han sagde, at han 

havde fri i Morgen, saa var han læns 

for penge, saa faldt der 2 Kroner til 

ham. Men til Gengæld kunde jeg faa 

mange ½ Dage fri, saa jeg kunde nemt 

tjene de Penge ved at cykle Hjem og 

arbejde. Løjtnant Arling og jeg tale 

godt sammen, og saa en Dag sagde 

han: ”96 skal vi ikke være Dus?” og jeg 

sagde: ”Nej Hr. Løjtnant, det vil jeg ik-

ke, for tænk hvis jeg kom til at tiltale 

Løjtnant Jacobsen med de Ord”, saa 

havde han sprunget mindst en Alen i 

Vejret, og jeg var blevet afskediget 

med det samme. Løjtnant Jacobsen var 

Officer og skulde tiltales saadan, han 

var flink og ærlig, og det forlangte han 

ogsaa af os. Vi skulde passe vores 

Ting.  

Paa Hovgaard i Mosede skete det og-

saa, at jeg var Barnepige. Andersens 

havde en Datter paa ca. 6 Aar. De var 

borte en 2-3 Gange, og saa spurgte Fru 

Andersen, om jeg kunde tænke mig at 

passe paa Barnet. Det vilde jeg selvføl-

gelig gerne. Det var bedre at være der 

end ude paa Fortet. Da Ubaadskrigen 

brød ud, blev Officererne flytter ud paa 

Fortet. Der gik et stykke Tid, inden de 

flyttede, for der skulde ordnes noget 

Rum. Saa var det forbi med at faa 

Morgenkaffe paa Hovgaard i Mosede, 

og saa skulde jeg selv til at holde Væ-

relset rent og i Orden. Men jeg cyklede 

af og til derud for at faa en Samtale 

med dem og gerne en Kop Kaffe. 

Julen 1916 var den første Jul, jeg skul-

de holde ude, for vi Sjællændere skulde 

først have Juleorlov til Nytaar. Dem fra 

Jylland skulde have fri i Julen. Paa Ka-

sematgangen, som gik helt igennem 

Fortet, blev der dækket et langt Bord, 

saa vi alle kunde være sammen. Kap-

tajnen sad for Bordenden, saa Office-

rerne, Sergenterne og Korporalerne og 

saa vi Menige. Vi fik Risengrød og 

Flæskesteg med Rødkaal og Brune 

Kartofler, og der laa en stor Cerut til 

hver samt lidt forskelligt Kræs. Senere 

fik vi Kaffe, og vi sad samlet hele Af-

tenen til Klokken 22. Saa blev der sagt 

Godnat. Os, som kunde, gik i Seng, 

nogle skulde stadig paa Vagt. Julemor-

gen stillede vi til Parade ude foran For-

tet, saa fik vi, som kunde undværes, fri 

Juledag og Andenjuledag. Der blev kun 

lige Vagtmandskabet og de forskellige, 

som var nødvendige.  

Vi Sjællændere fik saa 2 Juledage samt 

4 Nytaarsdage, altsaa 6 Dage fri.  

I December 1916 fik vi Kort til Rug-

brød, Smør og Sukker. Vi fik udleveret 

7 tynde Rundtenommer samt 40 Gram 

Smør hver dag. 1 Pund Sukker samt 

Paalæg en Gang om Ugen. ½ Pund 

sukker om Ugen og 5 Gram Smør om 

Dagen blev holdt tilbage til Køkkenet.  

(fortsættes i næste nummer) 
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L.N. Skov/Have & Park 
Maskinhandel 

STÆRKENDEVEJ 226, Vindinge 

2640 HEDEHUSENE 

4613 8401  lnservice@mail.dk 

 
 

TILBUD!!  
STIGA PARK COMPACT 14  

Vejl. KR. 29.995,00 - NU KR. 22.500,00  

STIHL MS251 MOTORSAV/Benzin  

Vejl. KR. 3.695,00 - NU KR. 2.995,00  

STIHL MS170 MOTORSAV/Benzin  

Vejl. KR. 1.795,00 - NU KR. 1.495,00  

STIHL SIKKERHEDSHJELM 

Vejl. KR. 425,00 - NU KR. 300,00  

RESTSALG  SIKKERHEDSOVERALLS 

ASS. ST. HUSQVARNA/WINDSOR 

Vejl KR. 1.350,00 - NU KR. 500,00  

Igen i år har vi mange gode tilbud på Save/Løvblæsere/Benzin/El 

Og meget andet godt – så kom forbi og se vores udvalg! 

Vi har næsten alt i Havebrugsmaskiner/Benzin/El 

Service/Reparationer/Reservedele 

Små smedeopgaver udføres 

Slibning af rotorknive/skær f. Hækklipper/Hæksaks/ 

Cylinder-/håndklipper/kæder/alm. Knive 

Udlejning af bl.a. Benzinhavefræsere/Pladevibratorer/Brændekløvere 

Afhentning/Udbringning. 
 

 

 

NCC Roads A/S, Råstoffer 

Reerslev Grusgrav 

Tranemosevej 2, Reerslev, 2640 Hedehusene, tlf. 46 56 00 21 

mailto:lnservice@mail.dk
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TILLYKKE 
Vinderen af nr. 

126’s 

krydsordsopgave:             

Løsning: Terning 

       

Signe Simonsen  

Thorsager 12 F  

 

 
 

Kunne du tænke dig at vinde 50 

kr., og er du under 15 år og bor i 

Tingstedets distrikt, så send løsnin-

gen til nissemor@cafeer.dk eller 

læg den i postkassen på  

Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep, 

senest d.15.05.2013 

 

Navn:   

Adresse:   

Alder:   

Løsning:   

Mit yndlingsdyr:   

 

 

 

mailto:nissemor@cafeer.dk
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Private kan gratis 

annoncere i Tingstedet med 

KØB/SALG/BYTTES 

eller GIVES VÆK. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kompostbeholder søges 

Har du en kompostbeholder, 

som du ikke bruger, køber 

vi den gerne. 

Susan og Johan 

tlf. 2630 0648 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

 

DE KÆRE BØRN 

- Nå, hvordan gik det så på din bon-

degårdsferie Lille Per? 

- Det var kanon - jeg så en mand, der 

lavede heste. 

- Øh...ja, ja....er du nu helt sikker? 

- Jo han stod og sømmede fødderne 

fast på dem.…… 

 

  

Lærer til elev: 

Hvilke fire ord bruger du ofte her i 

klassen? 

”Det ved jeg ikke.....” 

Mad, vin eller gaver? 

http://www.frujensen.com/
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MIDSOMMERKONCERT I REERSLEV 

FREDAG d.21. JUNI 2013 kl. 21 

Vor traditionsrige midsommerkoncert i Reerslev Kirke får i 2013 be-

søg fra Løgumkloster i form af et transportabelt klokkespil. Repertoi-

ret er meget alsidigt med masser af humor og spænder bl.a. over Kay 

Norman Andersen og klassiske værker. Solisten er Peter Langberg, 

som er uddannet organist og tidligere leder af Løgumkloster Kirkemu-

sikskole. 

 

 
 

Løgumkloster Kirkemusikskoles klokkenistafdeling fik i 2006 sit eget 

transportable klokkespil. Klokkespillet er både til undervisningsbrug 

og koncerter. I dag er Danmark et af fire lande i hele verden, der ud-

danner klokkenister.  

 

Som sædvanlig er der gratis adgang til koncerten og lige så sædvan-

ligt, kan man bagefter hygge sig med et glas vin og samtidig nyde 

årets længste og lyseste aften. På gensyn d. 21. juni. 

 

Med venlig hilsen Menighedsrådet 
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Konfirmation i Reerslev kirke 

lørdag den 25. maj kl. 11. 
 

Celine Emilie Landin 

Jannick Weiss 

Jonas West Damkilde 

Karla Lindstrøm Pedersen 

Sebastian Vihlmann Brandt 

Sofia Mia Larsen 

Tobias Rud Dahl 
  

 

 

OBS: 

Ændringer i gudstjenestelisten kan 

forekomme. 

Den aktuelle gudstjenesteliste er 

slået op på informationstavlen, der 

står ved kirkegårdsporten. 

Gudstjenesterne annonceres i  

Lokalavisen Taastrup.  

Desuden kan den aktuelle gudstje-

nesteliste ses på Landsbylaugets 

hjemmeside: 

http://www.reerslev-sterkende.dk/  
under kirkens hjemmeside. 

 

 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
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Gudstjenester 

7/4 - 30/6 2013 

Søndag den 7. april  kl. 10 

S. efter Påske  Preben Hedegaard 

 

Søndag den 14. april  kl. 10 

2. S efter Påske Peter Reumert 

 

Søndag den 21. april  kl. 12 

3. S. efter Påske Peter Reumert 

 

Fredag den 26. april  kl. 10 

[St. Bededag]  (Peter Reumert) 

 

Søndag den 28. april  kl. 10  

4. S. efter Påske Peter Reumert 

  

Søndag den 5. maj kl. 10 

5. S. efter Påske Peter Reumert 

Torsdag den 9. maj kl. 10 

[Kr. Himmelfart] Preben Hedegaard 

 

Søndag den 12. maj kl. 10 

6. S. efter Påske Peter Reumert 

 

Søndag den 19. maj kl. 10 

[Pinsedag] Peter Reumert  

 

Lørdag den 25. maj  kl. 11  

Konfirmation Peter Reumert 

 

Søndag den 26. maj  kl. 10 

Trinitatis søndag (Preben Hedegaard) 

 

 
 

 

 

 

 

Søndag den 2. juni  kl. 10 

1. S. e. Trinitatis Peter Reumert 

 

Søndag den 9. juni kl. 10 

2. S. e. Trinitatis Peter Reumert 

 

Søndag den 16. juni kl. 10 

3. S. e. Trinitatis Peter Reumert 

 

Søndag den 23. juni kl. 10 

4. S. e. Trinitatis (Peter Reumert) 

 

Søndag den 30. juni  kl. 10  

5. S. e. Trinitatis Preben Hedegaard 
 

 



AKTIVITETSKALENDER: april til december 2013 

Dato Kl. Aktivitet Sted Arrangør 

Man 15/4 19 Generalforsamling, Pris: 50 kr. 

Tilmelding senest d. 7/4 13, tlf. 4656 0673 

Huset HHF 

Ons 17/4 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygn. MHR 

Fre 19/4 18 Generalforsamling og 25 års jubilæum HUSET LL 

Lør 20/4 11 Gymnastikopvisning Skolen RIF 

Søn 21/4 11-13 Ren By HUSET LL 

Lør 4/5 13 Fernisering, Anita Bredsdorff, Osted Hedehuset HUMLEN 

Ons 15/5 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygn. MHR 

Lør 1/6 13 Fernisering, Carin Larsen, SDK-udstilling Hedehuset HUMLEN 

Lør 15/6 12-16 Hedelandsfestival Amfiteatret FTK, LL m.fl. 

Ons 19/6 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygn. MHR 

Tors 20/6 18-20 Sommerkoncert Skolen  Skolen  

Fre 21/6 21 Midsommerkoncert Kirken MHR 

Søn 23/6  Skt. Hans Lergraven LL 

Søn 18/8 9 Sommerudflugt til kunstmuseet Fuglsang mv. Toreby Loll. HUMLEN 

Lør 24/8 9 Deltagelse i Frivillighedsdagen  HUMLEN 

Lør 7/9 13 Fernisering, Helle Schultz Hedehuset HUMLEN 

Lør 28/9 13 Fernisering, Limhamn Konstförening ud-

stiller i HUMLEN 
Hedehuset HUMLEN 

Oktober  Udflugt, Frida Kahlo og hendes verden Arken HUMLEN 

Lør 26/10 14 Lokaludstilling Hedehuset HUMLEN 

Søn 27/10 11 Lokaludstilling Hedehuset HUMLEN 

Lør 9/11 13 Fernisering, Lisbeth Rysse Hedehuset HUMLEN 

Lør 30/11  Julestue Skolen LL, FTK mfl. 

Lør 30/11  Juletræstænding Huset LL 

Forkortelser:  

FTK Reerslev Fritidsklub RIF Reerslev IF RSF Reerslev Skytteforening 

MHR Reerslev Menighedsråd Café Landsbylaugets Café-Udvalg LL Landsbylauget 

HHF Husholdningsforeningen HUSET Reerslev forsamlingshus ÆK Reerslev Ældreklub 

 

 




