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Bemærk:
Deadline og omdelingstidspunkt ændres fra julinummeret 2014. Fremover omdeles bladet
omkring den 1. i udgivelsesmåneden og omdelingen vil være afsluttet senest d. 3. Deadline
for indlæg til bladet er fremover senest den 10.
i måneden før.
Redaktionen

KOMMENTAR

SAA GIK –
der igen et par måneder med skiftende vejr –
regn og køligt – solskin og varme – og netop
i dag 32 graders varme i solskinnet på terrassen – næsten uudholdelig – for mig i hvert
fald – heldigvis lufter det lidt og i det skyggefulde hjørne ved nabohusets østgavl og terrassens vestende er det herligt at slappe af i
en lækker polstret havestol en god bog og et
glas kold English Ale og med en herlig udsigt over en grøngult blomstrende mark med
meterhøj agersennep og med den blå Køgebugt som baggrund i det fjerne.
I disse dage kan der ikke klages over sommervejret, badestrandene er fyldte af glade
feriegæster, lange køer er der foran isboden
og pølsevognen og rigelig parkeringsplads
ved byens supermarked.
Men snart ændrer billedet sig – ferietiden
nærmer sig sin afslutning. August er lige om
hjørnet – dagene bliver kortere - det bliver
hverdag igen – men august er alligevel en
dejlig måned, selvom de lyse timer er færre.
Og mange minder dukker op - når august står
for døren – cykle- og vandreture i Gribskov
gennem mange år – som – synes jeg – opleves bedst på denne tid – for
”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 øksehug – høsten, der
sommeren fælder
Jeg kommer fra vejen – den glatte, cementgrå chausseéder stod stimer af ungdom forbi mig på
blinkende hjul.
Herinde i skoven er ikke en vandrer at sehvem kryber vel mere for solen og somren
i skjul?
Jeg vandrer af vejen, som Søren Kierkegaard gikjeg 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.
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 fuglder synger så sødt for en hvidhåret skovgangsmand.”
Ja – minderne har man da lov at ha´- sådan
sang Liva Weel engang og det havde hun så
inderlig ret i – hvad skulle vi stille op – hvis
vi ikke havde minder.
En sen sommerhilsen fra
Redaktionen.
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS
NYT TAG PÅ

FORSAMLINGSHUSET.
Måske har du lagt mærke til at forsamlingshusets tag er meget med-taget. Det kan
både ses og mærkes – så nu skal der ske
noget.
Sådanne nødvendigheder giver jo mulighed
for at styrke fællesskabet i Reerslev/Stærkende.
Så vi har tænkt os et til-tag, hvor alle gode lokale kræfter og ildsjæle – det er for
øvrigt meget hot og trendy at være sådan en – skal forenes i den fælles sag, at give
vores alle sammens hus et nyt tag – vores alle sammens tag!
Derfor vil du blive opfordret til at deltage i forskellige initiativer hen over efteråret.
Lørdag 20.9. vil blive store forsamlingshusdag, hvor temaet bliver fra auktion til
aktion. Her vil udvalgte områder af taget komme på auktion. Købers navn kommer
på en skitse over taget, som får permanent plads på en væg i forsamlingshuset. Resten
af tagpladerne kan købes pr. mail eller telefon til fast pris pr stk. også med navn på
selvfølgelig.
Hvis du har en ting eller ydelse, som du vil donere forsamlingshuset kommer den
også på auktion og pengene tilfalder forsamlingshuset. Der vil være mange andre
initiativer den dag - selvfølgelig garneret af god mad og musik. Sæt kryds allerede nu
så dagen er op-taget.
Der kommer flere tilbud, så hold øje med Tingstedet.
Bedste hilsner
Bestyrelsen:

og vært:

Johannes Thulesen, Jens Midtgaard, Ulla Christensen,
Bettina Nielsen, Jørgen Holmsted, Nick Ziegler,
Aase Borge
Birthe Hillersdal.
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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

Information
fra

Reerslev Skytteforening
Skydning i vintersæsonen
Indendørssæsonen starter onsdag den 1. oktober 2014 på indendørs skydebanen under Reerslev Skole, Tingstedvej 40 i kælderen under gymnastiksalen.
Indgang ved Idrætsforeningens klubhus.

Vintersæson - Pistol- og riffelafdeling
Vi starter indendørssæsonen i kælderen under Reerslev Skole den 1. okt.
Riffelskydning, 15 m
Onsdag den 1. oktober 18.30 - 21.00
Pistolskydning, 25 m
Tirsdag den 7. oktober 18.00 - 21.00
Derefter skyder vi hver tirsdag og onsdag i sæsonen.
Nye medlemmer er velkomne. Man er også velkommen, hvis man blot ønsker at prøve. Der vil være en gratis prøveskydning.
Rifler og pistoler stilles gratis til rådighed af foreningen, men krudtet
køber du af foreningen.
E-ma il: info @reerslevsk ytteforenin g.dk
Information
Formand:
Kasserer:
Riffel.afd.:

Pistol afd.:

om skydning kan fås hos følgende:
Henrik Pangel
5092 1300
Helge Johnson
2347 4582
Svend Erik Rasmussen
4632 6060
Pia Eriksen
3120 2858
Palle Andersen
2147 7850
Rune Storm Korsvig
2324 0079
Jesper Helmersen
2993 3833
Bjarne Kristensen
2267 8970

Kontingent for 2014: 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

9. august fra kl. 12.00
på Skydebane Vest, Hovedgaden 610,
Hedehusene (indkørsel ved produkthandleren).
Inden fugleskydningen starter er der indskrivning fra kl. 11
for dem, der ønsker at deltage i skydningen.
Der vil være mulighed for at købe mad,
øl og vand, vin, kaffe m.m.
Fugleskydningslodder kan købes hos foreningens medlemmer og Svend Erik Rasmussen, tlf. 46 32 60 60.
Vi ser frem til en hyggelig dag - vel mødt!
Reerslev Skytteforening
HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN

Vi ses den 9. august på Skydebane Vest.
Læs mere på www.r e er sle vs kytt efor e n ing. dk
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 201 4 - 2015
Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:

www.reerslev-sterkende.dk
Formand

Næstformand

Kasserer

John Severin
Tingstedvej 18,

Torben R. Nielsen
Sognevej 20,

Lars Andersen
Sognevej 10,

Sekretær

Pressekoordinator

Bestyrelsesmedlem

Anne Birgitte Stubkjær
Stærkendevej 244

Sigrid M. Rasmussen
Thorsager 2,

Michael Blem Clausen
Dybkærvænget 13,

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Halby
Tingstedvej 18,

Finn Gottrup
Flintebjergvej 4
Suppleant

Suppleant

Nick Ziegler
Tingstedvej 41,

Aiah Noack
Stærkendevej 177
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
Vendepunkter, holdepunkter og samlingspunkter
Jeg har aldrig tidligere holdt en båltale, og med skam må jeg nok indrømme, at jeg
heller aldrig rigtig har hørt efter, når andre har holdt båltaler. Så jeg var faktisk lidt i
tvivl om, hvad sådan nogle taler handler om. Jeg overvejede et øjeblik, om jeg bare
skulle satse på at I alle sammen er ligesom mig, og alligevel ikke hører efter. Men her
i Reerslev og Stærkende, har jeg nu alligevel en fornemmelse af, at dét ville have været en dårlig ide.
Som tilflytter er det helt fantastisk at opleve hvordan man her på stedet holder traditionerne i hævd. En aften som denne er det jo helt klart fællesskabet der er i fokus. Og
det er både vores lille lokale fællesskab her på stedet, men det er jo også det store nationale fællesskab – for overalt i Danmark, sidder folk netop nu, frysende og lyttende
til en båltale, nøjagtig som jer, alt imens de tænker; er den tale da ikke snart færdig?!
Men det er den ikke!
Når man inviterer præsten som båltaler, så får man nemlig en hel prædiken. Sådan er
det bare.
Skt. Hans aften er og betyder mange ting. Men der er særligt tre punkter jeg vil fokusere på i dag. Det er vendepunktet, holdepunktet og samlingspunktet:
Skt. Hans er et vendepunkt
Det er nu dagene begynder at blive kortere. Ak og ve! Sommeren er jo kun lige
kommet! (I dag er solen ellers erstattet af regntunge skyer, men sådan skal det jo være. Hvad er Skt. Hans uden paraplyer og vandfortyndede bajere?)
Som sådan er det altid med lidt blandede følelser at jeg fejrer Skt. Hans aften. Jeg
mener, dagen er jo indbegrebet af dansk sommer med alt hvad den indebærer af hygge, lyse aftner og regnbyger. Og det kan man da kun elske. Men samtidig markerer
Skt. Hans aften vendepunktet. Nu bliver det igen mørkere, nu går vi vinteren, kulden
og de dertil hørende vinterdepressioner i møde.
Der findes mange vendepunkter i vores liv. Både store og små. Og gode og dårlige.
Et vendepunkt er når livet pludselig ses i et andet lys! Når man møder ”the one” – når
man får nyt job - når et barn kommer til verden – når en elsket dør. Alle de her små
og store begivenheder, som livet består af, som vender os rundt, gør os rundtossede,
rædselsslagne, rådvilde, lykkelige og forundrede.
Der er både lys og mørke i livet. I overført betydning – vi oplever lyse og mørke
stunder. Og så er der helt konkret; nat og dag – vinter og sommer. Og nu er altså vendepunktet, vi går vinteren og mørket i møde.
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
Meeeen, (og nu kommer præsten for alvor på banen), der skinner et lys i mørket. For
om bare seks måneder er det jul! Og med fejringen af Jesus’ fødsel når vi endnu et
vendepunkt, for her begynder dagene igen at blive længere.
Skt. Hans er et holdepunkt;
Vi har alle sammen brug for noget at holde fast i. Noget at støtte os til og læne os op
ad. Noget man kan regne med!
Hertil er traditioner formidable. Og årets gang hjælper flittigt til. Alle véd at efter vinter kommer forår og efter forår kommer sommeren. Hver årstid har sine traditioner
tilknyttet.
Alle i Reerslev og Stærkende véd, at Skt. Hans Aften samles man i Lergraven. Juleaften samles man i kirken. I det tidlige forår samles man i forsamlingshuset for at se
dilletant. Osv. Traditioner i hobetal. Som man kan regne med og støtte sig op ad.
Holdepunkter i livets op- og nedture.
Og traditionerne, de fører mig til det sidste punkt: Samlingspunktet.
Hvis der er noget traditioner kan, så er det at samle folk. Og vi har brug for ting at
samles om.
I gamle dage samledes man om at finde en syndebuk når noget ikke gik helt efter
planen. Og i en mørk periode i Danmarks og Europas historie blev en lang række
kvinder gjort til syndebukke og brændt som hekse på bålet.
Det er vi da heldigvis holdt op med! Men det som heksen symboliserede, billedet på
heksen, har holdt ved. Så grimme hekse lavet af kreative sjæle med sans for uhygge,
brændes stadig af.
Og dukken dér, den symboliserer selvfølgelig stadig alt det onde i verden og i tilværelsen, og det er der såmænd ikke noget galt i at brænde af. Men vi skal virkelig huske, ikke bare at finde en syndebuk. Ikke bare at tænke, at alt det onde, det dumme og
det væmmelige er nogle andres skyld. For mon ikke, der af og til bor grimme uhyrer i
os alle; det kunne være den tusindtungede sladder; den mangearmede begærlighed;
hadets mange ansigter eller smålighedens bittesmå sko. Lad os kaste alt det på bålet
sammen med heksen deroppe, og lad det fare ad Hekkenfeldt til eller til Bloksbjerg.
For samlet omkring dét bål, og med det lyse midsommerblik rettet mod vores medmennesker, mærker vi allerbedst det fællesskab som er absolut nødvendigt for at fejre
Skt. Hans. Dagen hvor vi står samlet om et kæmpemæssigt bål i regn og blæst. Dét er
dansk sommer, det er dejligt!
Det var de tre Skt. Hans-punkter. Så til slut er der tilbage at ønske jer alle et glædeligt
vendepunkt, holdepunkt og samlingspunkt! Rigtig glædelig Skt. Hans!
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
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CAFÉ AFTEN

.

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

café-aften
fredag den 31/10 2014 kl. 19
Grydelauget

- 12 -

HEDELANDSFESTIVAL

Tillykke med 5 års Jubilæet d. 14.6.2014!!
En flot, men lidt blæsende sommerdag trykkede Høje-Taastrups SFO- og
klub-bands den af for 5. gang i Hedeland.
Åbningstalen stod Thomas Bak for, og han lagde især vægt på det
fraværende konkurrence-ræs, som præger festivalerne. Det var en
fornøjelse at opleve de 10 dygtige bands med forsangere og/eller børnekor
- takket være de voksne, der står bag.
Igen i år var der mange gæster - omkring 6-700 - som fik en god
musikoplevelse.
Mht. boden skal Gitte "Kok" have en speciel tak. Hun er garant for de
lækre hjemmelavede rock- og flæskestegsandwich, som er meget
efterspurgte på festivalen!!
Og selvfølgelig tak til andre frivillige fra lokale foreninger mht. vagter,
kagebagning og praktisk hjælp.
- 13 -

Reerslev fritids- og ungdomsklub
Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene.
Tlf. 43 35 35 60. Email: reerslev_fritidsklub@htk.dk
Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk

Kære dig, som hjalp til på Hedelandsfestivalen midt i juni:

TUSINDE TAK FOR HJÆLPEN – uden din hjælp kunne vi aldrig
få sådan et arrangement op og stå.
I år var det femte gang festivalen løb af stablen. Igen et år med masser af
glade børn og voksne og igen i år en masse frivillige – primært fra Reerslev men også ”udenbys” – der hjalp til så, det hele gik op i en højere enhed. Vi har netop afholdt evaluering i festivalens styregruppe, og vi er enige om, at der var enkelte ting, der skal være bedre men til gengæld rigtig
mange ting, som fungerede rigtigt godt. Vi var enige om, at arbejde på at
lave en festival nr. 6 – når datoen er helt sikker, melder jeg den selvfølgelig ud.
Som du måske ved, er Michael stoppet i klubben. I stedet for Michael, har
vi ansat Ulla frem til d. 31/8. Og så er der kun en måned til Pernille vender
tilbage fra barsel.
Årets sommerkoloni til Assens gik over al forventning. 25 glade børn fik i
hvert fald en god start på sommerferien, inden de skal holde mere ferie
med deres familier.
Sommeren i klubben er helt som den plejer at være. Glade voksne og ikke
ret mange børn. Men os, der har været i klubben, har hygget os.
Vi er nogle voksne i klubben, der med spænding ser frem mod at skulle
arbejde meget mere sammen med skolen og Viben efter sommerferien. Det
giver den nye skolereform nemlig mulighed for.
Ellers tror jeg bare, at børn og voksne bruger sommeren på at lade batterierne op på diverse ferier, så vi er helt klar igen, når sommerferierne er slut.
Selv om det er lidt sent, vil jeg på klubbens vegne ønske alle en rigtig god
sommer, om ikke andet så sensommer.
På klubbens vegne
Lars Vesterdal
Klubleder
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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
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- 3 års GARANTI på alle nye reservedele !
Bekendtgørelse - stort
fyrværkerishow
den 23+24 aug. 2014

supreme
fireworks

Roskilde Hedeland
....læs mere på supremefireworks.dk

RB Autoteknik

- vi har den komplette løsning
Dit lokale autoværksted servicerer og reparerer din bil. Vi investerer løbende i værktøjer
og tekniske data - alt sammen for at sikre et
fagligt højt niveau og dermed KVALITETEN i
alle de forskellige arbejdsopgaver, der
udføres på autoværkstedet.

üEftersyn
üService
ü Reparation
og Klima
ü A/C
ü Klargøring til syn
ü Rudecenter

- vi tilbyder ALTID en go’ service og fornuftige priser.

RB Autoteknik

Tingstedvej 41. Reerslev.
2640 Hedehusene. Tlf. 4613 6002. www.rb-teknik.dk

Service o
g
reparatio
n
alle bilm af
ærker
- også in
den for
garantipe
rioden !

- dit lokale autoværksted, vi passer godt på din bil !
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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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Information fra
Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Bestyrelsen pr. februar 2014
Funktion

Fornavn Efternavn

Adresse

Postnr.
& by

Formand

Christina

Tingstenen 4,
Reerslev

2640
Hedehusene

22860925

Michael
Blem
Næstformand
Clausen
Mail: micclausen@gmail.com

Dybkærvænget 13,
Stærkende

2640
Hedehusene

43600050 40841329

Rina

Stærkendevej 236,
Stærkende

2640
Hedehusene

29234870

Tingstenen 4,
Reerslev

2640
Hedehusene

22860925

Solvang 48,
Reerslev

2640
Hedehusene

46563709 40171976

Thorsager 3,
Reerslev

2640
Hedehusene

46592817 29233387

Tingstenen 4,
Reerslev

2640
Hedehusene

24696072

2640
Hedehusene

26796506

Brandt

Tlf.
Privat

Mobil

Mail: christina@tingstenen.dk

Kasserer

Nielsen

Mail: mail2rina@yahoo.dk
Gymnastik

Christina

Brandt

Mail: christina@tingstenen.dk
Bjarne
Christiansen
Seniorfodbold
Mail: bm@christiansen.mail.dk
Svømning

Frands

Bennetsen

Mail: frands.bennetsen@mail.dk
Brandt
Best. med- Michael
lem
Mail: michael@tingstenen.dk

Omkvist
Stendyssevej 5
Best. med- Kenneth
lem
Mail: Kenneth_omkvist@hotmail.com
Skydning

Henrik

Pangel

Skydning,
kasserer

Helge

Johnson

50921300
Reerslevvej 71

2640
Hedehusene

23474582

Suppleanter:

Bilagskontrollanter: Johannes Thulesen og Kurt Thomassen
Fanebærer:

Kurt Thomassen og Suppleant: Claus Wolff
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Information fra
Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

vægt. Øvelserne foregår stående, siddende eller liggende.
Effekt gør, at man får en bedre kropsbevidsthed, en god kropsholdning og
ikke mindst en stærk og smidig krop.

Program 2014/15
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.

Forældre-barn gymnastik
Kontingent: Se hjemmesiden
Det begynder den 1. september.
Sted: Gymnastiksalen - Reerslev skole
Kontakt: morbarngym@reerslevif.dk
Instruktør: Anja

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

1 – 2½ år
Mandage 16.30 – 17.30
Vi skal lave gymnastik, hvor vi lærer
kroppen at kende. Lege sjove lege der
er gode for barnets grundmotorik, der
styrker barnets kropsbevidsthed, koordination og balance. Gymnastikken
skal give dit barn nye færdigheder og
understøtte barnets naturlige udvikling.
Som forældre forventes du at være deltagende.

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.

2½ - 4 år

Effekt:

Mandage 17.30 – 18.30
Vi skal lave gymnastik, hvor vi lærer
glæden ved bevægelse og får lidt sved
på panden. Lege bl.a. lidt voldsomme
tons lege, kamplege, fangelege og
stafetlege. Gymnastikken skal styrke
dit barns grundmotorik, kropsbevidsthed, koordination, balance og sociale
færdigheder. Igennem leg vil dit barn
få gode vaner, nye færdigheder og lære

Mandage 18.30 – 19.30
Kontingent: Se hjemmesiden.
Det begynder den 1. september.
Sted: Gymnastiksalen - Reerslev skole
Kontakt: effekt@reerslevif.dk
Instruktør: Gitte
Effekt er muskeltrænings-øvelser, der
udføres langsomt, kontrolleret og uden
ydre belastning ud over kroppens egen
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at mestre dem. Som forældre forventes
du at være aktivt deltagende.

Kampsport
Tirsdage 18.00 – 19.30
Kontingent: Se hjemmesiden
Det begynder den 2. september
Sted: Gymnastiksalen - Reerslev skole
Kontakt: kampsport@reerslevif.dk
Instruktør: Ove

Børnefodbold
Træningsdag – endnu ikke fastlagt
Kontingent: Se hjemmesiden
Det begynder i september
Sted: Gymnastiksalen – Reerslev skole
Instruktør: Rune

Selvforsvar er et jiu-jitsusystem, der er
baseret på parader, frigørelser, faldteknik, kast og slag og spark.
Kast begynder man selvfølgelig ikke
på, før man har lært at falde uden at slå
sig. Det er sjovt, men hårdt, man lærer
præcision og hurtig reaktion.

Vi træner i 45 min. hvor der først vil
være opvarmning af de forskellige muskelgrupper. Børnene vil lære om de
almindelige fodboldregler, boldkontrol,
balance, driblinger, motorikken og
samspil.

Træningen tager hensyn til alder og niveau. Du skal bare være iført solidt
idrætstøj, så vidt muligt uden knapper
og lynlåse.

Aldersgruppe: børn mellem 4-7 år.

Linedance
Tirsdage 17.15 – 18.45
Kontingent: Se hjemmesiden
Det begynder den 2. september
Sted: Reerslev Forsamlingshus
Kontakt: linedance@reerslevif.dk
Instruktør: Birthe

Aldersgruppe: Fra elever i 3. klasse og
opefter.
Voksne er også meget velkomne.

Svømning
Familiesvømning
Lørdage 08.10 – 10.30
Motions-svømning
Mandage 20.00 – 21.00

Linedans er for alle både mænd og
kvinder. Det går ikke hurtigere end alle
kan være med.
Det skal være rigtigt hyggeligt at danse
og være sammen om en social interesse.

Kontingent: Se hjemmesiden
Det begynder den 6. september.
Sted: Fløng Svømmehal
Kontakt: svoemning@reerslevif.dk
Instruktør: Charlotte og Rikke
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Børn begyndere
Børnene vil lære at bevæge sig frit i
vandet samt blive fortrolige med det

våde element. Undervisningen vil primært foregå gennem leg.

Børn let øvede 1(Dem der godt kan).

Vi forsøger at oprette et motionshold
igen i år. De afhænger af, om vi kan
skaffe livreddere. Følg med på hjemmesiden om status på dette hold.

Tidspunkt: Lørdag 8.10 til 8.45 (Hold 1).

Her fortsættes fokus på det våde element med introduktion til svømmearterne, primært crawl og rygcrawl. På
hold 2 samler vi dem, der stadig har
brug for en del støtte.

Tidspunkt: Mandag aften (Hold 9)

Familiesvømning lørdag morgen mellem 8.10 og 10.30, er for hele familien.
Konceptet bygger på at 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.

Tidspunkt: Lørdag 8.45 til 9.20 (Hold 2)

Børn øvede 2 (6 – 8 år) (Dem der
godt kan).
Her fortsættes fokus på det våde element med introduktion til svømmearterne, primært crawl og rygcrawl.
Tidspunkt: Lørdag 9.20 til 10.00 (Hold 3)

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.

Børn meget øvede
Her kommer alle fire svømmearter på
programmet. Her flyttes fokus fra let til
egentlig svømmetræning.
Tidspunkt: Lørdag 10.00 til 10.30 (Hold 4)

Børn begyndere – varmtvandsbassin
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.

Bordtennis
Tirsdage 20.00 – 21.00 –
Mænd
Mandage 20.00 – 21.00 – Kvinder
Kontingent: Se hjemmesiden.
Det begynder den 1. september.
Sted: Gymnastiksalen - Reerslev skole
Kontakt: Bordtennis@reerslevif.dk
Ansvarlig: Kenneth

Tidspunkt: Lørdag mellem 8.10 og 10.00
(Hold 5, Hold 6 og Hold 7)

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

Motion
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Fodbold

Efterlysning:

Tirsdage 18.00
Kontingent: 600 kr.
Sted: Klubhuset.
Kontakt: Fodbold@reerslevif.dk
Ansvarlig: Bjarne

Vi mangler en instruktør til børnegymnastik til den nye sæson 2014/15. Vi
har haft børnegymnastik på programmet de seneste 3 år, men vores tidligere
instruktører har nu valgt at stoppe – ikke pga. manglende lyst men pga. manglende tid.

Vi har i år 4 hold:
1. 11-mands i serie 6
2. 8-mands herreseniorhold
3. 8-mands oldboys hold
4. 8-mands veteranhold

Så hvis du har en lille instruktør i maven og/eller er et legebarn eller kender
en der kunne være interesseret hører vi
meget gerne fra dig. Vi kan tilbyde
kurser og en lille aflønning samt en by
fuld af dejlige børn.

Alle hold fungerer som lukkede hold
med hver sin holdleder.
Der er altid brug for nye talenter, så
hvis du har lyst så henvend dig på mail
eller mød op til fællestræning tirsdag
kl. 18 (marts-juni og august-oktober).

Skriv eller ring endelig hvis du har lyst
til selv at prøve kræfter med jobbet –
det er helt sikkert sjovt. Tidligere instruktører vil meget gerne hjælpe til
med opstart, programmer, ideer, musik
samt være vikar hvis det er nødvendigt.

Vi har også vintertræning (nov. marts) på kunstgræs i Hedehusene
torsdag 20.30-22.00.

Skriv til Kenneth, som er gymnastikansvarlig på
Kenneth_omkvist@hotmail.com eller
ring på tlf. 26 79 65 06

Nye hold
Desuden håber vi at der kommer løb og
børnegymnastik på programmet igen hold øje med hjemmesiden.

Badminton
Det er stadig muligt at booke hallen til
badminton - kontakt hal-ansvarlig Michael Blem på tlf. 40 84 13 29 eller på
micclausen@gmail.com. Se mere herom på hjemmesiden.
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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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BØRNESIDEN

TILLYKKE
Vinderen af
nr. 134’s
krydsordsopgave:
Løsning: Slave
Desværre er der ikke afleveret
nogen løsning denne gang.
Vi håber, at alle nyder den
varme sommer.!

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.05.09.014
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Sogneudflugt til
Esrum Kloster og
Gilleleje
Den 6. september drager vi sammen ud i sensommerlandet. Vi mødes
ved kirken kl. 9 og kører nordpå. Undervejs gør vi holdt for at drikke
kaffe. Vi skal besøge Esrum Kloster, hvor vi vil blive vist rundt og få
historien om det smukke historiske sted. Ved frokosttid samles vi om
det kolde bord på Fyrkroen i Gilleleje, hvor der også vil være kaffe og
lagkage. Vi regner med at være tilbage i Reerslev ca. kl. 16.
Pris for deltagelse er 150 kr.
Tilmelding skal ske senest d. 25. aug. 2014 til menighedsrådsmedlem
Else Raahauge, tlf. 60 85 96 15.

Høstgudstjeneste
Søn. d. 28. sep. kl. 11 i Reerslev Kirke
Sammen med Ansgarkirken starter vi i år en
ny tradition og fejrer i fællesskab årets høst
og alle de andre gode gaver, der kommer
oven ned!
Læs mere på kirkens hjemmeside samt på opslag ved kirkelågen når
tiden nærmer sig.
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Miniputkirke
Fra september afholdes der gudstjenester, som henvender sig til de
yngste kirkegængere, når Miniputkirken slår dørene op til halløj
og sjov med en masse spændene
indhold! Miniputkirke er særligt
for de 3 til 7-årige, men børn i alle
aldre er selvfølgelig meget velkommen.

Den første gang er torsdag d.
18. sep. 2014 kl. 17
Og sæt allerede nu x i kalenderen:

 13. november 2014
 5. februar 2015
 16. april 2015
Hver gang mødes vi kl. 17 i kirken til en kort gudstjeneste og efterfølgende spiser vi sammen i konfirmandstuen i Reerslev Præstegård.
Det koster 15 kr. for voksne at spise med - dagens æresgæster (børnene) spiser selvfølgelig gratis.
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Syng med!
Den 21. okt. kl. 19.30 i
Reerslev Forsamlingshus
Aftenens sangvært, sognepræst Lizette Harritsø, har udvalgt aftenens
sange ud fra et tilsyneladende uigennemskueligt mønster. I løbet af aftenen guides du igennem de forskellige sange og får forklaringen på
hvorfor lige netop den sang skal synges til aftenens Syng med! Det kan
være den sang, der rører dig til tårer, eller den, der har den mest pudsige tilblivelseshistorie. Eller den sang som virkelig ikke er god, men
som netop derfor er væsentlig. Det bliver en aften med gode historier
og sang af fuld hals! Ved klaveret sidder kirkens organist, Karsten
Houmark.

- 30 -

REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gudstjenester
3/8 2013 – 26/10 2014
Søndag den 3. aug.
7. S. e. Trinitatis

kl. 10
Lizette Harritsø

Søndag den 5. okt.
16. S. e. Trinitatis

kl. 10
Lizette Harritsø

Søndag den 10. aug.
kl. 10
8. S. e. Trinitatis
Thomas Gotthard

Søndag den 12. okt.
17. S. E. Trinitatis

kl. 10
Finn Risum

Søndag den 17. aug.
9. S. e. Trinitatis

kl. 10
Finn Risum

Søndag den 19. okt.
18. S. e. Trinitatis

kl. 10
Lizette Harritsø

Søndag den 24. aug.
kl. 10:
Pilgrimsvandring fra Ishøj over
Torslunde til Reerslev v. Ane Bækgaard, Christian B. Petersen og Lizette Harritsø

Søndag den 26. okt.
19. S. e. Trinitatis

kl. 10
Rebecca Rudd

Søndag den 31. aug.
11. S. e. Trinitatis

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

kl. 10
Rebecca Rudd

Søndag den 7. sep.
12. S. e. Trinitatis

kl. 10
Lizette Harritsø

Søndag den 14. sep.
13. S. e. Trinitatis

kl. 10
Lizette Harritsø

Gudstjenesterne annonceres i Lokalavisen Taastrup.
Desuden kan den aktuelle gudstjenesteliste ses på www.reerslevsogn.dk

Søndag den 21. sep.
kl. 10
14. S. e. Trinitatis Thomas Gotthard
Søndag den 28. sep.
15. S. e. Trinitatis

kl. 11:

Høstgudstjeneste v. Thomas Gotthard og Lizette Harritsø, arr. i fællesskab med Ansgarkirken.
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AKTIVITETSKALENDER: august- december 2014
Dato

Kl.

Aktivitet

Sted

Arrangør

Lør

9/8

12

Fugleskydning

Skydebane Vest RSF

Søn

10/8

9

Sommerudflugt

Odsherred

Lør

23/8

Corabelle, elektronisk begivenhed

Amfiteatret

Søn

24/8

10

Ons

3/9

8.45

Lør

6/9

Lør

6/9

Man 15/9

13

Lør

20/9

Søn

28/9

Lør

4/10

17
10
19

Man 20/10

Tirs 21/10

Pilgrimsvandring, start Ishøj Landsbykirke, Ishøj-Reerslev MHR.
se Tingstedet nr. 134, side 30
Udflugt til Thorsvang Danmarks Samlermu- Stege
seum. Pris: 300 kr.
Tilmelding senest d. 24/8  4072 6405

HHF & ÆK

Sogneudflugt til Esrum Kloster, se side 28

Gilleleje mv.

MHR

Fernisering, Birte Bak

Hedehuset

HUMLEN

HUSET

HHF & ÆK

Miniputkirken, se side 29

Kirken

MHR

Forsamlingshusdag, se side 4

HUSET

HUSET

Høstgudstjeneste, se side 28

Kirken

MHR

Fernisering, Per Flemming

Hedehuset

HUMLEN

13.30 Anna’a Mode og Dorthe Hansens sko
Tilmelding senest d. 8/9  4072 6405

Tors 18/9

HUMLEN
Roskilde Festival

Chokoladeselskabet v/ Mads Volmer Niel- HUSET
sen. Pris 100 kr.
Tilmelding senest d.10/10  4072 6405

19.30 Syng med, se side 30

HHF

HUSET

MHR

Lør 25/10

14

Fernisering, LOKALUDSTILLING

Hedehuset

HUMLEN

Søn 26/10

11

Lokaludstilling

Hedehuset

HUMLEN

Halloween

FTK

FTK & SFO

Tors 30/10
Fre 31/10

19

Café aften

HUSET

Café

Lør

8/11

13

Fernisering, Malermadammerne

Hedehuset

HUMLEN

Tors 13/11

17

Miniputkirken

Kirken

MHR

HUSET

MHR

Tirs 18/11

19.30 Foredrag med Poul Joachim Stender

Man 26/11

19

Julehygge med banko – husk pakke
Tilmelding senest d.18/11  4072 6405

HUSET

HHF

Fre 28/11

17

Juletræstænding

HUSET

LL

Julestue

Skolen

LL, Skolen m.fl

Lør 29/11
Søn 30/11

14

Gospelgudstjeneste med Sound of Joy

Kirken

MHR

Søn 21/12

15

Julekoncert med Ars Nova - "De ni læsnin- Kirken
ger"

MHR

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

