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Abonnementspris:

175,- kr. årligt.

KOMMENTAR
.
SAA
GIK…

Således har Preben igennem mange år indledt klummen på denne plads.
Nu er Preben desværre ikke mere. Natten til
søndag d. 14. feb. 2016 afgik Preben ved
døden efter et langt og indholdsrigt liv.
Det var et trist budskab at modtage. Preben
har betydet enormt meget for mange mennesker både som ven, præst, kunstner og i
Tingstedets redaktion, hvor han var en af
ildsjælene, der var med til at få bladet sat i
søen tilbage i april 1992.
I de første år havde Preben et fast indslag i
Tingstedet ”en hilsen fra din Kirke”, hvor
han skrev i egenskab af sognepræst.
I Tingstedet nr. 3 havde han fundet en af Piet
Heins Gruk frem:
Hvis du vidste, hvad du ved,
når dit livslys er brændt ned,
så var meget mindre drøjt,
mens det endnu brænder højt.
Piet Heins Gruk var det afsluttende ord fra
Sognepræsten, der skrev om ”Lev med døden” – i stedet for at leve som om den ikke
eksisterer. Vi har jo alle en dødsdom hængende over hovedet, den fik vi jo allerede
ved fødslen. Vi ved bare ikke, hvornår det
sker.
Preben var helt bevidst om, at nogle sikkert
fik kaffen i den gale hals og tænkte, at sådan
kunne man ikke tillade sig at skrive i vores
lille Lokalblad, men fik det bare nogle få til
at stoppe op og reflektere lidt over tilværelsen, var målet nået.
Som nævnt tidligere har Preben levet et
langt og indholdsrigt liv. Under krigen
1940-45 var han aktiv i modstandskampen
mod tyskerne med dybe sår i sjælen til følge.

han i en alder af 50 år havde uddannede sig
til præst.
I 1983 blev Preben ansat som sognepræst i
Reerslev og flyttede ind i præsteboligen.
Her boede han indtil han blev pensioneret i
1995. Han valgte at blive i Reerslev og købte sammen med hustruen Kirsten huset på
Solvang, hvor de boede indtil Prebens død.
Preben blev som nævnt pensioneret som
sognepræst i 1995, men var aktiv på prædikestolen indtil udgangen af 2014. Spurgte
man, hvorfor han fortsatte, lød svaret, at
man er sognepræst til man bliver pensioneret som 70-årig, men præstegerningen er en
livstidsstilling.
Vi er mange, der nød Prebens underfundige
humoristiske sans, der kom til udtryk både i
skrift og i tale. Preben var godt selskab.
Preben satte stor pris på et lækkert måltid
mad, og han var selv mester for at lave det.
Jeg husker, hvorledes han som gæstekok i
skolekøkkenet fremstillede smagsprøver på
lækker græsk mad til Husholdningsforeningens damer. En anden gang var han inviteret
til at lave smagsprøver på sønderjyske specialiteter, bl.a. sønderjysk grønlangkål og
naturligvis solæg. Det var skrap kost.
En god øl var også en af Prebens store passioner, der næsten stod mål med hans kærlighed til kunsten, som han brændte for. Han
var selv en dygtig akvarel-maler og arkitekten har jo en indbygget og fornemmelse for
proportioner og emner. Vi er mange, der har
nydt Prebens dejlige akvareller og illustrationer. Det var en gave, at få lov til at kigge i
hans skitsebøger.
Kærlighed til kunsten kom også til udtryk
gennem Prebens mangeårige virke i kunstforeningen Humlen, hvor han var medlem af
bestyrelsen indtil for nylig. Preben overtog
formandsposten efter stifteren af kunstforeningen.

Da Preben som ungt menneske skulle vælge
uddannelse, valgte han tømrerfaget. Han
fortsatte dog med at uddanne sig og sluttede
som arkitekt med egen tegnestue i Sønderjylland. Arkitektfaget slap han ikke, selv om

Der kan sikkert siges meget mere om Preben, men vi lader en af hans klummer tale i
stedet.
Æret være Prebens minde!
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KOMMENTAR
.

I dag en kølig dag sidst i marts med stille og diset
fugtigt vejr, hvor markvejen ved haven er opkørt og
fedtet efter megen kørsel med gylle til markerne,
men med stok og forsigtighed kan den lille skov
med søen – mosen – ved Torslundevej nås – og her:

Med mange billeder og skulpturer i rummene, alt
til glæde for de besøgende, hvor næsten alle synes
at stille spørgsmålet:
”Hvad er kunst vel?
folk påstår så ofte;
kunst er lavet, sammenflikket værk,
uld, men farvet, en broderet kofte,

”Det regner fint over mosen,
så mildt og blødt, så fint og tæt,
et regnvejr gråt af grøde,
en livsens dug, der lindt og let
mod jordens hjerte rinder.

tror den påhit,
snik og snak, som findes
malt i billede, brygget til en bog,
medens livet ligetil og kunstløst spindes.

Som små krystaller perler
i kabelejens fang
de blankevæde dråber,
og slåentjørnens tornehang
i snehvidt knopbrud skinner.

Er det kunst mon?
Jeg ved, kunsten fødes
der, hvor sindet som en furet strand
med naturens hav af lyd og farve mødes,

Det gule græs, de spinkle,
de silkefine brune rør
i regnen lydløst bæver,
og spindelvævets sølverslør
om strå sig dråbet vinder.

så det evigt
som en strandbred mærkes
fint, storlinjet, alt som broddens slag
synker hen i suk og forstærkes.

Det regner over mosen,
så stille går den dag sin gang,
en enlig småfugl pipper
og løfter kvidrende sin sang,
imedens regnen rinder.”

Kunst er sjælen,
der som havet rummer
millioner dråber uden tal,
der en dag i blæst mod stranden skummer.
Liv er evigt,
fylder gamle forme
som naturen med dens nat og dag,
dens forsagte fred og vrede storme.

Synet her er et kunstværk - skabt af en stor kunstner!
Kunst!
Vejret er stadig gråt og diset, hvad med et museumsbesøg - Arken ligger jo nær.

Efter et besøg på Arken – hvad er kunst?
Redaktionen
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Anlæg & Byg IVS
Faglært: Murer, Anlægsgartner & Anlægstekniker
Håndværker Til Hus & Have

Tlf. 30632678

Følgende tilbydes:
Murerfaget
Renovering af badeværelser
Lægning og opsætning af fliser og klinker
Pudsning af vægge ude - & inde
Renovering af facader m.m.
Filsning og fugning
Renovering af tapper, sokkelpuds m.m.

Grøn linje
Beskæring af træer og buske
Fræsning og jordbearbejdning
Pålægning af rullegræs
Græssåning

Anlægsgartner/brolægger
Grå linje
Flise - & brolægning
Trapper
Støtte- og støjmur

Anlægsberegninger
Tegninger
Mængdeberegninger
Kvalitetssikring/dokumentation

gsberegninger

Anlæg & Byg IVS
Mads Ring Hansen
Nørregade 3, Reerslev
2640 Hedehusene
Tlf. 30632678
Mail: mads.ring@hansen.dk
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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
REERSLEV FORSAMLINGSHUS' GENERALFORSAMLING
D. 17. FEBRUAR 2016
REFERAT
13 andelshavere er fremmødt
Der er afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Bettina Nielsen og Nick Ziegler.
1.

Valg af dirigent:
Arne Frandsen valgt i enighed.

2.

Valg af protokolfører:
Jens Midtgaard valgt.

3.

Formandens beretning.
Formandens beretning blev godkendt og vedlægges referatet.

4.

Kassererens gennemgang af regnskab for 2015.
Regnskabet godkendt og vedlægges.

5.

Indkomne forslag:
Ingen.

6.

Valg af formand:
Johannes Thulesen genvalgt.

7.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Ulla Christensen og Bettina Nielsen genvalgt.

8.

Valg af 2 suppleanter:
Aase Borge og Nick Ziegler genvalgt.

9.

Valg af bilagskontrollant:
Jesper Petersen genvalgt.

10. Valg af bilagskontrollantsuppleant:
Helle Leegaard genvalgt.
11. Eventuelt:
Der meldte sig yderligere 2 til venneforeningen - Jesper Petersen og Mads
Ring Hansen.
Derefter blev drøftet løst og fast om midler til renovering af tag. Forslag om at
søge fonde og få de andre foreninger til at bakke op. Der blev også drøftet nyt
varmesystem med tilskud. Der var overvejende tilslutning vedr. evt. optagning
af lån, nu hvor renten er så lav.
Underskrevet af: Arne Frandsen og Jens Midtgaard.
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS
FORMANDSBERETNING 2015 –
REERSLEV FORSAMLINGSHUS 17.2.2016
Velkommen til generalforsamling.
Det kan være relevant både for stemningen og forpligtelsen, at gøre os klart, at vi er
i gang med generalforsamling nr. ca. 115 for og i det her gamle hus. Det kan være
svært at forestille sig en tilsvarende GF for 100 år siden. Men den har nok lignet den
GF vi er ved at afholde lige nu. Noget med dagsorden, vedtægter, beretning og valg
af medlemmer til bestyrelsen og formand - og et par relevante bemærkninger under
eventuelt.
Det lyder måske kedeligt og stillestående, men Generalforsamlinger har vist sig at
være forbavsende holdbare. Konceptet holder, på trods af at sagligheden er i højsædet. Men GF er jo heller ikke det mest underholdende, der sker i dette hus.
Jo, vi står på skuldrene af mange fode forfædre, og vi skal jo helst ikke være den
generation, der lukker og slukker pga. mangel på energi og vilje til at videreføre
traditionen med et unikt mødested her i sognet.
Så på den baggrund vil jeg starte beretningen med at takke bestyrelsen og værten
Birthe. Huset og traditionen er afhængige af os. Lige nu er det os, der har påtaget os
ansvaret. Vi prøver at løfte arven, så nogle i næste generationer kan have lyst og
overskud til at gå videre med projektet. Vi prøver at holde en standard, så vi kan aflevere et velfungerende hus og et godt folkeligt projekt, hvor alle kan være med og
samtidig have det godt og fornøjeligt med det. Det er helt sikkert nøgleord for vores
bestyrelse, synes jeg. Vi får gjort tingene, glæder os ved det og med hinanden. Når
det fungerer, tænker man ikke over, at det er noget særligt; men det er det. Og I skal
alle sammen i bestyrelsen, inklusiv vært og suppleanter, have tak for indsatsen i
2015 - og for at vi er noget særligt sammen.
TAGPROJEKTET. Vi har jo på andet år gang i en alternativ finansiering af et nyt
tag. Vi sælger tagpladebeviser til 200 kr. pr. stk. og samler penge ind ved auktioner.
Vi har ca. 60.000 kr. i kassen. Det er mere end vi havde forventet, så tak til alle,
som har bidraget. Men det er jo ikke nok til fornyelse af taget, så vi skal have medfinansiering et eller flere steder fra. Vi har netop modtaget afslag fra kommunen,
selv om vi har haft en lovende dialog med dem. Der findes nogle statslige midler i
en ny pulje, målrettet bl.a. til forsamlingshuse, som kan søges gennem kommunen.
Det har vi opfordret kommunen til at sætte sig ind i. Samtidig prøver vi at få helt
styr på detaljerne igennem vores paraplyorganisation RAF. Andre muligheder kan
være bank- eller kreditforeningslån. Men her er vi meget forsigtige. Det binder jo i
mange år fremover.
- 8-

REERSLEV FORSAMLINGSHUS
Økonomi og vedligehold er jo et evigt emne/opgave for husets bestyrelse. Den daglige drift kører tilfredsstillende pga. de mange udlejninger og det årlige tilskud på
ca. 75.000 kr. fra kommunen. Det giver os mulighed for at holde huset i en nogenlunde præsentabel standard, fx har vi lige givet køkkenet en tiltrængt make-over
med nye låger, skuffer samt bordplade og vask. Men til store vedligeholdelsestiltag
og opgradering på en grøn profil kræves der meget større midler end vi umiddelbart
har. Store ideer og midler modtages gerne.
Dilettant er traditionelt en stor ting her i huset. Vi er stolte af, at vi faktisk har forandret og udvidet denne aktivitet. Scenen bliver virkelig brugt de par måneder den
er oppe. Også i 2015 har der været fremført 3 stykker. SFO låner den. De får mulighed for at komme op på en gammel fortryllende scene frem for at stå på nogle kasser i gymnastiksalen. Så er der familiestykket, hvor børn og voksne optræder sammen på scenen. Og så den traditionelle dilettant, som har ændret repertoire til moderne farce. Mikael Bak har imponeret ved igen at stå for alle 3 stykker. Han har
endda selv forfattet familiestykket om H.C. Andersen og spillede selv hovedrollen.
Meget imponerende at få løftet tingene op på det niveau. Mikael havde virkelig
fundet sin indre H.C. Andersen i det rørende portræt af vores verdensberømte eventyrer. Tusind tak til vores lokale ildsjæl Mikael, som virkelig udviser en lyst og evne til at udfolde sig og andre i vore specielle, men beskedne rammer.
Fastelavn kører på skinner. Vi har et velfungerende samarbejde med Landsbylauget
og giver helt sikkert mange børn en uforglemmelig oplevelse.
Valg til bestyrelse og formandsposter kommer om lidt. Medlemmerne vil heldigvis
gerne fortsætte, men vi vil gerne have nye i bestyrelsen. Det er jo vigtigt, at vi har et
glidende generationsskifte. Så I må gerne stille op til valg eller finde nogen, der vil
på lidt længere sigt.
Jeg slutter med at glæde mig over, at vi også i 2015 har holdt huset tæt og opretstående, holdt traditionen i hævd og fornøjet os med det sammen.
Tak for 2015, for samarbejdet og for ordet.
Johannes Thulesen.

Se flere billeder fra fastelavn på
www.reerslev-sterkende.dk
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Information
fra

Reerslev Skytteforening
Skydning i sommersæsonen 2016
Udendørssæsonen starter på Skydebanen Vest, Hovedgaden 610, onsdag den 20.
april for både riffel og pistol.
Vi skyder med både standard pistol, grovpistol, kombipistol og revolver.
Riffelskydningen på 50 meter banen starter onsdag den 20. april kl. 18-21.
Riffelskydning kl. 19-21.
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.
Nye medlemmer er velkomne. Man er også velkommen, hvis man blot ønsker at prøve. Der vil være en gratis prøveskydning til alle nye under 18 år.
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 2016:
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
Reerslev Skytte og Idrætsforening fylder 150 år
mandag den 12. september
I den anledning indbyder Reerslev Skytte og Idrætsforening til Reception mandag
den 12. september kl. 14 – 17 på udendørsanlægget, Skydebane Vest, Hovedgaden
610 B. Alle interesserede indbyggere i landsbyerne Reerslev og Stærkende er velkomne til at kigge forbi. Ligeledes indbydes medlemmer uden for landsbyerne og
venner af foreningen til receptionen, ligesom Landsbylauget, Forsamlingshuset,
klubben og andre foreninger er velkomne.
I bedes også allerede nu afsætte lørdag den 17. september. Denne dag markeres jubilæet med en festmiddag i Hedehuset. Lad os sammen gøre det til en særlig begivenhed. Det er jo ikke hver dag en forening kan fejre 150 års jubilæum. Der er plads
til 270 personer i Hedehuset. I næste nummer af Tingstedet vil vi gøre rede for tilmelding og priser for festen. Tilmelding vil ske efter først til mølle princippet.
Allerede den 16. april til Idrætsforeningens Gymnastikafslutning starter vi fejringen
af foreningens jubilæum. Selve gymnastikafslutningen foregår på skolen. Denne dag
holder Skytteforeningen åbent hus fra k l. 11 – 14 i foreningens lokaler under Reerslev Skole. Skydning er en sport for hele familien. Derfor indbyder vi interesserede til
at komme forbi den 16. april, evt. efter Gymnastikafslutningen, til en gratis prøveskydning. Vi glæder os til at se jer til begge arrangementer.
Det er Reerslev Skytte og Idrætsforenings intention at markere jubilæet året igennem
i samarbejde med landsbyernes øvrige foreninger og interesserede.
Vi vender tilbage i næste nummer af Tingstedet med yderligere information om arrangementerne.

Vi holder Fugleskydning
lørdag den 6. august på Skydebane Vest,
Hovedgaden 610.
Fugleskydningen starter kl. 12:00
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Reerslev Skoles landsbyordning
Tingstedvej 40, 2640 Hedehusene
Reerslevskole@htk.dk

Telefon:
4335 2240
SFO Viben 4335 2950
Lærken
4335 3250
Klubben
4335 3560

Så er det endelig ved at være forår igen. Væk med de brune farver og ind med mange
af de andre friske farver. Gud ved, hvornår bøgen springer ud i år?
Mit eget private – sikre forårstegn er, når jeg ser viben ude ved markerne mellem Reerslev og Torslunde. Så er det forår. I skrivende stund har jeg endnu ikke set en eneste men er sikker på, det kun er et spørgsmål om dage nu.
Forår er som bekendt lig med nye børn. Både i SFO og klub er vi ved at være klar til
at modtage alle de nye børn. Og vi glæder os. Der er allerede besøg på tværs af institutionerne og det summer af liv. Det er så herligt. Officielt starter de begge steder
mandag d. 2. maj.
Som I måske allerede ved, har Christian søgt og fået nye udfordringer og har derfor
opsagt sin stilling i landsbyordningen. Christian har sidste dag i landsbyordningen/klubben torsdag d. 31. marts. Jeg vil også gerne her takke for det gode samarbejde og selvfølgelig ønske Christian held og lykke i det nye job.
Der var på det årlige paraplymøde opbakning fra foreningerne i byen til at hjælpe
med at få Hedelandsfestivalen op og stå igen i år. Denne gang er det som bekendt
lørdag d. 4. juni kl. 12. Traditionen tro åbner borgmesteren festivalen.
SFOens teater med 2. og 3. klasserne blev igen i år en stor succes. Der blev spillet for
fulde huse alle dage.
Camilla og Mikael var med musikbørnene i Aalborg til ungdomsringens musikfestival, hvor børn og unge fra hele landet kommer og spiller på flere forskellige scener.
Og selv om der ikke var lige så mange bands som de øvrige år, der optrådte deroppe,
var det igen i år en rigtig god tur til det Nordjydske. En rigtig god tradition, som jeg
håber, kan fortsætte fremadrettet.
Mangler du oplysninger om ture/aktiviteter i klubben så husk at se på den store opslagstavle i tv-stuen. Her er nyttige oplysninger om tilmelding, pris, afgangs- og
hjemkomsttider. Og også kommende arrangementer står der noget om her.
Hedelandsfestivalens facebook side: www.facebook.com/hedelandsfestival
Håber de frivillige er klar til endnu en omgang festival
På landsbyordningens vegne
Lars Vesterdal

Skoleleder
Sekretariatsleder
Klub/ SFO-leder
Leder af Lærken

Anette Ahrenst
Line Kejser Birk
Lars Vesterdal
Carina Pagsberg Rutell

Bestyrelsesformand

Tina M Koudal

Teknisk Serviceleder Jesper P. Sørensen

- 12 -

Store Skraldedag 2016
i
Stærkende og Reerslev
I grøfter og hegn, langs veje og stier ligger der affald. Selvom ingen har smidt det, ligger det alligevel der.
Det skæmmer området og inspirerer til, at man smider endnu mere affald ud.
Hvert år samler frivillige affald ind i området, og sidste år indsamlede vi 150 kg.
Jo flere vi er, desto mere affald kan vi dække – så du må gerne hjælpe os med at holde Reerslev og
Stærkende fri for affald.
Store Skraldedag iværksættes af Landsbylauget i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings
landsdækkende affaldsindsamling.

Du behøver ikke tilmelde dig
Du møder bare op ved forsamlingshuset søndag d. 10. april kl. 10.
Vi slutter kl. 13 med en sodavand og en konkurrence om årets ”Mærkeligste Affald”.
Vi har lidt refleksveste og handsker, men hvis du selv har det, må du meget gerne tage det med.

Sidste år klarede vi alt
dette plus jernstolper, en
skade, en madras og
meget mere

13

ALLE er velkomne – børn – unge og gamle
Der er busafgang fra Reerslev Forsamlingshus præcis kl. 10.00 og ca. kl. 11 er vi i
Gyrstinge ved Ringsted på Peberdalsgård, som opdrætter bisonokser.
Her vil der være mulighed for forskellige aktiviteter for børnene: lasso-kastning,
skydning med bue og pil – tumling i store halmballer.
Desuden en tur i prærievogn til folden, hvor bisonokserne går, - og hvis vi er
heldige, kan vi også se en kalvefødsel.
Turen går hjemad ca. kl. 14.30 – hvor vi vil runde Gyrstingehallen, som har været
en af inspirationerne til Halforeningens planer for opførelse af en Multihal ved
Reerslev Skole.
Der kan købes:
Bisonoksekødsret med 2 slags salat til 80 kr. (tilmelding)
eller Bison-pølse evt. m. brød 30 kr.
Øl og vand: 10 kr.
eller
Egen madpakke/frokostkurv kan medbringes -

Landsbylauget betaler bustur og besøg i bison-folden.
(50 kr. pr. person for ikke-medlemmer af Landsbylauget).
Du kan evt. nå at melde dig ind i Landsbylauget inden turen – 150 kr. årligt pr.
husstand 
Bindende tilmelding efter først-til-mølle-princippet –
inden d. 24.4.2016 – til Kirsten Halby, tlf. 2129 5006 – mail: khalby@mail.dk
eller John Severin, mail: johnpaulsenseverin@gmail.com
Husk at meddele, hvis I ønsker Bisonoksekødsret.
Der kan også købes Bisonkød til at tage med hjem.

Hjemmeside: http://www.peberdalsgaard.dk/
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CAFE AFTEN
Australiensaften lørdag d. 26.2.2016
Sidste fredag i februar var der som i de sidste mange år Café-aften i
Forsamlingshuset. Turen var nu kommet til Australien, og de mange gæster blev budt
velkommen af et veloplagt Grydelaug iført afslappet sommer-dress samt hatte.
Menuen stod på Australsk bøf med lækker rosenkålssalat og kartofler - og bagefter
var der en farve-eksplosion af velsmagende frugtbomber, en fantastisk nougatkage
samt is.
Aftenen bød også på et interessant indslag om Australien, som Klaus Rysz (Lene
Johnssons svoger) stod for. Han og Lenes søster Jytte har boet nogle år i Australien
og han fortalte engageret og berigende om deres oplevelser derude og om facts fra
den store Verdensdel. Tak for det!!
På scenen spillede Lars Grangaards Trio JAZZ - både under middagen og op til dans
bagefter. Det swingede til den store guldmedalje - Det er længe siden, at der har
været så mange på dansegulvet til en Caféaften.
Trioen består af: Lars Grangaard (klarinet/saxofon), Ole Sterndorff (guitar/banjo/sang), Lars Nielsen (bas).
Tak for endnu en herlig Caféaften.

Se flere billeder fra den fantastiske aften på Landsbylauget hjemmeside:
www.reerslev-sterkende.dk
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REERSLEV-STÆRKENDE LANDSBYLAUG

Generalforsamling 2016
I Reerslev-Stærkende Landsbylaug
Fredag den 15. april 2016 kl. 18:00
Kl: 18 til ca. 19: Selve Generalforsamlingen
Kl. 19 til ca. 23: Spisning
Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan deltage i Generalforsamlingen
Såfremt du ikke er medlem kan indmelding ske ved indgangen til Generalforsamlingen

Du er velkommen til at deltage i Generalforsamlingen uden at være tilmeldt spisning
efterfølgende.
Traditionen tro er det Cafeudvalget, der står for den sædvanlige gode mad.
Bindende tilmelding til spisning senest den 10. april 2016 til Kirsten Halby på tlf.
2129 5006 eller John Severin på tlf. 2067 7183.
Pris pr. kuvert kr. 50,-. Børn under 12 år kr. 25,Salg af øl, vin og vand til rimelige priser.
I år kan 2 af bestyrelsesmedlemmerne ikke genvælges – samtidig ønsker en af vores suppleanter ikke genvalg, så vi står akut og mangler
beboere fra Landsbyerne, der vil være med til drive foreningens initiativer videre.
Det drejer sig om de sociale arrangementer – herunder f.eks. Fastelavn, Skt.
Hans, Juletræstænding og Julestuen samt de politiske tiltag, der arbejdes
med i Landsbylauget. Vil du være med til at gøre en forskel for din by og naboer, så meld dig til bestyrelsesarbejdet ved at møde op til Generalforsamlingen – vi glæder os til at se dig.
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REERSLEV-STÆRKENDE LANDSBYLAUG

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne, idet nedenstående ønskes tilføjet til
Pkt. 5 omkring Landsbylaugets tegningsret: ”Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasseren i forening. Ved optagelse af lån eller salg af fast
ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.”
6. Fastsættelse af næste års kontingent – bestyrelsen foreslår uændret kr. 150
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
John Severin: ikke på valg
Torben Rosborg Nielsen: på valg – kan ikke genvælges
Lene Johnsson: ikke på valg
Anne Birgitte Stubkjær: ikke på valg
Sigrid Mark Rasmussen: på valg – kan ikke genvælges
Finn Gottrup: ikke på valg
Kirsten Halby: ikke på valg
Michael Blem Clausen: ikke på valg
Helle Leegaard: på valg – ønsker ikke genvalg
Nick Ziegler: på valg.
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt.

Er du ikke medlem af Landsbylauget, så bliv det i dag.
Du kan på denne måde være med til at præge det sociale og kulturelle liv i
Reerslev/Stærkende samt øvrige forhold over for kommunen, der kan have
indflydelse på udviklingen af vores landsbyer.
Betaling kan enten ske ved hjælp af girokort, netbank, ved indgangen til generalforsamlingen eller PBS betalingsservice, som kan ses på
www.reerslev-sterkende.dk

Kontingent er kr. 150 årligt pr. husstand.
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REERSLEV SKYTTE- OG
IDRÆTSFORENING
SÆSONAFSLUTNING
Lørdag den 16. april 2016 kl. 10-13 i
aulaen på Reerslev skole

150 års jubilæum
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PROGRAM
for sæsonafslutning
lørdag d. 16. april 2016
kl. 10-13
Indmarch
Velkomst ved formanden, Jens Midtgaard
Borgmester Michael Ziegler
Sang: Reerslevvisen
Børnehold prinsesser – Line Sejersen
Effekt – Gitte Pedersen
Børnehold, rollinger - Lea Frigaard
Kampsport – Ove Nielsen
Et par ord fra Skytterne
Pause
RIFs historie ved Jan Jensen
Børnehold, rollinger – Lea Frigaard
Linedance – Birthe Jensen
Bordtennis
Børnehold, prinsesser – Line Sejersen
Selvforsvar 100 år - Ove Nielsen
Formanden: Tak for i år
Sang
Udmarch

Efter opvisningen er der mulighed
for at prøve
bordtennis og kampsport i
gymnastiksalen samt
skydning på skydebanen på skolen
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RIF er gymnastik, yoga, kampsport,
linedance, badminton, skydning,
svømning, bordtennis og fodbold

www.reerslevif.dk

Opvisning i Reerslev Forsamlingshus 1954
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Information
fra

Reerslev Idrætsforening

Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Referat fra generalforsamling 10. februar 2016
i Reerslev Skytte- og Idrætsforening
Aflæggelse af beretning
Formanden Christina Brandt: Der er 250 medlemmer.
Svømning er fortsat foreningens største aktivitet. For to år siden var svømmehallen
lukket i et halvt år. Hvor vi frygtede for om det nu lykkedes at få medlemmerne tilbage, blev virkeligheden, at vi have meget stor tilslutning i 2014/15. Nuværende sæson
har god tilslutning.
Der er to faste undervisere, hvoraf vi forventer at skulle finde en ny til næste sæson
for babysvømningen. Der er også motionstræning mandag aften.
Badminton har fem baner i Hedehus-hallen. Så nu handler det om, at holde fast på
den banefordeling til næste sæson.
Kampsport: Ud over den ugentlige træning deltager vi sammen med et par andre
klubber i træningslejre tre gange om året.
Februar til april underviser vi i kampsport for 3. og 5. klasse Reerslev Skole.
Et af vores fhv. medlemmer har lige deltaget i DM i ju jutsu (det er OK ikke at vinde,
når man stiller op mod en europamester og en verdensmester).
Fodbold har 55 medlemmer: 3 senior, 1 old-boys, og 1 veteranhold. Holdene er tilmeldt hos DBU/SBU. Ikke de store resultater, de fleste hold blev i midten af puljerne
Reerslev har rådighed over 2 timers træning om ugen på kunstbanen på Hedehusene
Idrætsanlæg. Efter 1 april starter vi op på græs på Reerslevs skole.
Stram op-holdet har 20 deltagere. Deltagerne har bedt om et hold mere, hvilket blev
Coretræning med Yogastræk om onsdagen.
Bordtennis: Det ser ud til vi overlever i serie 3 til næste år med 5 holdkampe tilbage.
Vi har fået træning af en elitespiller fra Roskilde over 4 gange.
Børnegymnastik er otte piger på "prinsesser af Reerslev" og tyve på ”Rollinger af
Reerslev”.. Holdene laver grundlæggende gymnastikøvelser, rytmegymnastik, danser,
leger samt laver serier med og uden håndredskaber.
De glade for at gå der, og er ikke altid enig i at timen er slut...:-)
I dec. lavede de flere små "serier" + kolbøtter på måtte, som vi viste til julehyggeshow.
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Information
fra

Reerslev Idrætsforening

Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Jubilæum
Og så er det i år vores forening fejrer 150 års jubilæum. Til at arrangere det, er der
nedsat et udvalg i samarbejde med skytterne. Det er mit håb, at udvalget må lægge op
til at fejre vores forening på bedste vis.
Skytterne, Helge Johnsen:
Antal medlemmer: 46
Vi har for tiden 3 juniormedlemmer pga. skoleskydningen. Vi deltog i landsdelsmesterskaberne, hvor vi blev nr. 4. I pistol har der været stærk fremgang i antal. Vi er nu
udtaget til DM. Som noget nyt har vi skudt combipistol på 15 meter. Vi deltog i DM
på både 15 meter og 25 meter.
Indendørsbanen blev synet og godkendt for to år, fordi politiet syntes den var yderst
ren og velholdt.
Aflæggelse af regnskab
RIF: Overskud 47033 kr, beholdning 307.360 kr. Regnskab vedtaget.
Skytter: Formue 188.000 kr. Overskud 7.600 kr. Regnskab og budget er vedtaget på
skytternes GF.
Ny bestyrelse:
Jens Midtgaard, formand
Frands Bennetsen, Rina Nielsen, Bjarne Christiansen og Kenneth Omkvist, Christina
Brandt, Mogens Andersen og Johan Galster.
Gitte Pedersen, suppleant
Jens Midtgaard om RIFs jubilæum: Sæsonafslutningen d. 16. april vil stå i 150
års-jubilæets tegn og blive holdt over temaet gymnastik gennem tiden. Flere af holdene er ved at finde temaer som vil gøre det til en festlig oplevelse.
Cafeudvalget vil lave et særligt arrangement med RIF som tema. Landsbylauget vil
lade Sankt Hans-bålet blive i RIFs tegn.
Skytterne har en gruppe af medlemmer vedr. tilrettelæggelse af jubilæet. Har undersøgt en række arkiver og fundet en del nye oplysninger. Hedehuset er bestilt til jubilæumsfest d. 17. sept. Reception 12. sept. på skydebane Vest.
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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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BØRNESIDEN
Kunne du tænke dig at vinde 50 kr.,

TILLYKKE
Vinderen af nr. 144’s
Krydsordsopgave:
Løsning: Kilder
Leonora Pauner
Thorsager 11

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. 05.05.2016
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:
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MADSIDEN
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MADSIDEN
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PRÆSTEGÅRDSFORMIDDAG
Den 3. torsdag i februar havde vi
præstegårdsformiddag, som vi plejer van den 3. torsdag i måneden.
Den gang var det Klavs Ingemann
Nielsen, der skulle causere os især
ældre medborgere. Og vi var da
også hen ad tredive af det grå guld,
der stadig glimter i både øjne og
hjerne, som havde fundet vej til
præstegården. Og vi fik noget at
høre og se, der fik det til at glimre.
Klavs Ingemann fortalte og viste billeder om CERN, der er det europæiske laboratorium for kerne- og partikelfysik ved Genève i Schweiz. Det blev oprettet i 1954 som
et bidrag til oprettelsen af Europas forskningsposition, og en af drivkræfterne bag oprettelsen var vor egen Niels Bohr. Det primære formål for CERN er partikelfysisk
forskning, ligesom andre grene af fysikken, fx faststof-, kerne- og atomfysik, og endvidere i uddannelsen af forskere og studenter gennem kontakten til universiteterne.
Derudover nævnede han, at det var forskere fra Cern, der opfandt internettet.
Klavs fortalte om hvor svært og spændende, det var at komme inden for murene. Og
endvidere om, hvor mange tusinde ansatte, der var, om hvordan de blev lønnet af de
deltagende lande, om deltagerlandenes bidrag i forhold til bruttonationalproduktet og
meget andet.
Det mest spændende var at høre om deres de muligheder, der er på CERN for at foretage kernespaltninger og lignende ved at bruge deres acceleratorer. Især den nye store
cirkulære accelerator, der ligger hundrede meter under jordoverfladen og har en
længde på ikke mindre end 27.000 meter. Her kan man fortage kernespaltningsforsøg
under kontrollerede og målbare former, så man kan lave partikelfysiske forsøg. Ikke
mindst blev jeg imponeret over, hvor små partiklerne bliver ved spaltning, så små, at
intet kan standse dem.
Nu var det jo et arrangement i kirkeligt regi, så derfor kom Klavs Ingemann også ind
på teorierne om Jordens og universets skabelse – den såkaldte Big Bang Teori, som
forsøgene havde understøttet. Han kunne ikke se nogen konflikt mellem teorien og
troen på en af Gud styret skabelse – især ikke med baggrund i Einsteins påvisning af,
at tid er relativ – hvad der er en dag for Gud under skabelsen, kan godt være ubeskrivelig lang tid for nulevende menneskers opfattelse af tid.
Det var et meget spændende foredrag, og Klavs kunne været blevet ved længere endnu, men til sidst måtte vi stoppe, da den beregnede tid var meget langt overskredet –
vi oplevede i hvert fald, at selv om vore ure fulgte dansk normaltid, var der ikke gået
ret lang tid i den verden, som vi sad i.
Jan Kastorp
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Udflugt for Reerslev sogns beboere
lørdag d. 10. september 2016 kl. 9.00
Først kører bussen (som vi har stor tiltro til kommer præcis)
til Tuse kirke vest for Holbæk. Kirken har et
væld af kalkmalerier holdt i rød farve. Måske
får vi en tår kaffe her. Turen går videre nordpå
i det smukke Odsherred til Højby kirke. Her er
der også meget spændende kalkmalerier, der er
malet i en helt anden stil og cirka hundrede år
ældre – og stedet har en spændende og uhyggelig fortælling! (så er der sarte sjæle, må de gå uden for hørevidde)

Frokosten og kaffen får vi på hotel HøjbySø lige ved kirken. Der er en
smuk vandretur ned til og langs søen, der også har en speciel historie.
Bussen kører fra pladsen foran Reerslev kirke kl. 9.00, og vi regner med
at være hjemme igen ca. kl. 17.00.
Prisen for deltagelse er kr. 150,Tilmelding til Else Raahauge tlf. 46 13 96 15 / 60 85 96 15 eller e-mail:
else.raahauge@gmail.com senest d. 1. september 2016.
Venlig hilsen menighedsrådet

- 29 -

REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Foredrag om Caravaggio og Bacon
onsdag d. 13. april kl. 19.30 i præstegården

FRA DET YDRE TIL DET INDRE TIL DET YDRE
Malerne Caravaggio (1571 -1610) og Bacon (1909 -1992) var meget forskellige.
Caravaggio revolutionerede maleriet med billeder i en dramatisk stil med figurer i
skarpt lys på en mørk baggrund. Bacons billeder er kendte for deres udtryksfulde,
forvredne og mareridtsagtige figurer. Fælles for dem er, at deres kunst provokerede deres samtid. Caravaggio ved at male menneskelige figurer og scenerier for
derved at vise det guddommelige, mens ateisten Bacon provokerede ved at vælge
religiøse motiver til at fremstille det menneskelige.
Fra Caravaggio og Bacon er også en kunstnerisk, religiøs og psykologisk rejse fra
omverdenen og ind i menneskets indre – og måske tilbage igen.
Lisa Sjølander Andresen studerer kunsthistorie.
Steffen Ringgaard Andresen er provst i folkekirken.
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gudstjenester

Midsommerkoncert
den 21. juni kl 21.

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

Det vil være underholdning med
harmonikaspil, fortælling om hvordan en harmonika fungerer, der vil
også blive spillet klassisk musik af
forskellige slags, folkemusik og
improvisationer.

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

Det er J.S. Bach,
Toccata og fuga i d-mol
D. Rossini, Recitativ Figaro
J. Strauss, Forårets stemmer
V. Solovjev-Sedoj, Moskow Nights
Saratov

Konfirmation i Reerslev
Store Bededag kl 10 og 12.

Vladimir Gaidai er født i Skt. Petersborg i1963 og uddannet på konservatoriet der.
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AKTIVITETSKALENDER: april – december 2016
Dato
Lør

2/4

Man

4/4

Ons 13/4
Fre

15/4

Lør

16/4

Lør

7/5

Kl.

Aktivitet

Sted

Arrangør

13

Søren Parmo

Hedehuset

HUMLEN

13.30 Tøjparty

HUSET

ÆK

19.30 Foredrag om Caravaggio og Bacon

Præstegården

MHR

HUSET

LL

Skolen

RIF

Hedehuset

HUMLEN

Bisontur til Peberdalsgård

Gyrstinge

LL

Hedelandsfestival

Hedeland

FTK m.fl.

Sommerkoncert på plænen

Skolen

Skolen

18

Generalforsamling

10-13 Gymnastikafslutning
13

Fernisering, Fotokunst. Lis Zwick + Mogens
Christiansen Kunstforeningernes Dag.

Begge deltager i ferniseringen.
Søn

8/5

Lør

4/6

10

Tirs 14/6
Tirs 21/6

21

Midsommerkoncert

Kirken

MHR

Tors 23/6

18

Skt. Hans

Lergraven

LL

Søn

14/8

9

Sommerudflugt til Hundested Havn og
Knud Rasmussen Hus + Gjethuset, Frederiksværk samt kunstnerhuset ved siden af

Hundested mv HUMLEN

Lør

10/9

9

Sogneudflugt

Tuse og Højby MHR

Lør

10/9

Fernisering, Bjørn Nørgaard,
Humlens bidrag til Vestegnens Kulturuge

Hedehuset

Man 12/9

150 års jubilæum, Reception

Hovedg. 610 B RSF/RIF m.fl.

Tirs 13/9

Informationsmøde vedr. menighedsrådsvalg

Lør

17/9

150 års jubilæumsfest

Hedehuset

RSF/RIF m.fl

Lør

1/10

13

Fernisering, Liselotte Tiller Sørensen

Hedehuset

HUMLEN

Fre 28/10

19

Café-aften

HUSET

Café

Lør 29/10

14

Fernisering Lokaludstillingens 40 års jubilæum

Hedehuset

HUMLEN

Søn 30/10

11

Lokaludstillingen + Raku

Hedehuset

HUMLEN

Lør

5/11

13

Fernisering, Claus Gawin

Hedehuset

HUMLEN

Fre 26/11

17

Juletræstænding

HUSET

LL

Skolen

LL,FTK m.fl.

Lør 27/11

13-16 Julestue

HUMLEN

MHR

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

