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Redaktionen har været meget glad for at
kunne bringe "Klummen" i de 24 år bladet har på bagen. Preben Hedegaard har
skrevet de mange poetiske indlæg gennem
årene, men nu er han her desværre ikke
mere. Niels Paulsen, som stadig har sin
gang i byen, og som boede på Tingstedvej
indtil for et par år siden, har indvilget i at
skrive klummen i Tingstedet - foreløbig
året ud. Det er vi meget glade for, da han
er velkendt med vores miljø/område, og da
han har en pen, der kan føre os vidt omkring!!

KOMMENTAR
.

efter godt et år solgt. Hvilket heldigvis også lykkedes for vor datter, som sammen med familien
havde købt et stort hus i Frøhaven i Taastrup,
med plads til både børnebørn og 2 generationer
voksne.
Vi troede, det ville blive en voldsom omvæltning at flytte fra Reerslevs hyggelige landsbymiljø med hovedgade, gadekær, skole og kirke til en forholdsvis ny udstykning med en masse moderne parcelhuse.
Og det var da en stor forandring; men hurtigt
opdagede vi også, at lige på den anden side af
”grønningen” – den grønne kile, som strækker
sig fra gymnasiet og helt ned til Sydvej – lå Høje
Taastrup Landsby med mange stråtækte huse, en
dominerende kirke, gamle gårde og en snoet hovedgade. Ikke helt som Reerslev, men absolut
også både idyllisk og hyggelig at gå tur i, når
hunden skal luftes. Butikker er der ingen af, så
vi kører stadig til Hedehusene eller City 2. Og
trafikforbindelserne er jo rigtig gode med stationen i gåafstand og en bus 116 næsten uden for
døren, som kører helt til Reerslev.
I stedet for Hedelands mange rekreative tilbud,
kan vi i løbet af få minutter gå over i Hakkemosen, som bestemt også har mange gode tilbud for
naturelskere. Så mens vi har fået mere moderne
og bekvemmelige boligforhold med mulighed
for praktisk assistance og selskab af børn og
børnebørn, har vi stadig bevaret de gode omgivelser og de tætte bånd til Reerslev, hvor vi stadig ofte kommer – på besøg, på cykelture eller
til f.eks. cafeaftener i forsamlingshuset.
Vi bliver ofte spurgt, om vi ikke savner Reerslev
og det gamle hus, som vi jo virkelig holdt meget
af. Men da vi ofte kommer i byen, kan vi næppe
sige, at vi savner og længes. Det skulle da lige
være fællesskabet og sammenholdet, som i en
forholdsvis ny udstykning er af begrænset omfang. Men vi mindes med både glæde og fornøjelse de dejlige 20 år, hvor vi hurtigt følte os
hjemme og blev en del af landsbyen og dens helt
specielle miljø og fællesskab. Og så har vi jo altid mulighed for at følge med på hjemmesiden
og via Tingstedet.

Indvandrer – udvandrer?
Nej, nej – det her er ikke et indlæg i den aktuelle
politiske debat, men blot et forsøg på at beskrive, hvordan vi oplevede at flytte både til og fra
Reerslev inden for de sidste 25 år.
Det startede i 1993, hvor vi af gode venner blev
gjort opmærksomme på muligheden for at købe
huset på Tingstedvej 9A. Et hus, som vi i anden
forbindelse tidligere havde set på – ja faktisk set
os lune på. Og med hjælp fra lokale venner i byen lykkedes det os efter ganske få og korte forhandlinger at overtage huset, så vi kunne flytte
fra en lejlighed på Østerbro til landsbyidyllen på
Tingstedvej.
Det har vi aldrig fortrudt. Tværtimod. For trods
en del advarende ord om landsbylivets begrænsninger og besværligheder, mødte vi fra starten
kun stor hjælpsomhed og imødekommenhed hos
både naboer og Reerslev-borgere i almindelighed. Vi var inden indvandringen blevet advaret
om, at det nok kunne tage sin tid at blive anerkendt som ”rigtige” landsbyboere – men da vi i
forvejen havde et vist netværk i byen, gik det
hurtigt med at få det udbygget og føle sig velkommen og ”inde i varmen”. Og her spillede
Landsbylauget og Forsamlingshuset en stor rolle
gennem de mange fællesarrangementer, som gav
mulighed for at møde nye mennesker og få nye
oplevelser.
Så der gik faktisk ikke mange år, før vi ikke
længere følte os som indvandrere i Reerslev,
men som ligeværdige landsbyboere med mange
gode lokale venner og bekendte.
Knap 20 år skulle der gå, før vi begyndte at føle
et behov for at udvandre igen. Ikke på grund af
forholdene i landsbyen, men snarere af praktiske
og private grunde: Det gamle hus og haven krævede konstant vedligeholdelse, reparation og
fornyelser, helbredet var begyndt at bære præg
af dåbsattesten, og vi var begge gået på pension.
Da så samtidig vores datter og hendes familie
havde undfanget en ide om, at vi måske kunne
finde et stort hus, hvor vi alle sammen kunne bo,
kastede vi os ud i det, satte huset til salg og fik

Niels Paulsen
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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
Dilettantforestilling i Reerslev Forsamlingshus 2016
Rigtig mange havde glædet sig til "Den grønne elevator", men forestillingen måtte
desværre udskydes - forhåbentlig kun til 2017.
I stedet opførte dilettanterne "Bomben i bordellet", og i betragtning af, at alternativet
var aflyste forestillinger, …. så var dilettanternes feberredning godt gået, og Reerslev
Forsamlingshus blev igen i år rammen om nogle festlige dilettantaftener.
Se de herlige fotos på Landsbylaugets hjemmeside:
www.reerslev-sterkende.dk
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Generalforsamling i Reerslev-Stærkende Landsbylaug den 15. april 2016
kument – og der har været mange….. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at bestyrelsen tegnes af formanden og kasseren i
fællesskab, så processerne omkring etablering af ydelser, til gavn for Landsbylauget
og byens beboere, ikke trækker unødvendigt i langdrag. Tilføjelsen til Pkt. 5 i vedtægterne kan ses på Landsbylaugets
hjemmeside: reerslev-sterkende.dk

Den 15. april var der Generalforsamling i
Landsbylauget. Igen i år stod Grydelauget
for den gode mad – Landsbylauget sætter
stor pris på jeres arbejde med at finde en
spændende opskrift og tilberedning af maden. Det smager altid dejligt.
Inden spisetid blev selve Generalforsamlingen afholdt.
Jesper Petersen blev valgt som dirigent og
efter at have konstateret forsamlingens
lovlighed blev ordet overgivet til formanden, der aflagde sin beretning. På opfordring fra formanden og i anledning af
Idrætsforeningens 150 års jubilæum gav
Jens Midtgaard en gennemgang af de arrangementer, der er planlagt i forbindelse
med jubilæet. Du kan læse hele formandens beretning nedenfor.

I år var 2 af bestyrelsesmedlemmerne på
valg. Det var Torben Rosborg Nielsen og
Sigrid Mark Rasmussen. Landsbylauget
har den store fornøjelse at byde velkommen til 2 nye medlemmer af bestyrelsen:
Mads Ring Hansen og Vibeke Stürup – vi
glæder os til at arbejde sammen med jer
om at sikre Landsbyernes interesser – både i nærmiljøet og på den kommunalpolitiske scene.

Herefter blev regnskabet gennemgået og
efterfølgende godkendt.

Landsbylauget sætter stor pris på, at Sigrid
Mark Rasmussen sagde ja til at blive suppleant og at Nick Ziegler igen i år er valgt
som suppleant.

Næste punkt på dagsordenen var indkomne forslag, hvor bestyrelsen havde fremsat
forslag til ændring af vedtægterne – nærmere bestemt om tegningsret af foreningen. Forslaget var begrundet i den ændrede lovgivning omkring foreninger og
hvidvaskning af penge i henhold til terrorlovgivningen. Idet Landsbylauget ikke
specifikt har taget stilling til, hvem der
kan tegne foreningen udadtil, har f.eks.
oprettelse af MobilePay til foreningen været forbundet med store praktiske udfordringer, idet alle bestyrelsesmedlemmer
har skullet underskrive hvert enkelt do-

Dette betyder, at Torben Rosborg Nielsen
udtræder af bestyrelsen. Torben har været
næstformand i bestyrelsen de seneste 3 år,
og har lagt en kæmpe indsats i bestyrelsens mødeaktiviteter samt i alle arrangementerne. Torben har flankeret vores formand på fornemmeste vis, og har været
den faste indkøber af drikkevarer til alle
arrangementer – som han i øvrigt altid har
deltaget aktivt i planlægningen af. Torben
har haft en del mærkesager i Landsbylau-
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
Årsberetning for Reerslev – Stærkende Landsbylaug 2015-2016

get. Ud over Lys på cykelstien har farten
på Brandhøjgårdsvej og muligheden for
etablering af rundkørsel i det farlige kryds
ved Stærkendevej – Brandhøjgårdsvej
samt udkørslen fra Tingstedvej stået meget højt på listen. Det er fortsat emner,
som Landsbylauget har på agendaen. Alle
i bestyrelsen vil gerne takke Torben for sit
store engagement og bidrag, han har givet
i forbindelse med sit arbejde i Landsbylauget. Vi vil savne Torbens engagement, men også Torbens evne til at tage
sig godt af os under møderne – der skal
nemlig også være tid til hygge. Vi ønsker
Torben alt godt - og kommer også til at
savne Grethes fantastiske kager.

Velkommen til generalforsamling i
Landsbylauget. Mange har deltaget i vores
aktiviteter og jeg vil gerne sige tak til alle
bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde
for Landsbylauget. Jeg ved, at der tit er
trukket på jeres kræfter og energi, når vi
har afholdt vores arrangementer. Der skal
også lyde en stor tak til ”Grydelauget” for
deres fantastiske arrangementer/fester.
Alle vores foreninger er jo samlet i vores
paraplyorganisation. Her blev det 12/2
2016 besluttet, at alle foreninger skulle
bakke op om Reerslev Skytte og Idrætsforening i anledning af deres 150 års jubilæum. Det er rart, at vi har så tæt samarbejde mellem vores foreninger. Det styrker os og giver større gennemslagskraft
overfor vores samarbejdspartnere og overfor de kommunale myndigheder.

Under punktet eventuelt kom flere gode
forslag til, hvad Landsbylauget kunne arbejde med. Nytårsfyrværkeri, tiltag i forbindelse med nye tilflyttere var bare 2 gode forslag – I kan læse referatet af hele
mødet på hjemmesiden: reerslev-sterkende.dk

Men engang imellem føler vi os som
”Tordenskjolds soldater” og kan have
brug for hjælp til at lave alle vores sociale
arrangementer. Derfor skal der fra mig
lyde en kraftig opfordring til alle borgere i
Reerslev og Stærkende om at overveje at
stille op til Landsbylauget enten som bestyrelsesmedlem eller som en person der
gerne vil give en hjælpende hånd til et af
vores faste arrangementer (Fastelavnjuletræstænding-julestue eller Hedelandsfestivalen).

Landsbylauget ønsker at takke alle de
fremmødte for god ro og orden, herunder
en konstruktiv og fremadrettet debat og
dialog om Landsbylaugets virke. Vi glæder os til næste år, hvor vi formentlig vil
afholde Generalforsamling under andre
former – mere info vil følge.
I ønskes alle en forrygende sommer.
Anne Birgitte Stubkjær,
Sekretær i Reerslev-Stærkende
Landsbylaug.

Alle vores faste arrangementer har også i
år været store succeser. Der kommer mange mennesker og efter hvad de fortæller
mig, er de rigtig glade for at deltage. I bestyrelsen føler vi, at disse arrangementer
er gået hen og blevet faste traditioner for
borgerne i landsbyerne Reerslev og
Stærkende og det er vi selvfølgelig glade
og stolte over. Men vi behøver efterhån-

-7-

LANDSBYLAUGET INFORMERER
den noget praktisk hjælp til at udføre opgaverne.

gement, men dette måtte vi desværre aflyse, da der var for få tilmeldinger. Vi tror
stadig væk at det var en god idé, så vi prøver måske igen. Desuden håber vi på stor
tilmelding til vores ”Bison-tur” arrangement d. 8. maj 2016. Du kan stadig nå at
tilmelde dig. For at Landsbylauget kan få
sine informationer om arrangementer og
andre oplysninger til gavn for borgerne i
Reerslev og Stærkende ud til alle har vi
vores hjemmeside og ”Tingstedet”. Her
bliver hvert år ydet en meget stor indsats
af meget ivrige og arbejdsomme mennesker. Jeg siger mange tak for jeres store
indsats.

Landsbylauget er selvfølgelig meget glade
for det arbejde som ”Grydelauget” har
udført i år. De bliver ved med at overraske
med bl.a. Asien- aften med kendte politiker-fiskeaften som blev krydret med mange fantastiske sange og sidst men ikke
mindst australsk aften, hvad mere kan man
ønske sig. Herfra skal der bare lyde en
kæmpe tak til jer friske og arbejdsomme
mennesker.
I Landsbylauget har vi selvfølgelig også
høringssager om lokalplaner og om ansøgninger fra kommunen til høring. For at
gøre vores indflydelse stærkere gældende
har alle Landsbylaug i Høje Taastrup
kommune lavet et fælles forum, hvor vi
planlægger vores prioritering af de væsentlige sager der skal til kommunen. Jeg
håber dette initiativ giver større lydhørhed
i kommunen.

Landsbylauget vil gerne i tættere kontakt
med borgerne i området. Vi vil gerne have
en dialog om Landsbylaugets mission og
visioner for fremtiden.
Derfor inviterer vi til Borgermøde d. 12.
juni 2016 i forsamlingshuset og her vil
Landsbylauget være vært ved en let frokost på dagen. (Bemærk at Bestyrelsen
ved konstituerende møde den 9. maj
2016 har besluttet at udsætte Borgermødet)

Foreløbig har vi jo ikke fået noget positivt
svar angående ældrevenlige boliger - lys
på cykelstien/skolevej fra Hedehusene og
nyt om fjernvarme tankerne fra HøjeTaastrup fjernvarmeselskab. Men det glæder mig, at vi nu har fået installeret videoovervågning på Nordtoften. Det har været
en svær sag, men jeg glæder mig meget
over kommunens positive medvirken til
løsning af denne sag.

Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsesmedlemmerne Torben Rosborg Nielsen
og Sigrid Mark Rasmussen og Helle Leegaard for deres store arbejde for Landsbylauget.
Vi har haft et godt år med mange aktiviteter og jeg håber at nye folk vil stille op til
Landsbylauget så vi stadig kan være med
til at Reerslev og Stærkende er et dejlig
sted at bo.

På vegne af Landsbylauget vil jeg gerne
sige tak for den store iver og arbejdsindsats Johan Galster og Susan Hansen gjorde
for at planlægge ”Store skralde dag” d. 10.
april på Landsbylaugets vegne. Jeg har
forstået, at det blev en rigtig god dag, som
blev afsluttet med sodavand og konkurrence om” Årets mærkeligste affald”.

Med venlig hilsen
John Severin, Formand
Reerslev-Stærkende Landsbylaug

Udover vores faste arrangementer havde
vi også planlagt et ”sti-crawling”- arran-
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LANDSBYLAUGETS AFFALDSINDSAMLING
18 børn og voksne deltog og fik på tre
timer indsamlet 20 sække affald og 5
kg øldåser. Alt i alt blev det til 150 kg.
Der bliver smidt mange særprægede
ting langs vejene, hvilket gjorde det
svært at afgøre konkurrencen om årets
mærkeligste affald. Præmien gik til
Anna og Anna for at have fundet en
pengekasse, men ellers bød indsamlingen på et rådyr, tre computere, en
nummerplade, Viagra, et bilvrag, sygesikringsbeviser og en cykel. Ja, man må
sige, at der er plads til meget i grøftekanten.

Veje, hække, grøfter og Hedeland flyder med pap, plast, flasker og dåser.
Ingen ved det hele kommer fra, for ingen smider jo affald fra sig. Igen i år
har Landsbylauget i Reerslev og
Stærkende lavet forårsrengøring af gader og stræder, marker og grøfter, så
der er pænt og rent igen.

Johan Galster

-9-

HEDELANDSDYSTEN
Hedelandsdysten –

Familievenligt – tag både børn og
bedsteforældre med
Hvis både mor og far ønsker at løbe,
kan hele familien varme op med et gratis børneløb, og derefter tager kommunens uddannede børnepassere godt
imod børnene. Under børnepasningen
vil børnene komme rundt og prøve
dystaktiviteterne i målområdet, mens
mor og far løber gennem det skønne
Hedeland.

Danmarks mest familievenlige motionsløb
Smukke løberuter og sjove dystaktiviteter – Hedelandsdysten inviterer til en
sjov dag med masser af muligheder for
at dyste mod dig selv eller mod andre.

Når alle er i mål og færdig med at dyste, serverer Slagter Bertelsen lækker
grillmad, og der er også mulighed for at
nyde en kvalitetsøl fra Nørrebros
Bryghus.
Hedelandsdysten for 2. år i træk
Hedelandsdysten blev afholdt første
gang i 2015, og arrangeres af HøjeTaastrup Kommune i samarbejde med
løbeforeningerne Fløng Kondi og TIK
Løberne samt FDF Hedehusene.

Søndag den 21. august 2016 kan du
løbe 5, 10 eller 21 km., eller du kan
prøve kræfter med træklatring, et ræs i
sæbekassebiler og hjernepuslerier. Alle
kan være med til at dyste, og hvor
mange dyste du vil gennemføre, er helt
op til dig. Du er også meget velkommen som tilskuer.

Alle tre ruter går gennem Hedeland,
hvor løberne på nærmeste hold kan opleve den smukke natur. Halvmaratonruten går helt til Reerslev, Stærkende,
amfiteatret og de store søer i Hedeland,
og flere af løberne roste sidste år den
kuperede rute.

Borgmester Michael Ziegler glæder sig
til selv at tage udfordringen op:
”Hedelandsdysten er for alle, uanset
om man føler sig i form eller ej. Jeg
skal selv afprøve flere af dystaktiviteterne og glæder mig til en dag med leg
og sjove udfordringer.”

Merete Scheelsbeck, formand for Fritid
og Kulturudvalget, er glad for muligheden for at gentage sidste års succes:
”Vi har ønsket at skabe en aktiv festdag, hvor alle har mulighed for at røre
sig – hvad enten om man løber sine
første 5 km. nogensinde, klatrer i træer
eller kaster med spyd. Vi havde en rigtig god dag sidste år, og jeg glæder mig
meget til endnu en festlig dag.”
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HEDELANDSDYSTEN
Du kan læse mere om Hedelandsdysten
og tilmelde dig på
www.hedelandsdysten.dk. Du kan også
følge med på Hedelandsdystens Facebook-side:
www.facebook.com/hedelandsdysten
Fotos: Hedelandsdysten 2015. Fotograf: Claus Bjørn Larsen.

NCC Roads A/S, Råstoffer
Reerslev Grusgrav
Tranemosevej 2, Reerslev, 2640 Hedehusene, tlf. 46 56 00 21
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MADSIDEN
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BISONTUR TIL PEBERDALSGÅRD
Værtsparret havde sørget for en "bisongryde" med brød og salat, og der
var mulighed for at købe forskellige
stege og pølser, så der kom gang i handelen. Det var på alle måder et herligt
besøg og stemningen var helt i top.

Landsbylaugets udflugt til Peberdalsgård søndag d. 8. maj 2016-05-12
Bussen kørte i strålende solskin fra
Forsamlingshuset kl. 10
Turen gik til Peberdalsgård Bisonfarm i
Gyrstinge, hvor vi var fremme kl. 11.
Inge-Lise og Gert Schnack Sørensen
tog imod og snart var den første vogn
på vej ud i folden med det halve af selskabet. De tilbageblevne muntrede sig
med de aktiviteter som lassokast, hesteskokast og bueskydning. Efter ca. 3
kvarter var det næste holds tur til at køre med Gert ud til bisonerne. Han var
en spændende fortæller og svarede beredvilligt på alle spørgsmål.
Parret har haft bisoner de sidste 10 år,
og de startede med 10 bisoner, og antallet er nu ca. 100.
Natten inden vi kom, var der født 2
kalve, som nu stolprede rundt efter deres mødre på de grønne marker.

Kl. 14 gik turen forbi "Landsbyhuset" 5
minutters kørsel fra Peberdalsgård, og
der tog 2 flinke fyre imod os og i 2
grupper blev vi vist rundt i den flotte
hal med tilstødende lokaler. I Reerslev
har vi jo også en hal i støbeskeen, og
tidligere fik vi inspiration fra ildsjælene
i Gyrstinge, så det var oplagt at slå et
slag omkring dem. De har også fitnesscenter og indlemmet forsamlingshus og
vandrerhjem, men det er lige i overkanten for vores projekt. Børnene indtog
straks hallen med stor entusiasme - og
det var jo herligt.
Det var i sandhed en dejlig dag - nyd
Boyes og Michaels flotte fotos på
Landsbylaugets hjemmeside:
http://www.reerslev-sterkende.dk/
Rie Michaelsen
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LANDSBYLAUGET

Reerslev-Stærkende Landsbylaugs
bestyrelse 2016-2017
Formand

Næstformand

Kasserer

John Severin
Tingstedvej 11,

Mads Ring Hansen
Nørregade 3,

Lene Johnsson
Stendyssevej 13,

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Anne Birgitte Stubkjær
Stærkendevej 244

Finn Gottrup
Flintebjergvej 4

Michael Blem Clausen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Halby
Tingstedvej 18,

Vibeke Hjord Stürup
Nordtoften 4A

Bestyrelsen
ønsker, der
kommer flere
fra den yngre
generation med
i arbejdet for
Landsbylauget.

Suppleant

Suppleant

Så kan dit foto
måske sidde
her ved næste
valg.
Sigrid M. Rasmussen
Thorsager 2,

Nick Ziegler
Tingstedvej 41,
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Tænk over
det.

LANDSBYLAUGET

REERSLEV-STÆRKENDE
LANDSBYLAUG
INDBYDER TRADITIONEN TRO TIL

SKT. HANS AFTEN I LERGRAVEN
Torsdag d. 23. juni 2016
årets båltaler 2016 er
Formand for Reerslev IF
Jens Midtgaard
båltale kl. 20:00
bålet tændes efter talen.
www.reerslev-sterkende.dk
- 16 -

LANDSBYLAUGET

Tag madkurven med.
Medbring gerne tæppe eller klapstol. Landsbylauget sætter borde og stole op til ca.
50 personer. Vi regner dog med at der kommer flere, så vi opfordrer til at medbringe
en stol eller to, hvis I har mulighed for det.
Til de voksne vil der være mulighed for at grille.
Grillen er klar ca. kl. 18.00

Til børnene Kl. ca. 18:00 er bålet klart til gratis snobrød
Landsbylauget sælger øl/vand/vin og slik fra kl. 18:00

Billeder fra Skt. Hans Aften 2015.

Vel mødt til en festlig og hyggelig aften
www.reerslev-sterkende.dk
- 17 -
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Reerslev Idrætsforening

Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

150 års jubilæumsopvisning i Reerslev Skytte- og Idrætsforening
RIFs sæsonafslutning har altid været
den årlige begivenhed, hvor gymnastikholdene mødes og viser, hvad de
kan. Da RIF har 150 års jubilæum i år
og er en Danmarks ældste idrætsforeninger, måske endda den ældste, var
der gjort ekstra ud af afslutningen, som
blev afholdt d. 16. april på Reerslev
Skole.

RIFs tidligere formand Jan Jensen havde et indlæg om RIFs historie med
glimt af, hvordan man gennem tiden
har muliggjort gymnastik, fodbold og
fællesskab gennem det samarbejde,
som er nødvendigt i et lille samfund.
I anledning af jubilæet var rammerne
og visse dele af opvisningen tilrettelagt
med henvisning til tidligere tiders
gymnastikopvisninger.
Effektholdet
havde anskaffet gamle gymnastikdragter, og kampsport gav en opvisning af,
hvordan selvforsvar i Danmark startede
i 1920’erne.

Efter indmarchen med foreningens flotte fane i spidsen og deltagerne med
Dannebrogsflag i hænderne, bød formanden Jens Midtgaard velkommen og
fortalte om RIFs afdelinger og mange
aktiviteter. RIFs medlemsskare svarer
til, at hver fjerde i Reerslev-Stærkende
dyrker en eller flere aktiviteter i RIF.
Borgmester Michael Ziegler kom med
en hilsen til RIF fra Høje Tåstrup
Kommune. Borgmesteren trak de store
linjer op fra skytteforeningens grundlæggelse i 1866 kort efter anden slesvigske krig og til det helt nutidige, at
RIF sammen med de andre foreninger i
Reerslev er en væsentlig drivkraft i
forhold til at gøre lokalsamfundet attraktivt.

Ved opvisningen deltog de to børnehold, Rollinger af Reerslev og Prinsesser af Reerslev, med dans, leg og musik. Linedance og bordtennis deltog
også med en opvisning. Som del af opvisningen i selvforsvar fik borgmesteren lejlighed til at nedlægge aktivist fra
venstrefløjen, hvilket tilsyneladende
gik ganske let. Skytterne, som har skydebane under skolen, holdt åbent hus.
Susan Hansen og Johan Galster
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Reerslev Idrætsforening
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Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Information
fra

Reerslev Idrætsforening

Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

RIF søger instruktører til næste sæson
Forældre-barn – gymnastik - kontakt Christina Brandt,
tlf. 22 86 09 25, christina@tingstenen.dk

Drengegymnastik (4-6 år) – nyt hold - kontakt Christina Brandt,
tlf. 22 86 09 25, christina@tingstenen.dk

To svømmeinstruktører til hhv. børn og til babyer - kontakt Frands Bennetsen, Mobil 29 23 33 87, frands.bennetsen@gmail.com
Foreningen sørger for behørig uddannelse.

Reerslev IF’s 150 års jubilæum
I anledning af jubilæet afholdes arrangementer i ReerslevStærkende sammen med Cafeudvalget og Landsbylauget:
Torsdag 23. juni:

Sankt Hans i Lergraven i 150 års-jubilæets ånd

Mandag 12. september:

Reception. Skydebane vest.

Lørdag 17. september:

RIF jubilæumsfest med musik og dans, Hedehuset

Fredag 28. oktober:

Cafeudvalget laver arrangement i jubilæets tegn
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Reerslev Skytteforening
Skydning i sommersæsonen 2016
Udendørssæsonen er startet på Skydebanen Vest, Hovedgaden 610.
Vi skyder med både standard pistol, grovpistol, kombipistol og revolver.
Riffelskydningen på 50 meter banen startede 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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Reerslev Skytteforening
INDBYDELSE
Reerslev Skytte og Idrætsforening indbyder hermed alle interesserede
til stor Jubilæumsfest Lørdag den 17. september i Hedehuset. Vi
tilbyder forret, hovedret og dessert til den uhørt lave pris af 325,00 kr.
pr. næse. Derefter er der dans og musik fra kl. 21 til 24.00/01.00 med
den fremragende trio Keepchickens.
Tilmelding foregår ved at oplyse navn og indbetale beløbet på konto
9570 11884172
Tilmelding foregår efter først til mølle princippet. Gå ikke glip af dette
gode tilbud.
Vel mødt
Reerslev Skytte op Idrætsforening
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Reerslev Skytteforening
Fugleskydning
lørdag den 6. august på Skydebane Vest,
Hovedgaden 610 B.
Fugleskydningen starter kl. 12:00
Alle er velkomne!
Skydning er en sport for hele familien.
Vel mødt
Reerslev Skytte op Idrætsforening
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Reerslev Skoles landsbyordning
Tingstedvej 40, 2640 Hedehusene
Reerslevskole@htk.dk

Så skal jeg da ellers lige love for, at vi
kom ind i en varm periode. Efter den koldeste april i mands minde – sådan cirka, er
det da blevet varmt forår. Har så lige hørt,
at heller ikke dette varer ved, men så er
det nok også godt med lidt regnvand til
jordbærrene.

Telefon:
SFO Viben
Lærken
Klubben

4335 2240
4335 2950
4335 3250
4335 3560

klasse. Det er altid en sjov oplevelse, at
byde både dem og deres forældre velkommen til SFO. Og onsdag d. 11.05 havde vi så vores hyggelige goddag aften for
børn og forældre. Grillen var tændt – og
selvfølgelig skinnede solen.
Forberedelserne til årets koloni i klubben
er gået i gang. Vi skal til Polarhytte ved
Ganløse endnu en gang. Vi har været der
før, og det er en meget hyggelig hytte meget tæt på skoven. Vi skal i år være af sted
fra onsdag til fredag. Kolonien starter og
slutter i klubben. Så er vi sikre på at få
sagt ordentlig goddag og farvel til hinanden.

På skolen er strandskaden traditionen tro
flyttet ind i atriumgården. Lige nu har den
travlt med at hente føde til de fire unger.
Det er som altid hyggeligt at stå sammen
med børnene og snakke om strandskaderne og deres unger.
Fællesbestyrelsen havde i forbindelse med
valgmøde til fællesbestyrelsen valgt at
inviterer John Aasted Halse til at komme
og holde foredrag om børneopdragelse.
Det var en god aften, men jeg synes godt,
at fremmødet kunne have været bedre.
Men dem, der var mødt op, fik forhåbentlig en god aften ud af det.

Hedelandsfestivalen er også i gang med at
blive planlagt. Trommerne for at få frivillige hjælpere har lydt ud over byen. Vi
glæder os meget til at byde velkommen i
Hedeland amfiteater lørdag d. 4.06.16
klokken 12.00, hvor borgmester Michael
Ziegler kommer og åbner festivalen. Igen i
år har skolen stablet et børnekor på benene, og de kommer selvfølgelig og synger
nogle sange for os.

Vi har sagt farvel til vores 3. klassebørn i
SFO. Selv om vi skal sige farvel, er det
også en hyggelig aften. Først rundbold,
børnene mod de voksne, bagefter havde
Mikael, som har været klassepædagog for
børnene, i stedet for en lang takketale til
børn og voksne skrevet en rigtig god sang.
Derefter kaffe, saftevand og kage – ikke et
øje var tørt.

Du kan altid, se mere her:
https://www.facebook.com/hedelandsfestival/
?fref=ts

På landsbyordningens vegne
Lars Vesterdal

Når de er stoppet et sted, starter de i vores
tilfælde i klubben. I hvert fald de fleste
børn. Det ser vi meget frem til. Og personalet er meget opmærksomme på, at børnene fra start skal føle, at det er deres
klub.
Så har det været 1. maj. Hos os er det ikke
nødvendigvis = med arbejdersange, næh,
hos SFO og Klub betyder det nye børn i
begge afdelinger. Der er startet 26 børn i
majgruppen, som er den kommende 0.
Sk ol e l ed er : A ne tt e A hr ens t  K l u b/ SFO le d e r: La rs V es t er da l
 L ed er af Lær k e n: C ar in a P a gs b er g R ut e ll  B es t yr e ls es f orm an d : T i na M. Ko u da l .
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Reerslev Skoles landsbyordning
Tingstedvej 40, 2640 Hedehusene
Reerslevskole@htk.dk

Telefon:
SFO Viben
Lærken
Klubben

4335 2240
4335 2950
4335 3250
4335 3560

Årets Program:
12:00 Åbning på scenen v. Borgmester Michael Ziegler og festivalens børnekor.
12:15 ”Quiet, Please” (Reerslev Skoles Landsbyordning)
13:15 ”In the works” (Reversal Soles Landsbyordning)
13:45 ”Ghünters Experiment” (Gadehaven/5´eren)
14:15 ”Whatever” (Jyllinge)
14:45 ”Festivalbandet og Reerslev Skoles Børnekor” (Reerslev Skoles Landsbyordning)
15:30 ”Taste of Black Apples” (Reerslev Skoles Landsbyordning)
16:00 ”Honn Acoustics” (5’eren)
16:30 ”Right Here, Right Now” (Reerslev Skoles Landsbyordning)
17:00 Afslutning på scenen
18:00 Pladsen lukker.
Læs eventuelt sidste nyt her:
https://www.facebook.com/hedelandsfestival/?fref=ts
Der sælges sodavand, franske hotdogs,
Rock- og flæskestegssandwich i madboden

Sk ol e l ed er : A ne tt e A hr ens t  K l u b/ SFO le d e r: La rs V es t er da l
 L ed er af Lær k e n: C ar in a P a gs b er g R ut e ll  B es t yr e ls es f orm an d : T i na M. Ko u da l .
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BØRNESIDEN
Kunne du tænke dig at vinde 50 kr.,

TILLYKKE
Vinderen af nr. 145’s
Krydsordsopgave:
Løsning: Kilde
Valdemar Kluse
Flintebjergvej 1

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. 05.07.2016
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:
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Foredrag FRA DET YDRE TIL DET
INDRE TIL DET YDRE i Sognegården torsdag d. 13.4.2016. v/ Kunsthistoriker Lisa Sjølander Andresen - og
Provst Steffen Ringgaard Andresen
Kunsten har mange udtryk - og fælles
for al kunst er hensigten at røre og bevæge tilskueren, så det det sete kan
omdannes til en følelse, som ord ikke
kan, eller har svært ved at beskrive.
Som eksempel her kunstværkerne ved
Ground Zero i New York og i Berlin:
kunstværket med 10.000 unikke metalansigter, som man betræder ved indgangen til det Jødiske museum. Kunsten i Religionen / Religionen i Kunsten. Et meget interessant foredrag om
malerne Caravaggio fra 1500/1600tallet og Francis Bacon fra 1900-tallet.
Caravaggio gjorde op med de tidligere
tiders malere, som malede store 'teatermalerier' - Caravaggio lagde mere
vægt på at rette beskuerens opmærksom i enklere malerier med fokus på
lys og skygge. Desuden indeholdt hans
malerier også dagligdagens fattige, den
gamle, symboler på lidelse og plage men stadig med reference til bibelen.
Han ligefrem trak tilskueren "med" i
maleriet. Hans maleri provokerede det
religiøse samfund på den tid. I øvrigt
var Caravaggio meget temperamentsfuld, og det medførte et brud med kirken, så han var på flugt en del af sit liv
og han døde i landflygtighed på Sicili-

Præstegårdsformiddagens Torsdag d.
17.3.2016 Der var dækket op i den
hyggelige nyindrettede sognegård, og
omkring 30 var mødt op for at høre
Ludmila Spektors foredrag om sin
bog "Emigrant på livstid" - Levende,
inspirerende og medrivende fortalte
hun om sin opvækst som jøde i Ukraine, som var en splittet oplevelse mellem familiens trygge og kærlige ramme
- og på den anden side et kommunistisk
og paranoidt samfund i Sovjetunionens
mest antisemitiske republik. Jøder blev
udsat for ekstrem forskelsbehandling
med mobning og foragt, og begrænsning for uddannelse, arbejde og indflydelse. I 1978 flygtede Ludmila Spektors med sin mand og lille datter fra
Ukraine. Først til Wien, og året efter til
Danmark, hvor hun som violinist har
spillet i DR Symfoni-Orkestret siden
1981. En meget læseværdig bog, som
også beskriver familiens fortid med
massakren på Kievs jøder. Om hendes
møde med Vesten fortæller hun gribende og vittigt om det nye liv som
indvandrer i Danmark. Først efter at
Ludmila fik børnebørn, er hun begyndt
at tale og skrive om "gamle dage", og
bogen slutter med ordene til dem:" Vi
emigrerede, fordi jøder blev undertrykt
i Sovjet. Vi kom til Danmark, jeres mor
og far mødte hinanden, og I blev født. I
er en del af den jødiske historie". En
meget vigtig og bevægende bog.
- 27 -
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en. Maleren Francis Bacon, som levede
i England i 1900-tallet, må man sige
også er provokerende i sit udtryk i vores tid.. Nogle vil vel sige chokerende
kødelig - bogstavelig talt. Bacon var
erklæret ateist, men benyttede alligevel
ofte temaer fra bibelen - specielt korsfæstelsesritualet. Caravaggio bringer
altså kunsten ind i religionen, mens
Bacon bringer religionen ind i sin
kunst. Som overskriften antyder Fra det
ydre til det indre til det ydre var vi med
på en rejse gennem kunst, religion og
psyke. - Tusind tak for et berigende
foredrag!!
Rie Michaelsen

Reerslev Vandværk har haft generalforsamling. Referatet kan læses
på www.reerslev-sterkende.dk.
Ønskes udskrift, er du velkommen
til at ringe til Michael Michaelsen,
tlf. 4068 4633.
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

der sig inden for trosbekendelsens
rammer, og dermed også til en livlig
diskussion og debat, der kan komme os
alle til gode – tænk bare på, hvordan
Danmark ville se ud hvis Folketinget
kun havde én fløj, eller endnu værre,
kun ét parti! Langt de fleste ville ikke
være tilfredse med sådan et system.
Sammenligningen med Folketinget er
også passende i den forstand, at kirken
selv er demokratisk. Har man det sådan
i sit sogn, at bøsser ikke bør kunne vies
i kirken, så kan menighedsrådet vælge
en præst, der ikke vil gøre det. Men sådan står det ikke til her i Reerslev!
Gjorde det det, havde man nemlig valgt
en anden præst.

Goddag,
Mit navn er Jakob Schilling, og jeg er
ny fast sognepræst i Reerslev Kirke og
Ansgarkirken fra 1. maj 2016. Jeg glæder mig meget til at lære jer alle bedre
at kende og til at indgå i det daglige liv
i Reerslev, hvor jeg forstår at "laugkulturen" er i højsædet.

Kirkens rolle her i Reerslev er som den
altid har været: At tage imod enhver
med åbne arme, uanset om man kommer med sorg, glæde eller noget helt
tredje på hjerte; samt at give hver enkelt person et fikspunkt, som man kan
forstå sig selv og sin verden ud fra (fx
åndeligt, kulturelt, historisk, moralsk
mv.).

Jeg er nyuddannet fra Københavns
Universitet, hvor interessen især lå i
sprog og kirkens historie, og embedet
her er mit første. Privat er jeg gift med
Johanne, og i min fritid holder jeg meget af at læse bøger om historie og forskellige slags tegneserier, og så elsker
jeg at spille spil: kortspil, brætspil,
computerspil, bord-rollespil og krigsspil med figurer, jeg selv maler.

Til sidst vil jeg bare takke for ordet, og
sige at Johanne og jeg allerede er blevet taget utroligt godt imod, og jeg ser
frem til et drøngodt samarbejde med
både Reerslev Menighedsråd, Hedehusene ditto, mine to præstekollegaer
Thomas og Frances, og alle de ansatte
og frivillige der lægger et arbejde i kirken.

Mit kirkelige standpunkt er i midten.
Jeg er hverken sortseende mørkemand
eller spraglet hippie, men jeg mener at
folkekirkens styrke er at den kan rumme både yderpunkterne samt den meget
store gruppe, der ikke kan nikke genkendende hverken til bamsedåb eller
nissehad. Der er plads til alle, der hol-

Tak og vi ses
Jakob Schilling
- 29 -

REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Årets konfirmander, d. 22. april 2016 i Reerslev kirke
Konfirmation kl. 10.00:
Anders Hovmand Jeppesen
Caroline Malmstrøm Andersen
Casper Lundager
Diego Hussein Willumsen
Gustav Rugbjerg Lemke
Julie Hasnaoui Höyer-Andersen
Oliver Svaneklink Klausen
Oscar Millandt Rasmussen

Konfirmation kl. 12.00:
Casper Benjamin Johnsen
Julie Marie Schønemann
Mads Vad Pedersen
Mathias Wenningfeldt
Mie Stub Madsen
Nethe Tjørnemark Hummelmose
Nicklas Koch Rasmussen
Rasmus Cervantes Ørskou
Signe Juhl Koudal
Sofie Marie Fallentin
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gudstjenester
Søndag den 29. maj
1. S. e. Trin

kl. 10
Jakob Schilling

Søndag den 5. juni
2. S. e. Trin

kl. 10
Jakob Schilling

Midsommerkoncert
den 21. juni kl 21.
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.

Søndag den 12. juni
Ingen gudstjeneste i Reerslev
Samlet friluftsgudstjeneste
kl. 11
i Ansgarkirken ved Jakob Schilling,
Frances Benzon, Thomas Gotthard
Søndag den 19. juni
4. S. e. Trin.

kl. 10
Jakob Schilling

Søndag den 26. juni
5. S. e. Trin.

kl. 10
Jakob Schilling

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
Vladimir Gaidai er født i Skt. Petersborg i1963 og uddannet på konservatoriet der.

Herefter holder kirken lukket i 3
måneder grundet kalkning af kirken
indvendig (juli, august og sept.)

Den aktuelle gudstjenesteliste er slået
op på informationstavlen, der står ved
kirkegårdsporten.
Gudstjenesterne annonceres i Lokalavisen Taastrup.
Desuden kan den aktuelle gudstjenesteliste ses på www.reerslevsogn.dk
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AKTIVITETSKALENDER: juni – december 2016
Dato
Lør

4/6

Kl.

Aktivitet

Sted

Arrangør

Hedeland

FTK m.fl.

Sommerkoncert på plænen

Skolen

Skolen

12-18 Hedelandsfestival

Tirs 14/6
Tirs 21/6

21

Midsommerkoncert

Kirken

MHR

Ons 22/6

13

Sommerafslutning

HUSET

ÆK

Tors 23/6

18

Skt. Hans, se side 15-17

Lergraven

LL

Søn

14/8

9

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

Hundested mv HUMLEN

Søn

21/8

Hedelandsdysten, se side 10-12

Hedeland mv.

Lør

10/9

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

Fernisering, Liselotte Tiller Sørensen

Hedehuset

HUMLEN

Tøjparty ved Seniorshoppen

HUSET

ÆK

9

13

Man 24/10

Høje Taastrup
kommune m.fl.
HUMLEN

MHR

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

Ons 16/11

12

Foredrag om Etiopien ved Ruth Christoffersen

HUSET

ÆK

Fre 26/11

17

Juletræstænding

HUSET

LL

Skolen

LL,FTK m.fl.

HUSET

ÆK

Lør 27/11
Ons 7/12

13-16 Julestue
13

Julefrokost

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

