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KLUMME

God Jul

Det sker hvert år. Med usvigelig sikkerhed og
på trods af al sund fornuft og mine ellers så
positive intentioner: De første julereklamer og rekvisitter dukker op i starten af oktober, og jeg
jamrer mig ved udsigten til mørketidens
højdepunkt d. 24. december og alt hvad dertil
hører: Juledekorationer, advents- og julekalendere, julelys og gaveindkøb, julekagebagning,
gløgg og æbleskiver i rå mængder, mandariner
og pebernødder, klejner og kanel i bølger af
uimodståelig Julehygge. Det hele kommercialiseret så hensynsløst og ofte smagløst, at det hurtigt kan nedbryde eventuelle positive forventninger og håb om, at det netop i år skulle være
anderledes.
Alt sammen tager det til, mens mørket sænker
sig over landet, kulde, frost, tø og sjap gi'r røde
næser og den hektiske travlhed avler utålmodig
stress og vild længsel efter solens lys og vederkvægende varme. Jovist er jeg skeptisk.
Og netop derfor kommer julen for mig til - trods
alt – netop at stå for noget utroligt positivt. Ja
faktisk er det slet ikke d. 24. december, der for
mit vedkommende markerer højdepunktet. Det
er derimod d. 21. december, hvor vi kan fejre
vintersolhverv med en 17 timer lang nat, inden
alting vender og vi atter er på vej mod lysere
tider og længere dage. Langsomt, langsomt.
Og netop denne årstidsrytme og vekslen mellem
lys og mørke, mellem sommer og vinter, kan vel
om noget siges at være en væsentlig del af det
at bo i Danmark, som påvirker, plager og præger
os. Nogen mere end andre
Og vores forfædre vidste det og fejrede det også
lang tid før ”julebudskabet”, som vi kender det
i dag, var opfundet. Derfor var det selvfølgelig
heldigt, at man kunne forene fejringen af
vintersolhvervet med de kristne myter og senere
tilføje lidt mere eventyr med den importerede
julemandsmyte, gaverne og juletræet. (Som et
kuriosum kan det nævnes at Martin Luther i
1535 udtalte, at han ikke havde noget imod at
børnene skulle tro, at det var skt. Nikolaus eller
Christkind, der kom med gaverne )

Nej, det er ikke min mening at ødelægge
julestemningen. Overhovedet ikke. Og selvfølgelig kan jeg også glæde mig til alle de gode
oplevelser med venner og familie, som julen
også byder på, ligesom jeg også elsker både at
få og give gaver. Vanskelighederne ligger her
mere i det forberedende arbejde og kalenderplanlægningen, som skal gøre det hele muligt.
At vi så allerede en uge efter juleaften kan fejre
begyndelsen af det nye år, gør jo ikke hele setup'et dårligere: Vi går mod lysere tider og begynder på en frisk – med hele julehalløjet lagt
bag os.
Hvad der imidlertid kan risikere at kaste grus i
maskineriet og ødelægge stemningen, er mange
af de begivenheder i Verden omkring os, som vi
må forholde os til, når de med jævne mellemrum præsenteres i TV og aviser.
Naturkatastrofer og ulykker, terror og utallige
krige og konflikter, som driver millioner af
mennesker på flugt, skaber problemer og udfordringer, som vi nødvendigvis må forholde os til.
Og som vi desværre alt for ofte er rigtig dårlige
til at finde svar på og vilje til at løse.
Selv om vi lever i et velstående lille, selvtilfreds
land, og selv om det er jul, er det ofte rigtig
svært for alt for mange at finde plads og midler
til at bringe de ofre, som er nødvendige, hvis vi
skal hjælpe dem, der har behov herfor. Og her
tænker jeg ikke på de indsamlinger, der med
jævne mellemrum skal prøve at rette op på regeringens og Folketingets forsømmelser mht. at
yde støtte og hjælp i et rimeligt forhold til vores
fælles rigdom. De er brillante.
Men vi har penge til bomber og nye fly, men
ikke råd og plads til at hjælpe dem, der overlever og flygter. Og som med piller og medicin
plastres det hele til med en glasur af ord og
argumenter, så vi ikke mærker ubehaget og tror
der er tale om ”reelle hensigter.”
Gud fader bevares!
Men Jordens akse hælder og snart går det mod
lysere tider, så jeg ønsker Jer alle en rigtig god
og festlig jul og et godt nyt år.

m.v.h. Niels Paulsen
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

FORSAMLINGSHUSTAGSTATUS.
Mange af jer er nok nysgerrige efter at få nyt om, hvordan det går med jeres donation
af tagplader.
Vi har samlet ca. 70.000 kr., men skal bruge ca. 250.000 kr.
Så vi må indrømme, at det går lidt trægt. Kommunen glemte at se til vores side, da
de skulle bruge de 26 millioner, der pludselig var til overs på anlægskontoen.
Det er svært at låne penge på overkommelige betingelser, så det venter vi med.
At finde de rigtige fonde og få søgt er ikke vores stærke side her i bestyrelsen. Kunne
godt bruge lidt hjælp til det, hvis nogen har mod og lyst til det.
Ud over nyt tag mangler vi også et par nye bestyrelsesmedlemmer. Måske er det det
helt rette sted for dig at gøre en indsats for fællesskabet i Stærkende/Reerslev.
Generalforsamlingen finder sted 15/2 2017. Så du har god tid til at tænke dig om.
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

Vi ønsker alle brugere af
og gæster i forsamlingshuset

rigtig glædelig jul
og godt nytår.
Vi glæder os til at se jer igen
i det nye år.
Vært og bestyrelse ved
Reerslev forsamlingshus

Reerslev Forsamlingshus
indkalder til
Ordinær generalforsamling
Onsdag den 15/2 kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne!
Bestyrelsen
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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

”FÆLLESSKAB”
Stine Ring Hansens tale ved indvielse af bronzeskulpturen
"Fællesskab" d. 9.10.16
Når det lille barn
kommer til verden,
er det som et lille
spirende frø.
Vi vil gerne have, at
det vokser sig stort,
stærkt og modent;
og vi ved, at hvis vi
vander og plejer det,
kan det blive godt.

På mit værksted kommer mange mennesker, som i en moden alder opdager, at
de mangler noget og ønsker at opdage
deres skabende eller udøvende kraft,
denne bliver ofte fortrængt af karriere på
anden vis.
Det er synd og skam, hvis man ikke finder en vej sideløbende til at udfolde kreativitet. Det handler jo netop om at
sanse, at opleve sig selv, som andet end
arbejdende.

Sådan er det også med vores børn. De er
små unikke væsener, der skal vandes
med livets mange muligheder og nuancer.
Har barnet lyst til at udtrykke sig i en
kreativ retning, i billedkunst, musik og
sang, drama, madkunst eller andet, så giv
dem materialer og redskaber. Giv dem
mulighed for at gå på en billedskole, en
dramaskole eller andet og tag dem med
på udstillinger, til koncerter og teater.
Hvis nysgerrigheden stimuleres fra
barnsben vil der opstå en naturlig tilgang
til at udfolde sig, som de vil have i deres
rygsæk resten af livet.
Det at blive set som barn af voksne, at
blive anerkendt for det selvstændige udtryk, er en ubeskrivelig gave.

Så netop derfor er der taget udgangspunkt i sanserne med skulpturen "Fællesskab".
At få fokus på hvem er du? - og hvad
oplever du? og hvordan udtrykker du
dig? - at føle sig til stede.
Det er lykkedes så flot for eleverne her i
4. og 5. klasse. De tog opgaven til sig,
hvad enten det var let eller svært. At
lære at iagttage og gengive, er en kunst.
Måske kan I genkende nogle af disse typer i en mor, far eller onkel. Så I kan
være stolte af disse børn, som i dag
skænker en bid af dem selv til hele
byen.
Bronzeskulpturen, som er støbt i
bronze, vil skifte farve hen ad vejen, da
den er påvirkelig af vind og vejr.
Tak til Kulturelt Samråd for opgaven,
som var spændende og udfordrende.
En oplevelse jeg gerne med glæde gør
igen, også selvom man skal være en
blæksprutte. At se børns engagement er
en gave.
Jeg havde dog nok aldrig forestillet mig,
at jeg skulle være med til at sætte præg
på Reerslev, men sikken en ære. Tak for
det og Tillykke.

Da jeg som 11-årig begyndte at male
landskabsmalerier og udstillede i den lokale kunstforening "Humlen'", voksede
mit selvværd i den anerkendelse jeg fik,
som endda gjorde, at jeg solgte mine
værker.
Så havde mine forældre ikke givet mig
inspiration og materialer og havde
"Humlen" og de voksne ikke anerkendt
mig som den lille kunstner - så havde jeg
måske ikke landet i den position, jeg er i,
i dag.
-7-

”FÆLLESSKAB”
Indvielse af skulptur søndag den 9. oktober 2016 v/ Michael Ziegler
Tak, fordi jeg
må komme i
dag og være
med til at afsløre jeres fine
kunstværk.
I har arbejdet
med ler, gips,
papmache og
voks. Og det er
der kommet en
hel
masse
spændende værker ud af. I har lavet
hoveder med et udtryk, som nu er samlet
i en flot bronzeskulptur. Jeres skulptur
hedder "Fællesskab" - en skulptur skabt i
fællesskab af børn fra Reerslev - til glæde
for alle i Reerslev. Det er så fint et stykke
kunst og så fint et budskab.

skolens og elevernes side. I har arbejdet
med kunst i børnehøjde. Og det er
aktiviteter, som det her, der kan være
med til at give en livslang interesse for
kunst i forskellige former. Det er også et
godt eksempel på "den åbne skole" - som
jo er en del af den ny skolereform. Vi får
kunsten ind i skolen - og skolens kunst
kommer ud i virkeligheden. Helt bogstaveligt.
Den seneste viden viser, at kunst og
kultur har en kæmpe betydning for børns
udvikling. Meget mere end vi har været
bevidst om tidligere. Der skal forskes
mere i området, men alt tyder på, at kunst
og kultur kan være med til at udvikle
vores børn: Udvide børns verdensbillede,
styrke deres trivsel, indlæringsevne og
innovationslyst. I har på skolen involveret jer i flere store kunstprojekter. I har
også involveret jer i Go Creative - hvor
børn lærer at sætte ord på deres drømme,
at turde sig den højt til andre og sætte
billeder, farver og papir på drømmen. Go
Creative handler om at give alle børn
mod på at drømme og handle på deres
drømme. Det er så fint et initiativ.

En stor tak til dig, Stine Ring Hansen,
som jo er kunstneren og inspiratoren bag.
Du står også bag den flotte Skulptur
"Konen med Æggene", som vi er glade
for at have opstillet ved Henriksdal
Plejecenter.
Du er selv født og opvokset i HøjeTaastrup kommune, så det er godt, at du
Tak til Reerslev Skole, fordi I har
er vendt tilbage for en stund og har
ambitioner og overskud til at engagere
involveret dig i projektet her. Et projekt,
eleverne i kunstprojekter som disse.
hvor du har inddraget 4. og 5. klasse i,
hvad kunst er. Altså dengang 4. og 5.
Også tak til Kunstudvalget under Kulklasse, for nu går I jo i 5. og 6. klasse. I
turelt Samråd, som jo repræsenterer det
har arbejdet med tilstedeværelse - altså at
kulturelle foreningsliv i kommunen. Det
være til stede i nuet. I har arbejdet med at
er jer, der har igangsat ideen oprindeligt
opleve og sanse. Det er vigtigt at kunne
og støttet projektet - og tak til Reerslev
være nærværende - at være til stede i
Landsbylaug for deres støtte også.
nuet. Især i en tid som nu, der er så travl
For nu vil jeg bare sige tillykke med
og med mange indtryk. Det er et rigtigt
denne nye, flotte skulptur!
fint tema at arbejde med.
Jeg bliver så glad for at se initiativer og
aktiviteter, som det her. Det vidner om
ambitioner og et stort overskud fra
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CAFÉAFTEN D. 28.10.2016
Denne aften havde Grydelauget besluttet at Skytte- og Idrætsforeningens 150 års jubilæum skulle være i centrum.
Johannes Thulesen bød velkommen og fortalte lidt om tiden for 150 år siden:
Der var national depression - vi havde tabt krigen mod Tyskland - men kriser har det
med at sætte nye ting i gang - så Forenings-Danmark opstod!! Der blev først grundlagt
skytteforeninger og dernæst idrætsforeninger.
Og forleden kunne vi ved Forsamlingshuset indvie kunstværket "Fællesskab", skabt af
bysbørn.
Derefter var der fællessang v/ Grydelauget ”Vi er børn af sol og sommer”, som de
fleste ældre kunne huske fra lejrskoler o. lign.
Det kulinariske indslag var en rejse i tiden - først en fedtemad med flæsk og fedtegrever
- Kylling med sesamfrø og kartoffelkager med salat og mormors æblekage til dessert.
Alt sammen lækkert tilberedt.
Foreningskonsulent Steen Ulrik Hansen fra DGI fortalte om udviklingen gennem de
sidste 150 år for Skytte- og Idrætsforeninger. Det hele startede efter krigen i 1864, hvor
man blev klar over betydningen af udholdenhed og kondition hos soldaterne/skytterne.
Det blev startskuddet til vores idrætsgrene og gymnastikforeninger i dag. Og Henny,
ligeledes fra DGI, supplerede med at fortælle om sine oplevelser gennem et mangeårigt
virke indenfor gymnastikken - og hun instruerede et hold ivrige gymnastikpiger i en
række øvelser fra "gamle dage".
Endnu en herlig Caféaften i Reerslev Forsamlingshus!!
Rie Michaelsen
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 201 6 - 2017
Se også: Landsbylaugets Hjemmeside: www.reerslev-sterkende.dk
Mail til bestyrelsen: info@reerslev-sterkende.dk
Landsbylaugets : 42 41 10 70
Formand

Næstformand

John Severin
Tingstedvej 11, Reerslev
Tlf.: 46 56 11 10
Mobil: 20 67 71 83

Mads Ring Hansen
Nørregade 3, Reerslev
Tlf.: 30 63 26 78
e-mail: mads.ring@hansen.dk

e-mail: johnpaulsenseverin@gmail.com
Kasserer

Sekretær

Lene Johnsson
Stendyssevej 13, Reerslev
Tlf.: 20 49 20 50
MobilePay: 42 41 10 70

Anne Birgitte Stubkjær
Stærkendevej 244
Tlf.: 40 32 63 26
e-mail: annebirgitte@244.dk

e-mail: lene20492050@gmail.com
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Finn Gottrup
Flintebjergvej 4, Reerslev
tlf. 46 56 33 90
e-mail: fgottrup@post4.tele.dk

Michael Blem Clausen
Dybkærvænget 13,
Stærkende
Tlf.: 43 60 00 50
Mobil: 40 84 13 29
e-mail: micclausen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Halby
Tingstedvej 18, Reerslev
Tlf.: 46 56 46 61
Mobil: 40 40 26 87
e-mail: khalby@mail.dk

Vibeke Hjord Stürup
Nordtoften 4A, Reerslev
Tlf.: 30 51 96 11
e-mail: v.sturup@hjord.dk
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
Suppleant

Suppleant

Sigrid Mark Rasmussen
Thorsager 2, Reerslev
tlf. 40 84 51 22

Nick Ziegler
Tingstedvej 41, Reerslev
Tlf.: 40 18 72 28

e-mail: sigrid.rasmus@gmail.com

e-mail: nick@hyldagergaard.dk

Presse og kommunikation

Sigrid Mark Rasmussen og Kirsten
Halby

Byggeudvalg og Trafikudvalg

John Severin og Nick Ziegler

Aktiviteter og arrangementer

Anne Birgitte Stubkjær og Sigrid Rasmussen

Agenda 21

Kirsten Halby

Skovrejsning

Nick Ziegler

Revisor

Niels Willumsen og Ulla Christensen

Revisorsuppleant

Arne Frandsen
Du kan betale dit medlemskab via
MobilPay
Som noget nyt kan du betale/forny dit
medlemskab af Landsbylauget via MobilePay. Det koster kr. 150 pr. husstand
at være medlem og du støtter dermed
vores forskellige arrangementer. Medlemskabet gælder et år fra januar til december, hvorefter det skal fornys.

Hvis du ønsker medlemskab af
Landsbylauget, kan du henvende dig
til:
Kasserer
Lene Johnsson
Stendyssevej 13, Reerslev
Tlf.: 42 41 10 70
e-mail: lene20492050@gmail.com
Årligt kontingent: 150,- kr. 2016

SÅDAN GØR DU:
Overfør kr. 150 til Landsbylaugets mobilnummer 42 41 10 70.
Husk at skrive din adresse i tekstfeltet til
modtager, da medlemsskabet registreres
pr. husstand.

Bank: Nordea Hedehusene
Reg. 2283 - konto 5905408277
Husk afsender.
Eller
Betalingsservice online tilmelding.
Dit Kundenr. er: Gade/Vej + nr.
(eks.: Algade03)
Deb.grp.nr.:0001.

HUSK:
På vores hjemmeside ligger referater fra
vores møder og mange andre informationer. Du finder os på
www.reerslev-sterkende.dk
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LANDSBYLAUGET INFORMERER

Landsbylauget ønsker glædelig jul og godt nytår.
Året går på hæld og Reerslev-Stærkende Landsbylaug vil gerne benytte lejligheden
til at ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
2016 vil vi i Landsbylauget primært huske som året, hvor det lykkedes at få lys på
cykelstien mellem Hedehusene og Reerslev på Høje-Taastrup Kommunes budget
for 2017. Det har været et punkt på den trafikpolitiske dagsorden i mange år og
glæden over at det endelig bliver en realitet er stor. Tak til alle jer der mødte op til
fakkeltoget og var med til at vise politikkerne, at vi som lokalsamfund stod sammen om dette tiltag – det var et stærkt signal vi sendte den 3. februar 2015.
Igen i år har vi haft mange deltagere til vores arrangementer og det er vi rigtig
glade for. De fleste er arrangeret i samarbejde med andre foreninger i Reerslev,
herunder Fastelavn, Skt. Hans, Juletræstænding og Julestue. Disse arrangementer
er blevet en tradition for vores landsbyer – og vi håber at kunne fortsætte arrangementerne i 2017. Dette vil dog kræve, at der kommer nye kræfter i Landsbylaugets
bestyrelse, da flere er på valg i 2017 – og ikke kan genvælges. Så skriv allerede nu
lørdag den 1. april 2017 i kalenderen, hvor vi afholder Generalforsamling med
brunch i Forsamlingshuset. Vi glæder os til at se jer og håber at flere vil melde sig
til Landsbylaugets bestyrelse, så vores gode traditioner kan fortsætte, og at fokus
opretholdes på vores lokalområdes interesser i forhold til Høje Taastrup Kommune.
Mange julehilsner fra
Reerslev-Stærkende Landsbylaug.
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LÆSERNES SIDE – ”FÆLLESSKAB”
Indvielse af "Fællesskab" v/ Reerslev Forsamlingshus
med et forslag til, hvordan vi alle kan
komme fællesskabet nærmere i hverdagen, nemlig ved at vi mindst hilser med
et "hej", når vi mødes i byen - så i stedet
for at råbe Hurra for "Fællesskab", sluttede vi af med at råbe 3 korte og 1 langt
"HEJ"!!
Den gode ide er hermed givet videre!

Mange mødte op til afsløringen af bronzeskulpturen "Fællesskab", som billedkunstner Stine Ring Hansen i samarbejde
med elever i 4. og 5. klasse på Reerslev
skole, har skabt.

Bagefter var der et lille traktement til alle
i Forsamlingshuset - "Enigheden" - hvor
Bandet Blue Night bidrog til hyggen med
musik.
Rie Michaelsen

Ruth Trier fra Kunstudvalget i Kulturelt
Samråd i Høje-Taastrup bød velkommen
og udtrykte stor tilfredshed med værket
og dets budskab.
Stine Ring Hansen takkede Kulturelt
Samråd for opgaven og udtrykte glæde
over, at så mange var mødt op. Stine
havde desuden i sin tale fokus på vigtigheden af, at børn bliver stimuleret til at
udtrykke sig i kreativ retning - det være
sig i billedkunst, musik og sang, drama,
madkunst osv., så der opstår en naturlig
tilgang til at udfolde sig, som de vil have
i deres rygsæk resten af livet. (Hele talen
vil blive bragt i Tingstedet nr. 149).
Borgmester Michael Ziegler holdt også
tale, og den vil også blive trykt i Tingstedet nr. 149.
Formand for Reerslev Forsamlingshus
Johannes Thulesen sagde også et par ord
som tak for, at kunstværket "Fællesskab"
nu kan pryde foran vores alles hus og
minde os om det fællesskab, som vi har i
Reerslev og Stærkende. Han kom også
- 13 -

Se flere billeder fra afsløringen af
”Fællesskab” på
www.reerslev-sterkende.dk

REERSLEV VANDVÆRK
Modtag orientering fra Reerslev Vandværk.
En gang i mellem har Reerslev Vandværk brug for at orientere vandværkets brugere
om driftsændringer i forbindelse med gravearbejder eller afbrydelser.
Hvis du ønsker at blive orienteret per mail, bedes du sende en mail til
info@reerslevvand.dk med navn, adresse og e-mail eller benyt formularen på
hjemmesiden http://reerslevvand.dk/mailadr.html.
Bestyrelsen har på sidste møde vedtaget, at vi får installeret et overvågningsanlæg fra
Blue Control.
Det vil give bestyrelsen mulighed for at modtage sms-alarm i tilfælde af problemer på
vandværket. Det betyder også, at bestyrelsen får mulighed for fjernstyring af
vandværket over en sikker internetforbindelse (VPN).
Med systemet følger der også statistikker og procedurer for vedligeholdelse.
Her det gamle anlæg, som styrer vandværket i dag, det er uden alarmer og statistikker.

http://reerslevvand.dk
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Reerslev Skoles landsbyordning
Tingstedvej 40, 2640 Hedehusene
Reerslevskole@htk.dk

Skulpturen ”Fællesskab”, som skolens
nuværende 5. og 6. klasser har lavet
sammen med Stine Ring, er som bekendt blevet færdig og kommet på sin
plads foran forsamlingshuset. Håber I
har været forbi og set den. Det var en
stor oplevelse for børnene at være med
til sammen med Stine.

Telefon:
SFO Viben
Lærken
Klubben

4335 2240
4335 2950
4335 3250
4335 3560

tog klubben med fedtsten, småkagebagning og salg af slikposer. I SFO har 0.
og 1. klasse øvet teater i det meste af november måned, for at kunne være klar til
at optræde med deres teaterstykke til julestuen. Men meget mere om dette i næste nummer af Tingstedet.
I både klub og SFO er der fuld gang i
julegavefremstillingerne. Det gælder jo
om at være i god tid, så gaverne kan
være færdige inden jul. Så det kan være
en if..

Igen i år har der været afholdt Halloweenfest i samarbejde mellem Lærken,
SFO og klubben. Der var igen i år et meget stort fremmøde, og tak for det. Det
gør det noget sjovere at arrangere og
bruge tid på, når I som familier vil være
med til at bakke arrangementet op. Det
er ligger trods alt et stort forarbejde
forud for sådan en eftermiddag/aften.

I klubben er vi i gang med at øve musik,
så vi er klar, når vi drager mod Aalborg
til Ungdomsringens musikfestival for
fritids og ungdomsklubber fra hele landet. Det er en stor oplevelse for både
børn og voksne at deltage i, og nogen
har været med flere år. Aftalerne med de
forskellige er ved at være på plads, så alt
er klart, når vi når til slutningen af januar, nærmere bestemt weekenden d.
20.-22. januar.

Og så nåede vinteren også til Reerslev.
Der er endnu ikke kommet så meget sne,
som mange børn ønsker, men dog nok
til, at en snemand eller to er dukket op
på vores matrikler
Som nogen af Jer måske var ude at opleve, var SFO ude og optræde med laserharpe på den store scene i CITY 2. En
stor oplevelse både at være med til, men
så sandelig også at se og lytte på. Og så
var det endda kort før Joey Moe skulle
optræde på samme scene, så der var
mødt rigtig mange mennesker frem.

Rigtig god jul samt godt nytår fra alle os
i landsbyordningen.
På landsbyordningens vegne
Lars Vesterdal

Sidst i november har der traditionen tro
været julestue på skolen. Igen i år delSkoleleder:
Klub/SFO leder:

Anette Ahrenst
Lars Vesterdal

Leder af Lærken: Carina Pagsberg Rutell
Bestyrelsesformand: Michael Blem Clausen
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

Årets SFO Teater:
Vores store SFO-børn fra 2. og 3. klasse står endnu engang klar til at
spille teater i Forsamlingshuset. I år spiller vi en ny-opsætning af stykket
”Elementernes Herre”. Manuskriptet og sangene har for en afpudsning og
mere end 30 børn står klar til at give alle interesserede en god oplevelse.
”Elementernes Herre” spiller onsdag den 25/1 og torsdag den 26/1 –
begge dage klokken 18.00
Der er gratis adgang – kontakt SFO Viben v/ Mikael omkring billetter.

Nyhed –
Reerslev Fritidsklub laver musical i
Reerslev Forsamlingshus:
Så sparker vi forhåbentlig en helt ny tradition i
gang. Reerslev Fritidsklub har taget handsken op. Nu skal også de store
børn i dag- og aftenklubben vise at Reerslev summer af talent. Og stykket,
der er valgt, er intet mindre end musicalversionen af Kim Larsen og Erik
Clausens ikoniske film ”Midt om natten”. Der er dømt nostalgi, god
musik og masser af action i denne musical, der ud over musikken fra
filmen også indeholder en række andre Kim Larsen og Gasolin-numre.
”Midt om natten” spiller lørdag den 4/3 og søndag den 5/3 – begge
dage kl. 16.00
Pris pr. billet 25 kroner – billetsalg fra Reerslev Fritidsklub fra 1. februar.
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

Årets Dilettant:
Så prøver vi igen – Årets forestilling bliver den længe ventede
opsætning af ”Den Grønne Elevator”! Sidste år valgte vi af praktiske
grunde at udsætte stykket og lade det afløse af ”Bomben i Bordellet”,
for holdet bag ville gerne være helt sikre på, at vi kunne give publikum
i Reerslev Forsamlingshus den helt optimale forestilling. Det er vi klar
til i år. Selve stykket behøver nok ikke den helt store præsentation. Den
kedelige bankdirektør, Billy, og overboens kone, Blanche, beslutter at
give deres respektive ægtefæller lidt at tænke over ved at blive fundet i
en kompromitterende situation. For at lette den lidt akavede stemning
beslutter de at søge hjælp i barskabet, hvor de får mikset en potent
cocktail sammen, som de døber Grøn Elevator. Det bliver starten på en
munter aften.
”Den Grønne Elevator” spilles torsdag den 16/3, fredag den 17/3 og
lørdag den 18/3 – alle dage klokken 19.00.
Priser : ??
Med venlig hilsen
Dilettanterne

Bomben i Bordellet 2016
- 17 -

Information
fra

Reerslev Idrætsforening

Reerslev Skytteog Idrætsforening

BADMINTON

STRAM OP

Hvis du vil spille badminton, har RIF
fået ledige baner i Hedehushallen onsdag
kl. 20-21.
Henvendelse til Mogens Andersen, mail:
mogens.rikke@mail.dk

STRAM OP-Holdet er for
dig, der gerne vil have lidt
ekstra ud af holdtræning
og ikke er bange for at få
pulsen op. Der undervises
med en kombination af redskaber såsom
vægte, bolde og elastikker m.m. og med
pulsfrekvenser mellem øvelserne. Fokus
på holdet er at arbejde med kroppen som
helhed, dog med særlig vægt på mave,
baller og arme.
Hver mandag kl. 19.10-20.10,
Sted: Gymnastiksalen – Reerslev skole
Kontakt: effekt@reerslevif.dk,
instruktør: Gitte Pedersen, tlf. 2044 4440

Masser af gang i gymnastikken, men også ledige pladser
Der ikke er fyldt op på de to af vores tre
gymnastikhold hold, så du er velkommen til at komme og få en prøvetime:

CORE og BOOTY
Core-træning er mave- og
rygøvelser for at få en stærk
kropsstamme. Booty giver en
flot, fast og fyldig bagdel,
som forebygger lændesmerter. Vi bruger
bold og elastikker, men de fleste øvelser
er udelukkende med belastning af egen
krop. Yogastræk smidiggør og styrker
hele kroppen. Opvarmning 20 minutter,
core+booty 30 minutter og yogastræk 20
minutter.
Medbring evt. tæppe hertil. Vi arbejder
almindeligvis uden sko.
Hver onsdag kl. 20-21.
Sted: Gymnastiksalen – Reerslev skole
Kontakt: effekt@reerslevif.dk,
instruktør: Gitte Pedersen, tlf. 2044 4440

Reerslev Skytte- og Idrætsforening • Reerslev • 2640 Hedehusene
Email: mail@reerslevif.dk • www.reerslevif.dk
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Information
fra

Reerslev Idrætsforening

Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Indkaldelse til Generalforsamling i Reerslev IF
Onsdag d. 1. februar 2017 kl. 19.30 i Klubhuset
Dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Aflæggelse af beretninger
5. Aflæggelse af regnskab samt gennemgang af budget
6. Behandling af forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisorer
11. Valg af fanebærer
12. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

TRÆPILLER

Pr. palle

1.650,-

6 & 8 mm. svensk kvalitet. 4,8 kWh/kg, aske ca. 0,5%
Bestilling under 3 paller, levering 300,- kr.
ellers fri fragt

Tlf. 29 627 627
eller mail@29627627.dk
Reerslev Skytte- og Idrætsforening • Reerslev • 2640 Hedehusene
Email: mail@reerslevif.dk • www.reerslevif.dk
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fra

Reerslev Skytteforening
Skydning i vintersæsonen 2016
Indendørssæsonen
Indendørssæsonen starter under Reerslev Skole, Tingstedvej 40.
Pistolskydning på 15 m begyndte tirsdag den 4. oktober kl 19 - 21
Riffelskydning på 15 m er startet onsdag den 28. september 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
Vi holder Skyttemøde tirsdag den 24. januar 2017.
Helge Johnson

Video om Jubilæumsarrangementet.
Videoen kan bestilles hos Helge Johnson tlf. 23 47 45 82 eller
e-mail helgejohnson88@gmail.dk.
Den fylder 18,8 Gigabytes og leveres på en 32 gigabytes USBstick.
Prisen er, hvad en sådan stick kan fås til.
Med venlig hilsen
Helge Johnson

Skoleskydning 2016
Så er resultaterne fra årets Skoleskydning klar.
Efter lidt startvanskeligheder kom skoleskydningen i gang den 5. oktober.
Desværre nåede vi kun at træne 3 gange. Det gav en placering som nr. 35 til
Reerslev Skoles bedste hold, som bestod af Sofie, Nadia, Viktor og Robert.
De scorede tilsammen 733 points af 800 mulige. Andetholdet blev nr. 105.
holdet bestod af Lærke, Marcus, Gabriel og Sebastian. Scoren var her 704
points. 3. holdet blev nr. 125 med 693 points. Der deltog 183 hold i vores
del af turneringen. Et godt resultat, betingelserne taget i betragtning. En stor
tak til klubben for velvillig medvirken til skoleskydningens gennemførelse.
Vi håber på flere træningsgange næste år.
- 21 -

MADSIDEN
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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
TILLYKKE
Vinderen af nr. 148’s
Krydsordsopgave:
Løsning: Krone
Victoria Groth
Stenbuen 28

Kunne du tænke dig at vinde 50 kr.,

og er du under 15 år og bor i Tingstedets distrikt, så send løsningen til
nissemor@cafeer.dk eller læg den i
postkassen på
Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep,
senest d. 05.01.2017
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:
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FRANKRIGS RELIGIONSKRIGE
Jean Calvin (fransk jurist og teolog) var
vigtig for perioden. Han gjorde op med
katolicismen i Frankrig og blev derfor
drevet på flugt og tilbragte meget af sit
liv i Schweiz med at skrive og støtte protestanter i Frankrig og andetsteds. I
Frankrig var protestanterne mere Calvinister end Lutheranere, så han betød rigtig meget for Calvinisterne i hele perioden gennem krigene.

Et kort resumé af foredrag
om Religionskrigene i
Frankrig i 1500-tallet.
(20.10. og 17.11.2016).

I Paris var katolicismen den fremherskende religion, og da protestantiske
præster skrev et smædevers mod den katolske kirkes nadver, hvor de skrev at
"nadveren ikke bogstavelig talt og fysisk talt er vor herre Jesus Kristi blod." ville kongen forvise alle protestanter fra
Frankrig.
Sognepræst Jakob Schilling fortalte om
sit specialeprojekt i præsteuddannelsen,
der handler om de franske religionskrige
mellem katolikker og protestanter (Lutheranere/Calvenister/-Huguenotter) i
1500-tallet.
Jakob indledte med en PowerPoint-serie
med de franske konger, der regerede
Frankrig på den tid, og Katarina de Medici, og Henri de Guise og andre kendte
personer fra hændelser under krigene.

Det var en blodig tid i Frankrig, men
Bartholomæusnatten d. 24.8.1572 var
den mest grusomme massakre i Paris,
hvor ca. 6.000 protestanter (huguenotter) blev dræbt. Det var på bryllupsdagen mellem huguenotten Henrik af Navarra (senere Henrik 4.) og katolikken
Margrete af Valois. Brudens mor, Katarina de Medici, menes at stå bag massakren, der skulle hindre opklaringen af
det mislykkede attentat den 22.8. mod
huguenotlederen Coligny, der dog blev
dræbt under massakren, samt fjerne fortalerne for fransk støtte til de nederlandske oprøreres kamp mod Spanien.
- 25 -

KIRKEGENÅBNING
I 1598 udstedte den franske konge, Henrik 4., Nantesediktet. Dette edikt fastslog huguenotternes rettigheder og afsluttede dermed 1500-tallets franske religionskrige.

Genåbning af
Reerslev Kirke søndag
d. 9.10.2016 kl. 10.00.

Det skal lige nævnes, at i dag er der 2%
protestanter i Frankrig - mens der under
religionskrigene var 10 - 15% protestanter.
Tak for et fantastisk spændende og kalejdoskopisk foredrag, som Jakob, trods
voldsomme begivenheder, også formidlede med humoristisk islæt.
Rie Michaelsen

Rigtig mange var mødt op til en nykalket Reerslev kirke - Det er tydeligt, at
væggene er lysnet og det står smukt til
kalkmalerierne, som er uændrede.
Jakob Schilling holdt dagens prædiken
over Lignelsen om arbejderne i vingården, og bagefter var der i våbenhuset et
lille glas og kaffe med kransekage.
Som et kuriosum blev kirkebøssen tømt
for årets kollekt.
Rie Michaelsen
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DANMISSION
Danmissions 3 vigtigste arbejdsområder
er:
Fattigdomsbekæmpelse, Hvordan man
sikrer en bedre fremtid? og
Dialogarbejde: Hvor man kan genkende
hinanden på tværs af forskelligheder
samt
Kirkeudvikling: teologisk arbejde, søndagsskoler.

Biskop Peters Fischer-Møllers foredrag d. 6.10.16.

Danidas penge gives først og fremmest
til fattigdomsbekæmpelsen.
I forbindelse med konfirmationen blev
Peters interesse for kristendommen
vakt, og i forlængelse af denne læste han
til præst. Han var dog skeptisk ved missionen, men blev meget inspireret af
Grundtvig, som mente om kristendommen, nemlig at "Gud blev menneske, og
hvad Jesus liv og død har betydet for os,
udfolder sig i takt med at kristenkommen udbredes i verden. Vi er ikke færdige med at forstå betydningen af kristendommen, - men alle kristne er med
til at tilføre evangeliet noget. Vi er ikke
færdig med at forstå".

Peter Fischer-Møller fortalte som formand om Danmission og om arbejdet
ude i verden.
Danmission er Danmarks største missionsselskab som blev stiftet 2000. I dag
arbejder Danmission bl.a. i Indien,
Bangladesh, Tanzania, Egypten, Libanon, Myanmar og Nigeria. Der er omkring 20 missionærer ude i verden. Tidligere var der mange flere, men kirkerne
derude kan efterhånden klare sig selv,
men Danmission hjælper menighederne
derude.

Efter 12-13 år som præst tog Peter studieorlov i 3 måneder for at se kristendommen gennem mayaindianernes briller.

Danmission har et årligt budget på ca.
70 millioner kroner som bl.a. er gaver,
kollektive gaver - arv og genbrugsbutikker, som er drevet gennem 40 år. I dag
er der 84 genbrugsbutikker - 2 i Roskilde. Genbrugsbutikkerne indbringer
28 millioner årligt, og der er 2000 frivillige i butikkerne.

Han lyttede og var med i landsbyens
hverdag - fik et andet indblik gennem en
anden kulturs briller. Det skrev han bog
om.
I 2010 fik Peter en forespørgsel fra Danmission - om han kunne tænke sig at deltage i bestyrelsen af missionen - og da
han efter en kort betænkningstid sagde
ja, var svaret, at de faktisk stod og
manglede en formand - og så var den sag
afgjort!

Danida og Udenrigsministeriet donerer
ligeledes penge - ca.20 mill. kommer
derfra.
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DANMISSION
Det har Peter været glad for, og det har
bl.a. medført et par ugers rejser hvert år,
hvor han har besøgt mange lande og set,
at Danmissions arbejde gør en stor forskel Danmission har været i Mellemøsten i
mere end 100 år. Har været med at
bygge hospitaler og kirker i Syrien. Noget af den tillid, der blev opbygget er
grunden til, at vi i dag kan komme ind i
Syrien med nødrationer. Danmission
har gode relationer der, og den hjælp,
der bliver givet til mennesker, uanset
hvem man er.

Foto fra Danmisions fotoarkiv

Formand for Danmissions bestyrelse, Peter Fischer-Møller, besøg i flytningelejr i Kachin,
Myanmar januar 2016

I Zanzibar - hvor 95 % af befolkningen
er muslimer, er der oprettet et dialoginstitut og -grupper. Regeringen der har
besluttet - at koranskoleledere skal på
kursus i dialog i Danmissions dialogtræningscenter eget hus i Stonetown i Zanzibar. Det kan altså lade sig gøre at forstå hinanden og anerkende hinanden på
tværs af religiøse forskelle.
I år var Peter i Myanmar, hvor der stadig er borgerkrig. Danmission er engageret i hjælp og støtte i asylcentre og
flygtningelejre, som huser folk, der er
jaget bort fra landsbyerne. Unge mennesker tager ud for at bo 1 - 2 år i flygtningelejrene og landsbyer/lejre og opretter
små låne-sparekasser (hjælp til selvhjælp), så man kan forbedre landbrugsteknik, starte virksomhed - plante små
haver og opbygge en demokratisk struktur.
Tak for et informativt og spændende foredrag!!
Rie Michaelsen

Fotos: Danmissions fotoarkiv

Kirkens liv & vækst, Tanzania
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Det sker i Reerslev Kirke:
December:
17/12: Reerslev Forsamlingshus,
kl. 14:00 - 16:00
Teater My: ”JEG KAN HUSKE
ALTING” spillet af Mette Rosleff

8/12: Filmaften i den gamle
præstegård kl. 19.
Vi indvier den nye projektor og
hygger os i vinterkulden med en
god film. (Filmen afsløres i løbet af
præstegårdsformiddagen d. 17/11)

24/12: Juleaftensgudstjenester
kl. 14 og 16 v/Jakob Schilling

11/12: Julekoncert i kirken kl. 16
Julekoncert med Roskildekoret
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gudstjenester
i Reerslev kirke

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

4/12 2016– 1/1 2017

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

Søndag den 4/12
2. S. i Advent
Søndag den 11/12
3. S. i Advent

kl. 10
Thomas Gotthard
kl. 10
Jakob Schilling

Julekoncert

kl. 16

Julekoncert med Roskildekoret
Mød Reerslev Kirke på
Facebook:

Søndag den 18/12 Ingen gudstjeneste
4. S. i Advent
Der henvises til Ansgarkirken kl. 10
”Ønsk en julesalme” Frances Benzon
Lørdag den 24/12
Julegudstjeneste

kl. 14:00 og 16:00
Jakob Schilling

Søndag den 25/12
Juledag

kl. 10
Jakob Schilling

Mandag den 26/12
2. Juledag

kl. 10
Jakob Schilling

Reerslevkirke2640

Søndag den 1/1
Ingen gudstjeneste
Nytårsdag
Der henvises til Ansgarkirken kl. 16
”Meditationsgudstjeneste”
Frances Benzon
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AKTIVITETSKALENDER: december 2016 – april 2017
Dato

Kl.

Aktivitet

Sted

Arrangør

Ons 7/12

13

Julefrokost

HUSET

ÆK

Tors 8/12

19

Filmaften

Præstegården

MHR

Søn 11/12

16

Julekoncert med Roskildekoret

Kirken

MHR

HUSET

MHR

Lør 17/12

14-16 Teater My: ”Jeg kan huske alting”, side 29

Tirs 24/1

Skyttemøde

RSF

Ons 25/1

18

Elementernes Herre, SFO Teater, side 16

HUSET

SFO

Tors 26/1

18

Elementernes Herre, Årets SFO Teater

HUSET

SFO

19.30 Generalforsamling, se side 19

Klubhuset

RIF

19.30 Generalforsamling, se side 5

HUSET

HUSET

Ons

1/2

Ons 15/2
Fre

24/2

19

Café aften

HUSET

LL

Lør

4/3

16

”Midt om Natten”, musical, se side 16

HUSET

FTK

Søn

5/3

”Midt om Natten”, musical, se side 16

HUSET

FTK

Tors 16/3

19

”Den grønne Elevator”, se side 17

HUSET

HUSET

Fre

17/3

19

”Den grønne Elevator”, se side 17

HUSET

HUSET

Lør

18/3

19

”Den grønne Elevator”, se side 17

HUSET

HUSET

Lør

1/4

Generalforsamling med brunch, se side 12

HUSET

LL

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

Takker for i År og Ønsker alle en Glædelig
Jul samt et rigtigt godt Nytår
Anlæg & Byg IVS
Mads Ring Hansen
Nørregade 3 Reerslev
2640 Hedehusene
Tlf. 30632678
Mail:.mads.ring@hansen.dk

