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LEDER 

løbsk og langt foran det jordiske livs 
formåen. Så vi står efterladte på perro-
nen med et helt katalog af uopfyldte øn-
sker og amputerede følelser. Utilfreds-
stillede og frustrerede. 
 
Vi mennesker er dog så heldige, at vi på 
et tidspunkt i evolutionen har fået en 
ekstra etage bygget ovenpå krybdyr-
hjernen, nemlig hjernebarken, hvor bl.a. 
re�leksionsevnen og fornuften sidder. 
Dermed har vi distanceret os fra de øv-
rige biologiske væsener. Vi er altså ikke 
underlagt ren drift og følelse. 
 
Vi har således mulighed for at kæmpe 
imod følelsernes tag i os. Det er netop et 
af de vigtige greb, at forstå og acceptere, 
at det er helt normalt og et livsvilkår at 
være frustreret. Så ved vi det – og kan 
gøre noget ved det. Når vi ved at det er 
naturligt at være frustreret, er følelsen 
umiddelbart nemmere at forsone sig 
med. Vi kan tage frustrationen som en 
opgave og øve os på at leve med den. 
Men hvordan øver vi os lige på det? Er 
det noget man kan gå til? Eller er det 
hjemmearbejde? 
 
Jeg tror en mulighed ligger i et udsagn, 
som jeg stødte på for nylig: “gør ikke det 
du har lyst til, få lyst til det du gør”. 
Altså bevidst at undertrykke tilbøjelig-
heden til at følge sin umiddelbare lystfø-
lelse, og i stedet �lytte den med over i alt 
det vi er nødt til at gøre – rutinerne. Det 
handler om ikke bare at udleve alle fø-
lelser og lyster. Vi skal øve os på at �inde 
en erstatning ved at �inde lysten der 

Hvad er motoren egentlig i den biologi-
ske udvikling? Det er en stående diskus-
sion. Nogen mener, at for os mennesker 
er følelser drivstoffet. Evolutionen har 
fundet ud af, at følelser er smarte. Det 
gør os energiske, ambitiøse og målrette-
de og driver os fremad i en evig udvik-
ling, som netop er biologiens ”mening”. 
Hvert individ skal udvikle sig for at 
fremme arten. Den biologiske udvikling 
sker især gennem kønnets formering. 
Hvert eneste generationsskifte er poten-
tiale for udviklingsspring. 
 
Dette biologiske koncept har dog den 
bivirkning, at vi - individerne, som evo-
lutionens små byggeklodser – skal kun-
ne rumme både det at være et følelses-
menneske og samtidig være et redskab 
for evolutionen. Det lægger en kolossal 
byrde på individet, at blive spændt ud i 
dette universelle minefelt i vort lille jor-
diske liv. Det er ikke så sært, at man kan 
blive frustreret. 
 
Følelser er benzinen for vor evolutionæ-
re motor. Vore følelser får os til at ”ville 
en hel masse”. Og når følelsen går i op-
fyldelse, bliver vi belønnet med velvære 
udløst af hjernens belønningsstoffer. Det 
er ren dope og forkælelse – og rigtig 
svært at modstå. Og det får os til at tro 
og ofte leve efter, at  følelserne altid har 
ret. ”Når jeg føler sådan må det være 
rigtigt uanset hvad andre siger”. Så er 
den diskussion slut, før den begyndte. 
Men al den følen og villen handler ofte 
om ønsker, der er helt uopnåelige. Fore-
stillingen om alt muligt skønt løber nemt 

Frustration er menneskets grundvilkår 
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LEDER 

ligger i de dagligdags gentagelser – �in-
de tilfredsheden i gentagelsen. 
Menneskelivet består jo allermest af 
gentagelser. Og vi gør selvsagt os selv 
en tjeneste ved at omfavne dem, frem 
for at hade dem, når vi nu er nødt til at 
bruge så meget tid på dem. 
 
Øvelsen går for mig at se ud på, at �inde 
gentagelsens potentiale ud over nytte-
værdien.  Finde de overbygninger ruti-
nen også indeholder. Prøve at sætte 
den ind i en større sammenhæng og 
således blive mindet om, hvor stor be-
tydning rutinen har for dig selv og an-
dre. Hvad ville der ske, hvis jeg ikke 
gjorde det her? Så ville der sikkert blive 
kaos og megen strid og irritation fra 
mig selv og mine omgivelser. Det jeg 
gør er altså uundværligt. Hvis jeg hu-
sker på det, er rutinearbejdet allerede 
steget nogle grader på tilfredshedsska-
laen. Og nu kan jeg bedre acceptere at 
være det lille, men betydelige tandhjul 
på arbejdspladsen, herhjemme og i fri-
tiden. 
 
En anden dimension jeg øver mig på i 
forbindelse med rutiner, er at være til 
stede og sanse. I stedet for at være fo-
kuseret på ”at det bare skal overstås” 
prøver jeg at lægge mærke til dufte, 
teksturer, kulde/varme, omgivelserne, 
fuglesang m.m. Der er masser af ind-
tryk til sanserne. De skal bare være åb-
ne for at vi opdager det og værdsætter 
dem. 
 
Jeg prøver også at være bevidst om, 

hvad jeg går glip af imens jeg udfører 
denne gentagelse. Er det så meget bedre 
fx at slappe af, end at være her midt i 
rutinearbejdet. Måske �inder jeg roen og 
tænker, at jeg hellere vil være her end 
sidde foran en skærm. 
 
Desuden er gentagelsen jo ofte ikke me-
re gentagelse end at man godt kan im-
provisere og være lidt kreativ i udførel-
sen. Det at man kender opgaven så godt 
giver god mulighed for at prøve tingen 
på en ny og bedre måde. På den måde 
kommer der ofte forbedringer og udvik-
ling ind i foretagendet. Og man glemmer 
tiden!  
 
De rutiner, der foregår udendørs har 
også den positive bivirkning, at jo læn-
gere tid de varer, jo mere frisk luft får 
man. En mangelvare i vore dage, hvor vi 
næsten altid er indendørs. Luften in-
dendørs er generelt set ikke god.  
 
I det foregående har jeg forsøgt at give 
mit bud på, hvordan vi mennesker ved 
en bevidst holdning til vore følelser må-
ske kan dæmme op for en iboende fare 
for at blive frustreret. Altså på individ-
plan. Den lille historie! 
 
Hvordan virker den lille historie i den 
store historie altså på globalt plan. 
Hvordan fungerer evolutionens følel-
sesstyrede mekanisme her? Hvis jord-
kloden havde følelser ville den nok også 
være frustreret over at lægge ryg til 
menneskevæsenet. Men det er en helt 
anden historie. 

Johannes Thulesen 
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 ÆLDREKLUBBEN 

konditori bød på kaffe og æblesnitter 
samt andet bagværk fra gamle dage. De 
store telte var fyldt op med alskens 
julepynt og emner til julegaver, og slag-
teren solgte både �inker og grisesylte.  
Sulten blev stil-
let i ”Madam 
Blå”, hvor me-
nuen stod på 
andesteg og 
lækre frikadel-
ler.  
En herlig dag, 
der gav lyst til 
også at bese 
Nyvang om 
sommeren, hvis 
man endnu ikke havde oplevet det.  
Tak for initiativet til bestyrelsen og 
Jesper.   

Af Rie Michaelsen 
 
Onsdag d. 27.11.2019 var Ældreklub-
ben på bustur til Andelslandsbyen 
Nyvang udenfor Holbæk. 

Der var lovet 
regn, men 
heldigvis kom 
den ikke 
mens vi gik 
rundt. Områ-
det osede af 
jul, og de for-
skellige små 
’museer’ som 
KTAS-huset, 
smedje, blik-

kenslager, kirke, forsamlings-
hus, politi og skole blev besøgt.  
Bageren med tilhørende hyggeligt 
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netop formålet med livestreaming af de 
naturvidenskabelige foredrag, at få 
bredt den naturvidenskabelige forsk-
ning ud til mange �lere mennesker. Som 
naturfagslærer kan jeg jo kun bifalde et 
sådant initiativ, og glæder mig meget til 
at deltage i de kommende foredrag. Ikke 
mindst også fordi Johannes og Ingunn er 
så glimrende værter og laver dejlig mad 
af lokale råvarer. 
Tak for initiativet. 

 

Af Trine Thingsgaard 
Foto: Boye Koch 
 
I november blev der for første gang i 
Reerslevs historie streamet et naturvi-
denskabeligt foredrag live fra Aarhus 
Universitet. Johannes og Ingunn var 
værter ved foredraget og havde også 
indbudt til fællesspisning forinden. Hele 
aftenen var en uovertruffen oplevelse 
og vi gik derfra opløftede dels af den fag-
lige formidling, og dels af følelsen af, at 
tilhøre fællesskabet i vores lokalsam-
fund. 
 
Selve foredraget handlede om hvordan 
det danske landskab er dannet af is og 
vand. De to forskere der formidlede, 
gjorde det på en måde, så alle tilhørere 
havde mulighed for at følge med. Det er 

LIVESTREAM — VELLYKKET URPREMIERE 
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LIVESTREAM — FORÅRETS PROGRAM 

Livestream af naturvidenskabelige 
foredrag fra Aarhus Universitet.  
 
Tirsdage kl.18.00 eller 18.45 til kl. 
21. I Ingunns Atelier, Thorsbrovej 13 
 
Gratis adgang. - 50 kr. for spisning.  
 
”Naturvidenskab er for alle”, som de 
siger på A� rhus universitet. De er meget 
optaget af at få viden ud til folket. 
Livestream er en god mulighed for det. 
Her sendes et foredrag fra et auditori-
um i A� rhus live ud til ca. 250 værter i 
hele DK (inklusiv Grønland, Færøerne 
og Sydslesvig), så over 10.000 danskere 
samtidigt kan få indsigt i den nyeste 
viden formidlet af forskerne selv. 
 
Vi er meget glade for at være blevet 
godkendt som vært for dette glimrende 
koncept. Det giver nu os selv og dig mu-
lighed for at blive klogere i vort lokale 
auditorium. 

Vi tilbyder hver gang et simpelt måltid 
overvejende lavet på basis af produkter 
fra matriklens egne jorde.  
 
For dem der spiser med begynder vi kl. 
18.00 ellers kl. 18.45. Det koster 50 kr. 
for mad inklusiv kaffe i pausen, som er 
gratis for øvrige. Da vi har begrænset 
plads er tilmelding nødvendig. Du kan 
reservere til �lere foredrag allerede nu.  
 
Efter en vellykket generalprøve i nov. 
2019 tør vi nu satse med et stort pro-
gram her i feb/marts/april 2020. Vi har 
bestemt os for 5 af foredragene.  
 
Program: (altid tirsdage)  

A: 4. februar - Einsteins relativitetsteori 

B: 18. februar – Kvantecomputeren 

C: 3. marts – Det er bare en virus 

D: 10. marts – Fremtidens natur 

E: 21. april – Rask og glad – tak dine 

unikke mikrober 

 
Gå ind på hjemmesiden ofn.au.dk og læs 
om foredragene og forelæserne.  
 
Tilmelding: sms på 2763 1666 eller 
mail: j.thulesen@live.dk  
Skriv hvilke(t) foredrag du/I tilmelder 
jer (A-E). Og s for spisning (Fx: As,C,Es). 
50 kr. for spisning betales på mobilepay 
2084 0563 eller kontant på aftenen. 
 
Vi glæder os til at byde jer velkommen 
Ingunn og Johannes. 
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 HUMLENS UDSTILLINGSLISTE 2020 

Lørdag 4. januar   Stork Majgaard  Tegneserie 

Søndag 9. februar  Majken á Grómma  Acryl på lærred  

Lørdag 7. marts  Gorm Petersen  Foto 

Lørdag 4. april  Kirsten Murhardt   Olie og acryl 

Lørdag 2. maj Filtøserne  Filt 

Lørdag 8. august  Galleri Bo Halbirk, Paris Gra�ik 

Søndag 23. august Sommerud�lugt  

Lørdag 12. september  Rebekka Hjertefryd  Acryl og olie 

Lørdag 3. oktober   Kai Glad  Akvarel 

Lørdag24. oktober Lokaludstilling  

Søndag 25. oktober  Lokaludstilling  

Lørdag 7. november  Thune Højberg   Olie og acryl 
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Fredag d. 28. februar kl. 18  
er der Ølsmagning i  
Reerslev Forsamlingshus. 
  
Vi har inviteret en øl-ekspert som vil 
servere en række specialøl, og en kok 
der laver stegt �læsk. 
Arrangementet kræver tilmelding (ca. 
50 personer) med forudbetaling. 
Vi har sat prisen til 250 kr. per person 
som kan indbetales på MobilePay på 
6122 7512. Husk at skrive navn og del-
tagerantal på. 
NB. Dette arrangement er lavet på fri-
villig basis og uden indtjening for no-
gen. 
Se opslag på FB under begivenheder. 
 
Henrik Dahl 

Privat rengøringshjælp søges. 
Jeg bor på Hovmarksvej, som er en 

sidevej til Stærkendevej, ca. 1 km fra 
Reerslev. 

3-4 timer om ugen. 
 

Venlig hilsen 
Jan, Tlf.: 60 87 83 40  

OPSLAGSTAVLEN 

Tingstedets nye opslagstavle 
Som et eksperiment prøver vi at sætte 
en opslagstavle i Tingstedet. Tanken 

med denne er, at gøre plads til direkte 
henvendelser mellem læserne. Her kan 
private annoncere om arrangementer 
eller søge/tilbyde hjælp til børnepas-

ning, havearbejde og lignende. 
Det koster 150 kr. at sætte et opslag på 

tavlen. 
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 REERSLEV—STÆRKENDE LANDSBYLAUG ORIENTERER 

Landsbylauget holder generalforsamling fredag, den 20. marts 2020 kl. 18:00 i Re-
erslev Forsamlingshus med efterfølgende spisning til dem der har lyst. 
Det koster kr. 100,- at deltage i spisningen. Tilmelding til middagen skal ske til Kir-
sten Halby på telefon 2129 5006 eller e-mail khalby@mail.dk senest den 6. marts 
2020.  
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Fastsættelse af næste års kontingent – bestyrelsen foreslår uændret kr. 150,- 

pr. husstand 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 På valg er: 
  Mads Ring Hansen, Michael Kjeldsen og Kristian Riegels Thomsen 
  Suppleanter: 
  Christina Søe Langholm og Lene Lyngsie 
8.  Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant 
 På valg er: 
  Bilagskontrollant Niels Neerup Willumsen, Bilagskontrollant Ulla  
  Christensen og Billagskontrollantsuppleant Johan Galster. 
9. Eventuelt 
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Forslag til behandling på Generalfor-
samlingen fremsendes til formanden 
senest den 6. marts 2020.  
 
Da Mads Ring Hansen ikke kan genvæl-
ges på grund af �ireårsreglen i vedtæg-
terne, behøves der mindst 1 nyt besty-
relsesmedlem. 

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 Re-
erslev og Stærkende samt øvrige forhold 
over for kommunen, der kan have ind-
�lydelse på udviklingen af vores lands-
byer. 
Betaling kan ske til foreningens bank-
konto nummer 2275 5905 408 277, Mo-
bilePay 56758 eller ved girokort/BS – se 
i øvrigt www.reerslev-sterkende.dk 
Det er vigtigt, at dit navn og din adresse 
fremgår af betalingen da kontingentet 
for 2020 på kr. 150,- er pr. husstand. 

 
Landsbylauget ønsker alle GODT NYTÅR, og håber alle kom godt ind i det. 

 
Nu nærmer vi os fastelavn, og vi skal i gang med at male tønder, 4 styk i alt i for-
skellige størrelser. Den 4. er til de voksne, og hvis der er nogen der har lyst til at 

male en enkelt tønde er I hjertelig velkommen. 
  

Den 20. marts har vi generalforsamling, og Mads Ring Hansen stopper i bestyrel-
sen. Han har været i bestyrelsesmedlem i 4 år og må derfor ikke sidde længere, så 

vi har brug for nye medlemmer i Landbylaugets bestyrelse. 
Hvis nogen har lyst til at påvirke livet her i byerne, møde borgmesteren sammen 

med de andre landsbylaug, være med til at påvirke tra�ikken og lignende og så 
selvfølgelig lave sammenkomster såsom julestue, juletræstænding, fastelavn og 
Sankt Hans i Hedeland, så meld jer under fanerne, vi vil gerne have “nyt blod”. 

  
Mange nytårshilsner fra Landsbylauget 

       Kirsten Halby, formand 
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REERSLEV-STÆRKENDE LANDSBYLAUGS BESTYRELSE  

 

Formand 

 
Kirsten Halby 

Næstformand 

 
Mads Ring Hansen 

Kasserer 

 
Kristian Riegels 

Thomsen 
Sekretær 

 
Michael Kjeldsen 

Bestyrelsesmed-
lem 

 
Birthe Holst Chri-

Bestyrelsesmedlem 
 

 
Mette Stribolt 

Bestyrelsesmedlem 

 
Nick Ziegler 

Bestyrelsesmed-
lem 

 

 
Jimmie Johansson 

  
Bestyrelsen 

ønsker, der kommer 
flere fra den yngre 

generation med i ar-
bejdet for Lands-

bylauget. 

Suppleant 

 
Christina Søe Lang-

holm 

Suppleant 

 
Lene Lyngsie 

  
Så kan dit foto må-
ske sidde her ved 

næste valg. 
Tænk over det. 
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JULEN 2019 
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Leder af Lærken:            Gitte Bylov Mortensen 
                                     
Bestyrelsesformand:       Louise S. Rasmussen  

Skoleleder:   Anette Ahrenst 
 
Klub/ SFO-leder: Lars Vesterdal 

REERSLEV SKOLES LANDSBYORDNING  

Et nyt årti er begyndt – rigtigt godt nyt-
år til alle. 
 
2019 blev et travlt år med masser af go-
de oplevelser. Nu venter et nyt år, med 
forhåbentlig lige så mange gode oplevel-
ser.  
Jeg lovede i sidste nummer af Tingste-
det, lidt billeder fra vores Halloween 
aften, dem kan du se her.  

   
I skrivende stund er vi ved at �inde ud af, 
hvor mange bands, der skal til Aalborg 
for at spille på Ungdomsringens musik-
festival.  
 
I SFO er vi ud over de aktiviteter, der 
altid foregår, også ved at gå i gang med 
at øve teater for de børn i 2. og 3. klasse, 

der vil være med til det. Det hele ender 
ud med forestillinger i forsamlingshuset 
i slutningen af februar.  

Til julestuen optrådte børn fra 0. og 1. 
klasse i en stopfyldt gymnastiksal.  
  

Lars Vesterdal 
Pædagogisk leder 
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ENTERTAINEREN 

Entertaineren – På hjemmebane!  
13. og 14. marts kl. 19.00 
 
Fredag den 13. marts og lørdag den 
14. marts slår Reerslev Forsamlings-
hus dørene op for Entertainerens sto-
re afskedsshow. Siden 2017 har Enter-
taineren og bandet bag underholdt 
med anekdoter, jokes og musikalske 
indslag. Alt fra curling-forældre til Do-
nald Trump har fået en tur i comedy-
karussellen og musikalsk har, blandt 
andre, to gange Johnny – både Cash og 
Madsen, været under kærlig behand-
ling.  

I 2020 binder vi alle sløjferne og 
tager kærligt afsked med Entertai-
neren. Så kom forbi Reerslev For-
samlingshus til en af de to forestil-
linger – se mere om showet på 
www.facebook.com/entertaineren. 
 
Billetter bestilles og betales via 
Mobilepay hos Ulla på 2427 3080 
Priser: 100 kr. for voksne og 50 
kr. for børn under 13 år. 
 
Der sælges øl, vand, vin, kaffe, te og 
sandwich i baren til rimelige priser. 
Dørene åbnes kl. 18.30. 



 

 

Arrangerer fastelavnsfest 
med tøndeslagning. 

 
Fastelavnssøndag d. 23. februar 2020 

 kl. 11.00-13.00 
 

I Reerslev Forsamlingshus 



 
Som sidste år vil der i salen være tønder til 3 aldersgrupper, 

så alle kan være med – og naturligvis kåres både kattekonger og kat-
tedronninger. 
Der vil også være en præmie for bedste udklædning.  
Bagefter gentager vi succesen fra sidste år med tøndeslagning for de 
”voksne” på p-pladsen, hvis vejret tillader det. 
 
Enhedspris for børn og voksne:  30 kr. pr. næse 

 
Traktement:  
Til børnene: boller og 1 juice 
Til de voksne: boller og kaffe/te  
 
Yderligere øl og vand kan købes for hhv. 20 kr. og 10 kr. 
 
Tilmelding: 
Senest søndag d. 16. februar 2020 til 
Kirsten Halby, tlf. 2129 5006 eller mail: khalby@mail.dk 
 
Vel mødt – Vi håber at se en masse glade børn og voksne!!! 
NB: Først til mølle, da der kun må være 110 personer i huset 
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 HHeesstteeooppttoogg  

For de, der har lyst, vil der være 
fastelavnspyntet hesteoptog, som 

starter ved Reerslevs nordlige bydel kl. 10.30 
(Solvang/Sognevej). 

Som gammel tradition bevæger vi os langsomt gennem byen til forsamlingshuset 
til tøndeslagning ca. kl. 11.00. 
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FORSAMLINGSHUSET 

Forsamlingshuset drives pt organisa-
torisk såvel som praktisk af følgende 
personer: 
 
Bestyrelsen: 
                        Ulla Christensen 
                        Johannes Thulesen 
                        Jens Midtgård 
                        Mads Ring Hansen 
Suppleanter: 
                         Aase Borge 
                         Ingunn Vestby 
 
Husets venner: 
                          Rie Michaelsen 
                          Bettina Nielsen 
                          Michael Michaelsen 
                          Jørgen Holmsted 
                          Boye Koch 
                          Arne Frandsen 
                          

Vil du være med til at støtte vort lokale 
forsamlingshus kan du gøre det ved at 
købe: 
 
Medlemsbevis for 200 kr. 
for hele husstanden (skal 
ikke fornys årligt) 
 
Tagpladebeviser à 200 kr. 
(sponsorbidrag til nyt tag 
på forsamlingshuset) 
 
 
Forsamlingshuset servicerer gratis alle 
foreninger i Høje Tåstrup kommune 
med lokaler til møder, generalforsamlin-
ger og sammenkomster. Ved brug af ser-
vice betales en mindre afgift. 
 
Se i vores kalender på hjemmesiden, 
hvornår huset er ledigt og reserver ved 
at kontakte Ulla på forsamlingshu-
set2640@gmail.com eller tlf.  
4656 1152. 
 
 

Vel  mødt  i  vores 
fælles  hus! 
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Reerslev Forsamlingshus  
 

indkalder til  
Ordinær generalforsamling  

 
onsdag 26. februar 2020 

 kl. 19.30. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne!  
 

Bestyrelsen  

 
Altid  velkommen  i Reerslev   

Forsamlingshus. 
 

Lad huset være rammen om din families store mærkedage. 
Se brochure og kalender på de lokale foreningers hjemmeside: 

www.reerslev-sterkende.dk 
 

Forsamlingshusets adresse er: Tingstedvej 27, 2640 Hedehusene 
 

For information og reservation af huset kontakt Ulla på: 
forsamlingshuset2640@gmail.com 

eller tlf.: 46 56 11 52. 
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 REERSLEV IDRÆTSFORENING ORIENTERER 

 
 Af: Johan Galster 
 
Jule-gåturene 
I juleferien lancerede RIF et nyt initiativ, 
en gåtur. I RIF er vi klar over, at det ikke 
er os, som har opfundet konceptet ”en 
gåtur”, men vi syntes, at julen var en god 
anledning til nogle gåture i området. 
Vi annoncerede seks gåture, og folk 
skulle bare møde op et givent sted.  

Uanset hvor mange som dukkede op 
ville vi gå en tur. Der var god tilslutning 
til turene, hvor nogle førte rundt i Reers-
lev-Stærkende og nogle førte ud i krin-
kelkrogene i Hedeland. 

RIF vil helt sikkert lave tilsvarende initi-
ativ en anden gang. 

Trænere/instruktører 
Har du lyst og energi til, at sætte præg 
på hvilke aktiviteter der skal være i 
Reerslev - Stærkende, så kontakt os 
for en snak. Specielt mangler vi aktivi-
teter for børn. 

 
Bestyrelsesmedlemmer 
Ligeledes mangler vi nye bestyrelses-
medlemmer. Også her, vil man kunne 
være med til, at sætte sit præg på for-
eningen og dets virke. 



23 

REERSLEV IDRÆTSFORENING ORIENTERER 

Hermed indkaldes til 
Generalforsamling 

2020 
24. februar kl. 19.30 
Klubhusets lokaler. 

 
Dagsorden ifølge vedtægter.: 

 1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetæller 
4. A�læggelse af beretninger 

5. A�læggelse af regnskab, samt gennemgang af budget 
6. Behandling af forslag  

(Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen) 
7. Valg af formand 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
9. Valg af suppleanter 
10. Valg af revisorer 

11. Valg af fanebærer 
12. Eventuelt 

Der bydes på kaffe, vand og øl. 
 

Reerslev Idrætsforening har aktive afdelinger, der tilbyder fodbold, line dance, 
gymnastik, børneaktiviteter, svømning, kampsport, bordtennis, motion og styrke 
og skydning mm. Vi mangler nye bestyrelsesmedlemmer, som kan komme med 

nye input og se på foreningen med friske øjne. 
Kunne du være interesseret, men ikke lige kan se, hvad arbejdet består i og omfan-

get så ring til  en af os i bestyrelsen. Klik ind på vores hjemmeside og se mere. 
 

Vær med i arbejdet og kom med input til nye tiltag, der kan tiltrække unge som 
gamle. Vær dermed også med til at bakke op om fællesskabet i Reerslev/

Stærkende. 
 

Der bydes på lidt knas og frugt samt vådt til ganen. 
 

På vegne af  
Reerslev Skytte- og idrætsforening. 

Jens Midtgaard 
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INFORMATION FRA REERSLEV SKYTTEFORENING 

Skole DM i skydning 
Fra starten af september til og med 
lørdag den 23. november 2019 har 
Reerslev Skytteforening og Reerslev 
Skoles Fritidsordning samarbejdet om 
træningen til årets Skole DM i skyd-
ning. 
Vi startede træningen med ca. halvde-
len af Reerslev Skoles 5. klasser i be-
gyndelsen af september. 12 elever gen-
nemførte den indledende træning frem 
til slutningen af oktober. Vi a�holdt 
gældende skydning til mesterskabet 
den 30. oktober. Det førte til indberet-
ning af resultater for 3 hold. 
 
Hold 1 bestående af Anton, Marie, 
Hjalte og Frida 
Hold 2 bestående af Andreas, Malte, 
Victoria og Isolde 
Hold 3 bestående af Mathilde, Oliver, 
Frederik og Frida 
 

Reerslev Skoles 5. klassers 1. hold til Skole 
DM i skydning. Anton, Hjalte, Marie og 
Frida 

Hold 1 klarede sig selvsagt bedst og 
kvali�icerede sig til Landsdelsmester-
skaberne med en �lot 6. plads. Hold 2 
blev nr. 21. Kun de 20 bedste gik videre. 
Hold tre endte midt i feltet som nr. 51 af 
89 deltagende hold. Alt i alt en fremra-
gende præstation. 
Landsdelsmesterskaberne foregik den 
23. november i Korsør Skytteforening. 
Førsteholdet og trænerne Palle Ander-
sen og Helge Johnson samt Mikael Jen-
sen fra Fritidsordningen mødtes lørdag 
morgen i skytteforeningens lokaler. Og-
så et par forældre var mødt frem. Våb-
nene blev pakket og så gik turen til Kor-
sør. Spændingen var stor, da vi nåede 
frem. Vi skulle skyde kl. 11.55 og havde 
en god times tid at blive nervøse i. Re-
sultaterne blev løbende slået op, så vi 
kunne følge slagets gang. Alle hold skød 
generelt dårligere end i kvali�ikations-
runden. Men de bedste hold blev gemt 
til sidst. Vi havde en foreløbig 6. plads, 
men der manglede stadig 3 hold. Vi op-
nåede en samlet 8. plads. Flot resultat. 
Vores mål var en plads i top 10 og det 
klarede vi med glans.  
 
Tak for godt samarbejde til Reerslev 
Skoles Fritidsordning og tak til forældre 
og elever fra 5. klasse.  
Skulle nogle have fået interesse for 
sportsskydning, så kig ned i Reerslev 
Skytteforening onsdag kl. 18 – 21. 
Reerslev Skytteforening, Tingstedvej 40 
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INFORMATION FRA REERSLEV SKYTTEFORENING 

PRESSEMEDDELELSE 
Reerslev Skytteforening får støtte til 
indkøb af nye ri�ler 
Med støtte fra DIF og DGIs forenings-
pulje og Høje Taastrup Kommunes 
Folkeoplysningsudvalg kan Reerslev 
Skytteforening nu sætte gang i indkø-
bet af 10 nye ri�ler til udlån i forenin-
gen. 
Reerslev Skytteforening har fået bevil-
get 30.000 kr. i støtte fra DIF og DGIs 
foreningspulje og godt 34.000 kr. fra 
Høje Taastrup Kommunes Folkeoplys-
ningsudvalg. Med bevillingen kan Re-
erslev Skytteforening indkøbe 10 nye 
og tidssvarende ri�ler til den ugentlige 
træning samt deltagelse i diverse divi-
sionsskydninger. 
Henrik Pangel (formand) og Helge 
Johnson (kasserer) ser især frem til at 
Reerslev Skytteforening kan tage de 
nye ri�ler i brug. Vi har nu fået politi-
ets godkendelse. Ri�lerne bliver a�hen-
tet onsdag den 8. januar 2020. Senest 
efter jul kan vi byde såvel gamle som 
nye medlemmer velkommen til en 
spændende sport med nye og tidssva-
rende ri�ler. Husk skydning er en sport 
for hele familien. 
Reerslev Skytteforening holder til un-
der Reerslev Skole, Tingstedvej 40. 
Følg den asfalterede sti fra parkerings-
pladsen ved Reerslev Skoles SFO og du 
står snart ved nedgangen til skyttefor-
eningen.  
 
Støtter foreningsidrætten med 44 
mio. kr. årligt 
Reerslev Skytteforening har modtaget 

bevillingen på 30.000 kr. fra DIF og DGIs 
foreningspulje, der årligt uddeler ca. 44 
mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. 
DIF og DGIs foreningspulje kan støtte 
lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. 
til medlemsrekruttering, udvikling af 
nye aktiviteter eller løft af trænerkom-
petencer. Puljen kan søges om op til 
300.000 kr., men langt størstedelen af 
puljens bevillinger ligger mellem 10.000 
og 30.000 kr. 
Puljens midler kommer fra de såkaldte 
”spillehalsmidler”, som Venstre, Liberal 
Alliance, Det Konservative Folkeparti, 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, 
Radikale Venstre og SF har afsat til støt-
te for det frivillige foreningsliv i Dan-
mark. 
Om DIF og DGIs foreningspulje 
Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen 
Puljen søges via Centralt Foreningsregi-
ster på www.medlemstal.dk 
Mere information og retningslinjer for 
puljen �indes på DIF og DGIs hjemmesi-
der. 
Kontakt: 
Reerslev Skytteforening 
Formand, Henrik Pangel 
e-mail :  
formand@reerslevskytteforening.dk  
Telefon :  5092 1300 
Kasserer Helge Johnson 
e-mail : 
kasserer@reerslevskytteforening.dk 
Telefon : 2347 4582 
DIF og DGI`s foreningspulje 
Konsulent, Trygve Laub Asserhøj 
e-mail : taa@DIF.dk Telefon : 4326 2173 
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 Reerslev Vandværk 
Generalforsamling torsdag d. 26. marts 2020 kl. 18:00  

i Reerslev forsamlingshus 
  

Husk tilmelding til spisning inden d. 22. marts 2020 
til Michael Michaelsen tlf. 4656 3909 

el. mail: kontakt@reerslevvand.dk 

 
 

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er: 
 

 1.  Valg af 2 stemmetællere. 
 2.  Valg af dirigent. 
 3.  Bestyrelsens beretning. 
 4.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
 5.  Budget og takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse.     
 6.  Behandling af indkomne forslag. 
 7.  Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen. 
  På valg er: Torben R. Nielsen, Michael Michaelsen, 
  nyt bestyrelsesmedlem.  
  Ikke på valg: Rene Andersen, Morten Seierøe Pedersen. 
   Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
   På valg: Vakant, Vakant. 
 8.  Valg af to revisorer og en suppleant. 
  Forslag: Niels Willumsen og Sarah Bech. 
 9.  Eventuelt. 

 
Forslag til ordinær generalforsamling skal afgives til bestyrelsens 

mail: kontakt@reerslevvand.dk senest den 1. marts. 2020. 
Hjemmeside www,reerslevvand.dk 

REERSLEV VANDVÆRK 
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 REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

Anbragte børn og deres forældre 
Oplevelser som støtteperson til 
anbragte børns forældre 
 
Torsdag den 2. april kl. 19.00 i 
den gamle præstegård i Reerslev  
 
Her skal vi høre foredrag om de pro-
blemer, der �indes med støtte og 
retssikkerhed for familier, der ud-
sættes for anbringelse af deres børn. 
Det er et komplekst samfundsområ-
de, som det er vigtigt at støtte op 
om. Vi har inviteret en fagperson, 
der har arbejdet som støtteperson 
på området i mange år, og som vil 
fortælle ud fra sit kendskab til jura, 
sagsbehandling og egne erfaringer. 

 
Foredrag ved Susanne Munck  for-
mand for foreningen RIFT 
(Retssikkerhed i Familiers Trivsel) 

 Anlæg & Byg  IVS  
 Faglært:.  Murer,  Anlægsgartner  & Anlægstekniker 
Håndværker Til Hus & Have   Tlf. 30632678  

Murerfaget  
Renovering af badeværelser 
Lægning og opsætning af fliser og klinker 
Pudsning af vægge ude - & inde 
Renovering af facader m.m. 
Filsning og fugning 

Følgende tilbydes: 

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

Anlægsgartner/brolægger 
Grå linje 
Flise - & brolægning 
Trapper 

Anlægsberegninger 
Tegninger 
Mængdeberegninger 
Kvalitetssikring/dokumentation Mail:.mads.ring@hansen.dk 

Mads Ring Hansen 
Nørregade 3 Reerslev 
2640 Hedehusene 
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

Foredrag i Reerslev 2019-20 
 
Af Bodil Heiede 
 
I Reerslev kirke har vi en alsidig fore-
dragstradition. Vi vil gerne høre fore-
drag om menneskers evner til at over-
leve og forme deres liv i fællesskab 
med andre. I efteråret bevægede vi os 
fra menneskehedens genetiske vugge 
forbi kvinderne i middelalderen og 
frem til Kaj Munk og hans kamp imod 
nazismen.  
 
Den 11. oktober hørte vi et spændende 
foredrag om kvinder i middelalderen 
af Bodil Heiede, som ud over at være 
kirketjener også har en baggrund som 
cand.mag. i religion og historie. Helle 
Leegaard fra menighedsrådet skriver, 
at hun synes, det var en fornøjelse at 
høre et foredrag fra en kirketjener, der 
også har ekspertviden som historiker. 
”Jeg havde en idé om, at middelalde-
rens kvinder var underlagt mandens 
dominans, men vi hørte faktisk om 
middelalderens kvinder som stærke og 
seje”. De rige kvinder og de stærke en-
ker fyldte mere end de marginalisere-
de hekse og kloge koner i en tid, hvor 
ægteskabet gav status og sikkerhed 
især til kvinder og børn. Livsbetingel-
serne var barske for både de almindeli-
ge og de ualmindelige kvinder og over-
levelse a�hang af de kollektive livsfor-
mer, der ikke gav plads til nutidens 
individualisme. 
 
 

Den 8. november holdt sognepræst  
Jakob Schilling foredrag om digterpræ-
sten Kaj Munk. I foredraget mødte vi et 
strålende eksempel på en moderne ener, 
der gennem kunst og kristendom satte 
alt ind på at efterleve sine idealer. Jakob 
Schilling havde fundet nogle fængslende 
citater med dialog og humor, og han lod 
Kaj Munk komme til orde og sine tilhø-
rere danne deres egen mening. Vi lærte 
Kaj Munk at kende som et brændende 
talent og en troens mand, der turde 
handle på sin tro.  
 
 
Den 7. februar kl. 9.30 vil Charlotte Dag-
næs-Hansen holde foredrag om H. C. 
Andersen som sangskriver og hans sam-
arbejde med komponisterne.  
 
 
Den 2. april kl. 19 holder Susanne Munck 
foredrag om anbragte børn og deres for-
ældre ud fra sine erfaringer som støtte-
person og rådgiver. 
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

Charlotte Dagnæs-Hansen, foredrags-
holder og organist, har i de seneste år 
holdt adskillige foredrag i foreninger, 
kirkelige sammenhænge og klubber 
over musikalske og litterære emner. 
Dette førte i sommeren 2003 til, at Char-
lotte Dagnæs-Hansen havde fornøjelsen 
af, at præsentere en del af H. C. Ander-
sen programmet for Dronning Margre-
the. 

H. C. Andersen i ord og toner  
 
Fredag den 7. februar 2020 kl. 9.30 
i den gamle præstegård  
 
I marts 2018 havde vi Charlotte Dag-
næs-Hansens foredrag om Jeppe Aak-
jær på programmet. Det var en så stor 
succes, at vi havde lyst til igen af have 
besøg af hende. Denne gang skal vi 
høre om H.C. Andersen. 
 
6. september 2019 var det 200 år si-
den, at H.C. Andersen gik ind gennem 
byporten i København med 13 rigsda-
ler på lommen. Han var fuld af håb for 
fremtiden og datoen blev ligeså vigtig 
for ham som hans fødselsdag.  
Vi kender bedst H. C. Andersen for 
alle eventyrene, som har gjort ham 
verdensberømt, men han skrev også 
utrolig mange smukke og stærke dig-
te. En del af hans digte er blevet til 
nogle af vore mest kendte og elskede 
sange. 
 
I foredraget om H.C Andersen skal vi 
høre sange, som en perlerække af 
komponister har skrevet musikken 
til: N.W. Gade, Weyse, J.P.E. Hartmann 
og Edward Grieg – alle fra H.C. Ander-
sens egen tid. I nyere tid har f.eks. Kaj 
Normann Andersen sat musik til 
"Konen med æggene". 
Oplev et spændende foredrag om H. C. 
Andersen -  hans samtid og samarbej-
de med komponisterne.  
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

 
hvor I kan få orientering om valg til 
menighedsrådet d. 15. september 
2020 og om sognets økonomi og ak-
tiviteter i det forløbne år. Det fremgår af 
lov om menighedsråd at ”sognets kirke-
lige og administrative anliggender 
styres af menighedsrådet”, men der er 
vide muligheder for at ”styre” på den 
måde, som vi kan blive enige om. I 
Reerslev består menighedsrådet af 6 
valgte medlemmer og et født medlem 
(præsten). Hidtil har valget været 
gældende for en 4-årig periode, men der 
er nu mulighed for at nedsætte 
menighedsrådets funktionsperiode til 2 
år.  
Opgaverne er meget forskellige, så der 
er helt sikkert opgaver/funktioner, som 
netop du kunne have interesse for at 
arbejde med.  
 
Venlig hilsen menighedsrådet 

Har du lyst til at have ind�lydelse på 
livet i vores landsby? 
 
Nu har du muligheden for at være med 
til at skabe det liv i kirken, som kan 
imødekomme de mange forskellige 
ønsker, som byens indbyggere måtte 
have. Det gælder såvel det kirkelige 
som det sociale liv.  
I Reerslev Kirke har vi rige muligheder 
for at arrangere koncerter og foredrag 
osv. - i mange år har vi som faste 
punkter haft en årlig ud�lugt, en mid-
sommerkoncert og en julekoncert på 
programmet. Derudover har vi invit-
eret til mange spændende foredrag. 
Måske husker I, da vi vandrede gen-
nem byen til kirken – først med et 
jazzorkester og senest med et 
sækkepibeorkester i spidsen.  
 
Lad os mødes i den gamle 
præstegård d. 12. maj kl. 19,  

 

NCC Industry A/S 

Områdekontor Grusgrave Øst 
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

Kyndelmissegudstjeneste 
 
Søndag den 2. februar 2020 kl. 
17.00 
 
Traditionen tro samles vi efter mør-
kets frembrud første søndag i februar 
og tænder lys for at fejre, at vi næsten 
er igennem vinteren. I år bliver det d. 
2. februar kl. 17 i kirken, og alle er vel-
komne. Det bliver en gudstjeneste 
med plads til fred og eftertanke over 
alt det, der stråler i vor hukommelse 
og vort hjerte. Musikken bliver dæm-
pet og båret af korsang sunget af Blaa-
gaard Kammerkor. 
 
 
 

”Med favnen fuld af kærlighed” 
Fredag den 3. marts - 2020 kl. 19.30
-20.30 
 
Komponisten Mads Granum udgav i 
2017 CD´en ”Med favnen fuld af kær-
lighed” sammen med sin kvintet. Al-
bummet indeholder 10 nye jazzsalmer 
med tekster af Johannes Møllehave, 
Lisbeth Smedegaard Andersen, Simon 
Grotrian m.�l. Der skrives mange nye 
salmer i disse år og der kommer også 
nye salmemelodier. Mads Granum me-
ner, at den vigtigste inspiration kom-
mer fra den gamle danske salmeskat. 
Det er med stor begejstring, at vi kan 
tilbyde denne kirkekoncert. 
 

Blaagaard Kammerkor 
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KALENDER  

Forkortelser: 

Dato   Kl. Aktivitet Sted Arrangør 
2020           
Søn 2/2 17.00 Kyndelmissegudstjeneste Kirken MHR 

Fre 7/2 09.30 Foredrag om H. C. Andersen 
Gl. 
Pr.gård MHR 

Søn 23/2 11 - 13 Tøndeslagning Huset LL + Huset 
Man 24/2 19.30 RIF's generalforsamling   RIF 
Tirs 25/2 18.00 SFO'en opfører børneteater Huset Skolen 
Ons 26/2 12.00 SFO'en opfører børneteater Skolen Skolen 

Ons 26/2 19.30 
Forsamlingshuset's  
generalforsamling Huset Huset 

Tors 27/2 18.00 SFO'en opfører børneteater Huset Skolen 
Fre 28/2 18.00 Ølsmagning v. G/F Flintebjerg Huset   

Fre 6/3 19.30 
Jazzkoncert - Mads Grannums  
kvintet Kirken MHR 

Tors 12/3 18 - 19 Sangaften Kirken MHR 
Fre 13/3 19.00 "Entertaineren" Mikael Bak Huset Huset 
Lør 14/3 19.00 "Entertaineren" Mikael Bak Huset Huset 
Fre 20/3 18.00 Landsbylauget's generalforsamling Huset LL 

Tors 26/3 18.00 
Reerslev Vandværk's  
generalforsamling Huset RV 

Tors 2/4 19.00 
Foredrag: Anbragte børn og deres 
forældre 

Gl. 
Pr.gård MHR 

Lør 18/4 10 - 14 RIF's sæsonafslutning Skolen RIF 
Man 20/4 13.30 Tøjparty Huset ÆK 
Søn 3/5 19.00 Befrielsesgudstjeneste Kirken MHR 

Tirs 12/5 19.00 
Orienterings-/menihedsmøde  
+ MHR-valg 

Gl. 
Pr.gård MHR 

FTK Reerslev Landsbyordning Huset Reerslev Forsamlingshus 
MHR Reerslev Menighedsråd RSF  Reerslev Skytteforening 
ÆK Reerslev Ældreklub LL Landsbylauget 
RIF Reerslev IF Gl. Pr.gård Den gamle Præstegård 
Cafe Grydelauget RV Reerslev Vandværk 


