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LEDER 

”Begrebet en glad giver er ikke bare 
velkendt. Det er også bevist og doku-
menteret. Du bliver en glad giver, når 
du giver. Deltager du i frivilligt arbej-
de, gør du også noget godt for dig 
selv. Gode mennesker har det faktisk 
bedre og er sundere.”BKP 
 
Med denne konklusion slutter Bente 
Klarlund Pedersen sin nyeste bog 
”Yngre med årene”, hvor hun gen-
nemgår den nyeste forskning indenfor 
sundhed og livsstil. Hun bruger meget 
plads på, hvordan netop vort sociale 
liv påvirker vores sundhed.(mød hen-
de på livestream i forsamlingshuset) 
 
”En glad giver”, tænker du. Hvordan 
og hvor nemt er det lige at bevæge sig 
mere i den retning i mit liv? 
 
Også i den henseende, vil jeg påstå, at 
vi bor det perfekte sted. Vort lille lo-
kalsamfund er for mig at se, den helt 
rigtige ramme for at opgradere sit so-
ciale engagement og liv. Skolen, bør-
nehaven og alle de lokale foreninger 
står og falder med vores lyst og evne 
til at involvere os. 
 
I de frivillige foreninger kæmper vi 
generelt med rekruttering af nye be-
styrelsesmedlemmer. Folk står ikke 
ligefrem på nakken af hinanden for at 
komme med i en bestyrelse. De fleste 
undviger, fordi det betragtes som en 
sur pligt frem for en spændende opga-

”Ask not what your country can do 
for you 
- ask what you can do for your coun-
try”. JFK 
 
Kennedy blev berømt for sine one-
liners i hans korte periode som præ-
sident for USA først i 60`erne. Hvor-
for han følte sig kaldet til dette opråb 
og appellerede til amerikanernes vil-
je til at tænke kollektivt før egoi-
stisk, ved jeg ikke. 
 
Jeg ved heller ikke, hvor længe det 
virkede på amerikanernes nationale 
offervilje. Måske virkede det et styk-
ke tid. Men den fremherskende ten-
dens er nok for os alle sammen siden 
gået den modsatte vej. Vi synes, det 
er naturligt, at tænke: ”What`s in it 
for me?” 
 
Florence Nightingale syndromet 
præger os stærkt. Hvis du gør noget 
for fællesskabet betragtes det som et 
offer. Godgørenhed fra et godt og 
måske lidt naivt medmenneske, som 
tænker på andre før sig selv. 
 
Intuitivt ved de fleste af os, at det 
ikke er helt så firkantet. Og nu viser 
forskningen også, at tingene er mere 
nuancerede. Dit sociale liv viser sig 
at have kæmpestor indflydelse på dit 
generelle velbefindende. Det ved vi 
nok alle sammen. Men det har også 
stor betydning for din fysiske sund-
hed og dermed, hvor længe du lever. 
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LEDER 

ve for fællesskabet. Og hvordan og 
hvornår kan jeg komme ud igen ! 
 
Men her er netop en af de mulighe-
der, hvor du har chancen for at steppe 
op og udleve forvandlingen fra 
”What`s in it for me”  til  ”I`m in it 
for me”. 
 
For din egen skyld går du ind - og 
tænker efterfølgende. ”Der stod en 
ledig bestyrelsespost og kaldte på 
mig. Hvor heldig kan man være.” 
 
Kennedy er blevet gammeldags. I 
stedet for en modsætning har vi en 
win-win situation: 
 

”Spørg ikke – men prøv, hvad du kan 
gøre for Reerslev/Stærkende og hvad 
det gør for dig”. JT 
 

                                                                                                                             
Johannes 
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 DET TALER VI OM… 

De laver boer og underminerer vores 
terrasser og huse.  

Nu er det sådan at mængden af myrer 
er næsten uendelig. Hvis man tager 
vægten af myrer op imod vægten af 
mennesker på kloden, vejer myrerne 
mere. 
Det kan godt være, man har et myrebo, 
der svarer til en by på størelse af A� rhus 
under sit hus. 
 

Af Helle Schmidt 
 
Så skete det igen igen igen. 
 
Her først på sommeren opstod der igen 
en farlig situation i krydset ved Stærkin-
devej og Brandhøjgårdsvej. 
Det drejer sig om biler der kører alt for 
stærkt på Brandhøjgårdsvej og biler el-
ler cykler, der overser et stopskilt og 
hajtænder på Stærkindevej. 
Selveste Michael Sigler har været ude, 
for sammen med Landsbylauget at be-
sigtige krydset. Det lader dog til at intet 
sker. En fart begrændsning på 70 er ikke 
nok. Mange taler om, at et lyskryds er 
nødvendig. 
 
Myrer. 
Der har været en del snak, om det er ok 
at sprøjte for myrere, der opholder sig 
på terassen, eller som kommer ind i vo-
res huse. 
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 SOMMERFUGLETUR I HEDELAND 

Af Lars Lau Hubert 
 
Tak til Kenneth Penter Pedersen for en 
super lærerig Sommerfugletur i Hede-

land den 19. juni 2021. 
Der blev taget billeder, hygget, snakket 
om biotoper og smagt på årstidens bær 
mm. kort sagt en oplevelse som kan an-
befales at deltage på 
 

Vi så: 
Okkergul randøje 

Græsrandøje 
Skovrandøje 

Dværg blåfugl 
Alm. blåfugl 

Nældens takvinge 
Stor bredpande 

Lille ildfugl 
 

Totalt er der set ca. 30 forskellige som-
merfugle i Hedeland, hvoraf man kan 
regne med at se 23-25 forskellige arter 
hvert år. 
 
Planen er at planlægge en tur mere i 
august.  Så hold øje med FB grupperne.  
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 KIRSTEN HALBY 

Af Lene Lyngsie Jensen 
 
Kirsten har boet i Reerslev siden 
1980erne hvor hun �lyttede ind på 
Rudbjerggård sammen med Aage. Den 
gule gård midt på Tingstedvej (nr. 18) 
har lige siden dannet rammerne for 
den meget landsby dedikerede og en-
gagerede person, som Kirsten er. Rud-
bjerggård har bidraget til landsbyidyl-
len gennem årene, der har været man-
ge dyr, og sammen med famillien 
Würtz og Ring Hansen dannede hun 
KO-operativ, en fælles ko som �ik kalve 
så kvalitetskød kunne komme i fryse-

ren. I dag er der kun nogle opstaldet 
heste (et par shetlandsponyer og en 
friser) samt gårdens laborador tilbage. 
Med sin violin og Aage som sanger har 
Kirsten i sine aktive år som violinist 

ofte glædet beboerne i landsbyen med 
optræden ved arrangementer i For-
samlingshuset og i Kirken.  
Udover violinspil har Kirsten også 
brugt sine hænder meget kreativt på 
papirklip samt tryllerier på symaski-
nen, og som god ven stiller hun altid 
op, når nogen har brug for hjælp. Kir-
sten kreativitet har vi alle nydt rigtig 
godt af. De smukke juledekorationer i 
kirken og ikke mindst som ildsjælen 
bag den årlige julestue på Reerslev 
skole, hvor rigtig mange har lært at 
lave �lotte juledekorationer. 
 
Som sagt har Kirsten gjort meget for 
landsbyerne, hun blev en del af lands-
bylauget første gang i 1995 hvor hun 
blev valgt til suppleant og sad her ef-
ter fra 1996 til 2000 i bestyrelsen og 
igen fra 2003 til dags dato (kun med et 
enkelt år ud i 2008). Kirsten har der-
for lagt hele 22 år i landsbylauget, til 
glæde for os alle, tusind tak for det! 
Kirsten har været en central person i 
alle årene og har ad �lere gange siddet 
som formand. Udover sit sociale arbej-
de for landsbyerne har et af hendes 
helt store hjertesager været tra�iksik-
kerheden i og omkring landsbyerne. 
Hun har aldrig været bange for at ud-
fordre hverken borgmesteren eller 
lokalpolitikker når det handlede om 
tra�iksikkerhed. 
 
Kirsten kender om nogen til lokalhi-
storien og deler gerne sjove anekdo-
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ter. Hun hilser altid smilende på folk 
når hun �lere gang om dagen lufter 
sin labrador. Så hvis du vil vide no-
get kan du altid stoppe op og hilse på 
Kirsten når du møder hende på din 
vej. 
 
2021 er et mærke år på mange må-
der. Kirsten fyldte 75 år d. 17. juni 
2021 og d. 17. august i år kan hun og 
Aage fejre perlebryllup (30 år), men 
det knap så glædelige er at hun til 
generalforsamlingen d. 26. august 
2021 gå på pension fra lands-
bylaugsarbejdet, men efter 22 år er 
det vel også ok, selvom hun vil blive 
savnet. Heldigvis har hun sagt at hun 
forbliver ”ven af landsbylauget” og 

 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 

derfor stadigvæk glæder os alle ved 
at være primusmotor i julestue-
arrangementet på Reerslev skole. 
Kirsten fortsætter heldigvis sit vir-
ker i Reerslev Kirkes menighedsråd. 
 
Vi takker Kirsten for hende store 
indsats for byen gennem alle årene 
og ønsker tillykke med de 75 år og 
perlebrylluppet. 
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 REERSLEV—STÆRKENDE LANDSBYLAUG ORIENTERER 

gav bud om at der var ildløs et eller 
andet sted. 
 
Mød op til generalforsamlingen og del-
tag i byernes fremtid. 
  
Tak for denne gang, 
 

Hilsen Kirsten Halby. 

Så lykkes det forhåbentlig at holde 
Landsbylaugets generalforsamling den 
26 august, vi er efterhånden nogle 
stykker der er kommet lidt højt op i 
alderen og vil drosle lidt ned, og nogle 
kan ikke genvælges. 
 
Det har været sjovt at skabe en masse 
events, som eks. julestue, juletræstæn-
ding, fastelavn, skt. Hans og ikke 
mindst vælgermøder etcetera. Vi hå-
ber der er yngre kræfter der har lyst 
og mod på fortsat at skabe liv i vore 2 
byer. 
 
Byernes gamle brandhorn blev over-
draget Landsbylauget af Mogens Lar-
sen fra Stendyssegård. Det er altid for-
manden som har ansvaret for hornet, 
som har advaret om mangen en brand 
når man til hest, eller senere på cykel, 
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REERSLEV-STÆRKENDE LANDSBYLAUGS BESTYRELSE  

 

Formand 

 
Kirsten Halby 

Næstformand 

 
Mads Ring Hansen 

Kasserer 

 
Kristian Riegels 

Thomsen 
Sekretær 

 
Michael Kjeldsen 

Bestyrelsesmedlem 

 
Birthe Holst Chri-

stensen 

Bestyrelsesmedlem 
 

 
Mette Stribolt 

Bestyrelsesmedlem 

 
Nick Ziegler 

Bestyrelsesmedlem 

 
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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 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING  

TORSDAG D. 26. AUGUST  
KL. 18:00 i forsamlingshuset 

 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for både 2020 og 

2021 med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Valg af 2 stemmetællere. 
 

3. Formandens beretning for 2019 og 2020. 
 

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse for 2019 og 2020. 
 

5. Behandling af indkomne forslag. 
 

6. Fastsættelse af næste års kontingent. 
 

7. Valg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 

8. Valg af  
2 bilagskontrollanter og  

1 bilagskontrollantsuppleant. 
 

9. Eventuelt. 
 

Forslag til behandling på Generalforsamlingen fremsendes til formanden 
senest 2 uger før Generalforsamlingen.  
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Ad punkt 7)  
Generalforsamlingen vælger 8 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig valgperiode, 
således at halvdelen afgår hvert år. Genvalg kan �inde sted, men en samlet funktions-
periode må højst andrage 4 år. Hvert år vælges en 1. og 2. suppleant, som ved vakan-
ce indtræder i bestyrelsen i den anførte orden. 
Grundet COVID-19 og diverse restriktion blev generalforsamlingen i 2020 ikke a�-
holdt og derfor er alle på valg, men 4 for et år og 4 for 2 år. Følgende er på valg: 
 
Kirsten Halby – ønsker ikke genvalg 
Mads Ring Hansen (kan ikke genvælges grundet 4 år reglen og ønsker ikke genvalg 
som suppleant) 
Kristian Riegles Thomsen – ønsker ikke genvalg 
Lene Lyngsie Jensen – modtager genvalg 
Jim Johansson – modtager genvalg 
Birte Holst – ønsker ikke genvalg 
Mette Stribolt – ønsker ikke genvalg 
Nick Ziegler (kan ikke genvælges til bestyrelsen grundet 4 års reglen men modta-
ger valg som suppleant) 
Suppleant Christina Søe Langholm (ønsker ikke genvalg) 
 
 
I fortsættelse af Generalforsamlingen a�holdes ”Reerslev-
Stærkende Landsbylaugs Årsfest”.  
 
Derfor vil Landsbylauget gerne invitere alle tilmeldte på 
en pølse eller to efter generalforsamlingen. 
 
 
TILMELDING TIL GENERALFORSAMLING OG EFTERFØL-
GENDE SPISNING SKAL SKE TIL KIRSTEN HALBY SENEST D. 
20. AUGUST 2021 PÅ KHALBY@MAIL.DK  

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING  
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SANKT HANS I LERGRAVEN 

 
Det blev en super dejlig aften, hvor 
godtfolk fra landsbyerne samlede sig for 
første gang efter Corona. Bålet var i år 
placeret på p-pladsen ved Lergraven for 
at give mere plads og øge brandsikker-
heden efter mange solrige dag. Men det 
fungerede rigtig godt. Folk stod rundt 
omkring og snakkede samt nød børnene 
som løb og legede samt hoppede på 
hoppeborgen mens der blev lyttet til 
Mikaels guitar og sang. En dejlig stem-
ning. Da bålet blev tændt, og Mikaels 
båltale var færdig og pigekoret blev sat 
på så alle kunne synge med på midsom-
mersangen, forsvandt Coronafrustratio-
nerne for en tid og alle nød den danske 
sommeraften. Folk som kørte forbi på 
Brandhøjgårdsvej kunne se bålet og 
midsommersangen kunne høres helt i 
Stærkende. Der spredes en midsommer-
stemning over vores landsbyer og min-
dede os alle om at vi påtrods at vi går 
kortere dage i møde så går vi mod lyse-
re tider. 
 
Tak til alle ildsjælene som �ik stableret 
arrangementet på benene og tak til alle 
jer som kom og var med til at skabe en 
dejlig aften. I ønskes alle en rigtig dejlig 
sommer. 

Af Lene Lyngsie Jensen 
 
Fredag d. 11. juni �ik Landsbylauget til-
ladelse af IS Hedeland til at a�holde Skt. 
Hans bål. Heldigvis sidder der i Lands-
bylauget nogle handlekraftige personer, 
som straks kastede sig ud i at få stablet 
arrangementet på benene. Plakater blev 
sat op, arrangement kom på vores Face-
book side, brændet til bålet kom på 

plads og heksen blev lavet. Men nej, ar-
rangementet skulle trods den korte tids-
frist da lige have et nøk mere og et sam-
arbejde med SFO/Klubben blev etable-
ret, så der kom hoppeborg, musik/sang 
og Mikael Jensen var frisk på at holde 
årets båltale. 
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Livestream program  
efteråret  2021 i forsamlingshu-
set. 
 
Livestream foredrag indenfor na-
turvidenskab udbydes af A� rhus 
Universitet til ca 400 værter over 
hele kongeriget. Forsamlingshuset 
er en af de heldige værter. 
 
Foredragene er gratis.  
Kaffe og kage, der serveres i pau-
sen koster 25 kr. 
 
Spisning – vi genindfører mulighe-
den for spisning, hvis corona situa-
tionen tillader det. Vi serverer sund 
og enkel mad. For det meste hjem-
melavet. Kan også være bestilt hos 
en af de lokale udbydere af mad. 
Enhedspris 100 kr, inklusiv kaffen 
i pausen. 
Obs – børn op til og med 18 år  - 
50 kr. Betaling på mobile pay eller 
kontant. 
 
Foredragene foregår tirsdag aftner. 
Spisning kl 18.00. Livestream kl 
18.45. 
 
Deltagelse i spisning kræver til-
melding til Johannes på 
27631666, j.thulesen@live.dk 
 
 

LIVE STREAM I FORSAMLINGSHUSET 

Program: 
 
5. okt.  Big bang og det usynlige 
univers ved Steen Hannestad, A� r-
hus universitet. 
 
12. okt. Yngre med årene ved 
Bente Klarlund, Center for aktiv 
sundhed. 
 
26. okt.  Pandemier de sidste 200 
år ved Lone Simonsen, Roskilde 
Universitet. 
 
9. nov.   Den inderste kerne ved 
Lotte K. Andersen og David L. Eg-
holm, A� rhus Universitet. 
 
23.nov.  Vores cellers saltbalance 
ved Hanne Poulsen, A� rhus Univer-
sitet. 
 
Læs mere om konceptet og pro-
grammet på  ofn.au.dk 
 
Prøv det! - og tag jeres store børn 
med. Det er en overraskende 
spændende oplevelse for alle uan-
set alder og beskæftigelse. 
 
Vel mødt  - forsamlingshusets be-
styrelse. 
 
 



17 

SLYNGELSTUEJAM 

Slyngelstuejam torsdag aftner 
16.sept., 21.okt. og 18.nov.  
kl.19-21. 
 
Slyngelstuejam er et koncept vi så småt 
�ik prøvet af sidste efterår. Coronaskyen 
satte dog sit afgørende præg på afviklin-
gen. Så nu prøver igen med forventning 
om af skyen er helt lettet til efteråret. 
 
I forsamlingshusets bestyrelse har vi 
lyst til at huset bliver brugt til mange 
forskellige  aktiviteter. Så hvis du har 
gode ideer, så kom med dem og benyt 
huset til at udleve dem. 
 
Slyngelstuejam går ud på, at vi lokale 
borgere er sammen på en uformel måde. 
Nogen bliver opfordret til at deltage i 
Tines talkshow, andre til at give et num-

mer eller underholde på anden måde. En 
af aftnerne bliver reserveret brætspil. 
 
Vi tænker, at vi selv har så mange kvali-
teter at byde på, at vi ikke behøver invi-
tere professionelle til at komme og un-
derholde os. Kontakt os gerne, hvis du 
har lyst til at byde ind med noget. Tlf 
27631666. 
 
Indgang 25 kr. inklusiv kaffe og kage. 
 
Bare kom!   
Forsamlingshusets bestyrelse. 
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BERETNING REERSLEV FORSAMLINGSHUS 

Beretning 2020 – Reerslev For-
samlingshus 
 
2020 – coronaåret- har været et stille år 
i Forsamlingshuset. Aktiviteter og udlej-
ninger har været meget begrænsede. 
Næsten alle planlagte aktiviteter bort 
set fra de første 2 måneder blev a�lyst. 
Dilettant blev a�lyst dagen før premiere. 
 
Til gengæld kunne vi hjælpe skolen med 
at overholde corona restriktionerne, 
idet huset fra marts til juli fungerede 
som klasseværelse og legeplads for an-
den klasse. Skolen betalte kun for for-
brug af vand og strøm. Men jeg tror, vi 
alle i bestyrelsen har det godt med, at vi 
kunne hjælpe skoleledelsen og lærerne i 
denne vanskelige situation, hvor de 
skulle leve op til alle mulige og umulige 
regler om afstand, håndvask mmm. 
 
I efteråret blev der åbnet for gennemfø-
relse af kulturelle arrangementer. Fester 
og andre sociale begivenheder kunne 
stadigvæk ikke gennemføres. Men vi �ik 
gennemført efterårsprogrammet for 
livestream fra A� rhus Universitet. Vores 
nye initiativ, hvor der udbydes 6 
livestream foredrag forår og efterår. Vi 
vil gerne vende tilbage til at indlede aft-
nerne med spisning fra egne gryder igen 
efter corona. 
 
Vores nye initiativ ”slyngelstuejam” blev 
afprøvet med to torsdag aftner. Den 
treide med brætspil måtte a�lyses pga 
restriktioner. Vi �ik afprøvet Tines talk-

show og underholdning fra lokale musi-
kere. Det gik rigtig godt og skal fortsætte 
i 2021. 
 
På initiativ udefra (udenfor bestyrelsen) 
er der sat gang i en strikkeklub hver an-
den onsdag. Det kommer til at fortsætte 
i 2021, dog som sysleklub, hvor andre 
hobby også kan komme på banen. Det er 
spændende, hvad det kan udvikle sig til. 
 
Vi har i bestyrelsen brugt den lange 
tomgang i huset til at få frisket huset op, 
så alle lægger mærke til det, vil jeg på-
stå. Ud over at vi har fået nyt gulv i stu-
en, køkken, bar og bagtrappe samt to 
nye komfurer har stuen fået et løft med 
nye farver og gardiner. 
 
På trods af det sløve år har vi præsteret 
et overskud på ca 58.000,- kr. Det er 
ekstremt tilfredsstillende og lover godt 
for fremtiden. Den nye model med udlej-
ning af lejligheden har vist sin styrke. Til 
gengæld kræver det et stort arbejde fra 
bestyrelsen. Det har vi også fået afprø-
vet. Og det går virkelig godt. Fordi jeg 
kender jer, vil jeg ikke påstå, at det er 
overraskende. Men snarere imponeren-
de.  Jeg husker tydeligt hvad jeg tænkte, 
da jeg foreslog, at vi skulle nedlægge 
vært funktionen i huset. Jeg tænkte, det 
skal være nu, hvor vi har så fantastisk en 
bestyrelse. Det viste sig at være god ti-
ming. Bestyrelsesarbejdet er faktisk ble-
vet mere engagerende, spændende og 
sjovt. Hvis du spørger mig. Det fornem-
mer jeg tydeligt på den gode stemning. 
Hvad siger I andre?? 
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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. 

Til slut en stor tak til alle, der hjælper til 
med at få Reerslev forsamlingshus til at 
fungere. 
 
Tak til husets venner og bilagskontrol-
lanter. Og en stor og særlig tak til besty-
relse og suppleanter. Det har været en 
stor fornøjelse at drive huset sammen 
med jer - endda i dette skæve coronaår. 
 

Johannes. 
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 AKTIVITETSAFTENER I FORSAMLINGSHUSET 

Så mød op i forsamlingshuset hver an-
den onsdag fra den 8. september fra 
kl 19—21:30 til hyggeligt samvær. 
 
Alle er velkomne—også ”bare” til at 
komme og få en sludder og nyde en kop 
kaffe med lidt sødt.  
 
Dato for start bliver også slået op på Fa-
cebookgruppen ”Det sker i Reerslev-
Stærkende” og ”Forsamlingshusets 
Hjemmeside” når vi nærmer os sæson-
start.  
 
Vi glæder os til at se rigtig mange og bli-
ve introduceret til spændende aktivite-
ter.  
 
Deltagelse koster 25 kr og inkluderer 
en kop kaffe/te og lidt sødt til gangen. 
 
Overskuddet går ubeskåret til For-
samlingshuset. 

Aktivitetsaftener hver 2. ons-
dag i Forsamlingshuset.  
Af Susanne Primdahl 
 
Sidste vinter startede vi op med en 
strikkeklub/sysleklub og det fungere-
de rigtigt godt, indtil vi måtte stoppe 
pga., Covid-19. 

 
I år vil vi gerne udvide aktiviteterne. 
Så har du lyst til at mødes med andre 
beboere fra Reerslev-Stærkende med 
samvær omkring håndarbejde, bræt-
spil eller måske en helt tredje hobby, 
som du gerne vil dele med andre?  
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Turneringen forløber som normalt. Dog har vi set os nødsaget til at 
a�lyse årets Fugleskydning, da Covid-19 har forhindret os i rettidig igangsætning.
( Salg af lodder til Sct. Hans m.v). 
 
Vi holder sommerferie frem til 4. august, hvor vi genoptager skydningen på Skyde-
bane Vest. I begyndelsen af september håber vi at starte Skole DM i skydning for 
Reerslev Skoles 5. klasse. God sommer til alle. 
 
Indendørs skydning: 
Pistolskydning: tirsdag kl. 18:30 – 21:00.  
Fra 18:30 til 19:00 skydes fortrinsvis kal. 22 
Riffelskydning: onsdag kl. 18:00 – 21:00.  
Fra 18:00 til 19:00 skydes fortrinsvis med ungskytter. 
 
Foreningen giver en gratis prøveskydning til alle nye skytter under 18 år. Alle er 
velkomne. Børn kan skyde med riffel fra de er 6 – 8 år. På pistol har vi dog et mo-
denhedskrav og minimumsalder på 12 år, samt far eller mors deltagelse/
tilstedeværelse, hvis man er under 16 år. 
 
Ri�ler og pistoler stilles gratis til rådighed af foreningen, men krudtet køber du af for-
eningen. 
Hjemmeside: www.Reerslevskytteforening.dk 
Email: formand@reerslevskytteforening.dk,  
kasserer@reerslevskytteforening.dk , info@reerslevskytteforening.dk 
  
Information om skydning kan fås hos følgende: 
Formand:         Henrik Pangel                              50921300 
Kasserer:         Helge Johnson                             23474582 
Riffelafd.:         Svend Erik Rasmussen 
                             Pia Eriksen 
                             Palle Andersen 
Pistolafd.:        Rune Storm Korsvig 
                             Jesper Helmersen 
                             Bjarne Kristensen 
                             Henrik Petersen 
                             Peter Holck 
                             Kenneth Astrup 
Kontingent: Børn kr. 150,00  Voksne kr. 300,00 
HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN 

Skal skydning indgå 
som en aktivitet til din 
næste familiefest, pol-
terabend, �irmafest 
eller noget helt �jerde?  
 
Ring og hør nærmere! 

INFORMATION FRA REERSLEV SKYTTEFORENING 
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 REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

Udendørsgudstjeneste  
2. pinsedag i Reerslev 
 
Af Bodil Heiede 
 
I kirkens liv balancerer man hele tiden 
imellem bevarelse og fornyelse af tradi-
tionerne. Der har i �lere år været a�holdt 
fælles gudstjeneste for hele provstiet på 
plænen ved den gamle præstegård i Hø-
je Tåstrup 2. pinsedag. Det har været et 
folkeligt tilløbsstykke med et større hur-
lumhej efter gudstjenesten med alt fra 
klovn til børnene, spejderboder med 
lagkage og pølser og picnic i det grønne. 
Der skal laves rigtig meget kaffe, når der 
er �lere 100 mennesker til stede, skal jeg 
hilse og sige.  

 
I år måtte vi holde os hjemme og �inde 
vores egen stil 2. pinsedag pga. coronar-
estriktionerne. Den lille parkeringsplads 
lige neden for kirkegårdsmuren blev 
omdannet til et usynligt kirkerum. Her 
kan man sidde lunt afskærmet fra blæ-
sten på en plan �lade, som ingen stole 

vælter på. Der var godt sus i alterdu-
gen på det bord, vi havde slæbt ud, 
men aldrig før har jeg set Reerslev kir-
ke klædt i så �int lysegrønt løv. Vi sad 
midt i løvudspringet og alle nød det.  
 
Jakob holdt en smuk festprædiken og 
organisten havde inviteret de skønne-
ste blæsere, som deltog under gudstje-
nesten, men også spillede fra kirketår-
net, mens vi sad og spiste lagkage. Mu-
sikken var enkel og kirkelig og ramte 
den samme lyse tone, som lå i vejret 

og i omgivelserne. Hele situationen 
passede så �int til indholdet af Grundt-
vigs salme: ”I al sin glans nu stråler 
solen.” Vi blev enige om, at det godt 
kunne gå hen og blive en god pinsetra-
dition, og at musikerne Robert Holm-
sted, Victor Kock Jensen og Lucas Win-
ther Andersen lyder knippelgodt fra 
kirketårnet i Reerslev. 
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

skønheden og spiritualiteten i den ukra-
inske musikkultur. 

Vi krydser �ingre for at dette års koncert 
ikke kommer til at blive a�lyst, ligesom 
vi blev nødt til at gøre sidste år med det-
te spændende orkester. 
 
*Der tages forbehold m.h.t. corona-
relaterede problemer 

DYVOHRAY-ENSEMBLET Lørdag 
den 25. september kl. 16:00 i Reers-
lev kirke 
 
Folkemusikensemblet Dyvohray fra 
Ukraine samler altid fulde huse, når de 
på deres årlige 6 ugers turné rundt i 
hele Danmark fortryller deres trofaste 
publikum med musik af verdensfor-
mat. 
Dyvohray har eksisteret i 25 år og be-
står af 5 M/K’ere, som alle er uddan-
net og ansat ved det meget anerkendte 
National Philharmonic Society of 
Ukraine.  Ensemblet består af Far, Mor 
og Datter suppleret med yderligere 2 
ekvilibrister på deres instrumenter. 
Gennem deres musik skaber de en 
magisk variation af folklore, klassisk 
og moderne musik, der udtrykker 
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gospelrødder i tonesproget.  
 
Der var et pænt fremmøde til koncerten 
på trods af sammenfald med en afgøren-
de landsholdkamp i fodbold imod Rus-
land. Der eksisterer en gammel traditi-
on for jazzkoncerter i Reerslev kirke, 
som går tilbage til en tidligere præst i 
kirken Viggo Kanding. Kirken har altid 
været en del af det almindelige pulse-
rende liv, og det er rart at opleve at den 
kan blive det igen, nu hvor coronakrisen 
er i aftagende. 

Midsommerkoncert i Reerslev 
kirke – med ”Jazz Five” 
Af Bodil Heiede 
 
”Jazz Five” spiller New Orleans jazz, 
der viser sig at være super svingende 
og meget melodisk. Musikerne var 
jævnbyrdige og sammenspillede. Alle i 
gruppen på nær pianisten og tromme-
slageren kombinerede opgaven som 
sanger og musiker uden videre, hvil-
ket er typisk for folkemusik. Der var 
hele tiden en parathed til at tage over 
efter hinanden og soloerne var ikke alt 
for lange eller indviklede. Det fremgik 
at musikken oprindelig har været til-
passet publikums behov og alt efter 
lejligheden skifter fra f.eks. dans til 
begravelsesoptog. Basinstreet er nav-
net på en særlig gade i New Orleans 
fuld af spillesteder. Der blev tegnet et 
billede af en gade med plads til både 
værtshuse, dansesteder og tunge og 
langsomme begravelsesoptog. Der er 
ikke så langt fra sorg til glæde i men-
neskelivet og god musik skal rumme 
det hele. Det kunne bl.a. høres i num-
mereret med den sigende titel: 
”Something´s got a hold on you.” 
 
Musikoplevelser kan hjælpe en med at 
acceptere livets tilskikkelser og skabe 
nærvær og fællesskab. Det var sjovt, at 
opleve at Reerslev kirkes gamle hvæl-
vinger egner sig til at gengive jazzmu-
sik. Musik fungerer også godt som 
smeltedigel. En musikkender, som jeg 
talte med blandt tilhørerne forklarede, 
at der kunne anes både cubanske og 
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

BABYSALMESANG 
 i REERSLEV KIRKE 

 
Mors og fars stemme er de vigtigste i verden for et nyfødt barn. Babysalme-
sang giver inspiration til denne særlige kontakt. 

Derfor inviterer vi alle forældre med deres babyer fra 0 til 10 måneder til en spæn-
dende oplevelse hver uge i Reerslev Kirke.  
Vi synger salmer og sange og bevæger os til små rim og remser. 
Man skal ikke være særlig musikalsk for at være med 
 
Torsdag d. 16. september kl. 11:00 er første gang.  
Vi a�holder 5 gange før og 5 gange efter efterårsferien. 
Det foregår i dagligstuen i den gl. præstegård, hvor der er lunt og rart. 
Medbring en yogamåtte eller et blødt tæppe.  
 
Tilmelding: Send en mail med oplysning om dit og barnets navn samt telefon-
nummer til organist Nadja Aristoff på organist@reerslevsogn.dk eller ring på  
tlf: 42 77 66 78. 
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 Ud�lugt for 
Reerslev 

sogns bebo-
ere 

Lørdag d. 18. 
september 

2021 
 

Turen går til 
Amager 
Bussen kører fra parkeringspladsen ved Reerslev kirke kl. 9:00. 
Vi begynder med en rundvisning på Amagermuseet. Amager gemmer på en rig histo-
rie og et særligt fællesskab, der går helt tilbage til de hollandske indvandrere på 
Christian den II´s tid. Amager har været Københavns grønne spisekammer, og det 
har Hedeboegnen også, så vi har nok noget til fælles. Vi har også en aftale i Magleby 
kirke på Amager. 
 
Bespisning og hjemkomst 
Frokosten er bestilt til kl. 13:00 på Dragør Strandhotel, så vi kommer også til at nyde 
den dejlige stemning helt ude i Dragør med kig til Skåne. Vi kører fra Amager kl. 
16:00 og ankommer til Reerslev en time senere 
 
Pris 
Hver deltager betaler 200 kr. 
 
Tilmelding 
Tilmeldingsfristen er d. 12. september til Else Raahauge 
Mail: Freja175@godmail.dk 
Tlf: 46 13 96 15 eller 60 85 96 15 

 
Venlig hilsen  menighedsrådet 
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fortæller med en spændende fortid. 
Som ambassadør har han f.eks. mødt 
Sovjetunionens sidste præsident Mikha-
il Gorbatjov. Han har også hilst på pa-
ven og mødt Moder Teresa. Nu bor han i 
Sandved på Midtsjælland og er medlem 
af menighedsrådet og optaget af at bi-
drage til en bæredygtig udvikling i Afri-
ka. 
 
Burundi er et af verdens absolut fattig-
ste lande og kaldes også Afrikas skrøbe-
lige lille hjerte. Landet ligger højt i sta-
stikkerne over sultramte regioner. Det 
er guld værd at have en, der er lokal-
kendt med i et bistandsprojekt. Det bli-
ver interessant at høre mere om, hvad 
der forgår og hvorfor det også har ud-
viklet sig til et projekt med at bygge 
fuglekasser. 

Præsentation af  
Anselme Bankambona 
 
Fra ambassadør på bonede gulve til livet 
på Jernbanevej 
 
Præstegårdsformiddag  
fredag den 8.10, kl. 9:30 
 
Anselme Bankambona er involveret i 
projekter til fremme af en bæredygtig 
udvikling i sit tidligere hjemland Burun-
di. 
Indtil nu har vores �irma opført 375 hu-
se, en sæbefabrik og en sundhedsklinik 
og udstyret folk med køkkenhaver, høns 
og kaniner, fortæller Anselme Bankam-
bona, Burundis tidligere ambassadør i 
blandt andet Italien, Tanzania og Mo-
skva 
 
Anselme Bankambona er en levende 

Anselme Bankambona. Tidligere ambassadør for Burundi. Nu bosat i Sandved på Midtsjælland 
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KALENDER 2021 

FTK Reerslev  
Landsbyordning 

RIF Reerslev IF RSF Reerslev Skytteforening 

MHR Reerslev Menighedsråd Café Grydelauget LL Landsbylauget 
ÆK Reerslev Ældreklub HUSET Reerslev Forsamlingshus   

Forkortelser: 

Dato  Kl. Aktivitet Sted Arrangør 

2021      

Søn 22/8 10.00 Sensommergudstjeneste Præstegårds- Kirken 

Tors 26/8  Generalforsamling Landsbyauget Huset LL 

Søn 12/9 10.00 Høstgudstjeneste Kirken Kirken 

Ons 15/9 18.30 Menighedsrådsmøde Gl. Præste- MHR 

Tors 16/9 11.00 Babysalmesang Gl. Præste- Kirken 

Lør 18/9 09.00 - Sogneudflugt �l Amager P-pladsen v. MHR 

Lør 25/9 16.00 Koncert med Dyvohray-ensemblet Kirken Kirken 

Tirs 5/10 18.45 Big bang og det usynlige univers  Huset Huset 

Fre 8/10 09.30 Foredrag af Anselme Bankambo- Gl. Præste- MHR 

Tirs 12/10 18.45 Yngre med årene ved Bente Klar- Huset Huset 

Tirs 26/10 18.45 Pandemier de sidste 200 år ved Huset Huset 

Tirs 9/11 18.45 Den inderste kerne ved  Huset Huset 

Tirs 23/11 18.45 Vores cellers saltbalance ved Han- Huset Huset 

Ons 18/8 18.30 Menighedsrådsmøde Gl. Præste- MHR 


