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LEDER
Årets gang i Hedeland

natur i gult og grønt. Og en dag var så
igen et ekstra farvedrøn på : Snekanoner‑
ne gav det store bjerg en gang krystal‑
hvidt, og skifolket var nok engang på en
kort tur mod lykken. Den, hvor det ikke
kan gå hurtigt nok ned ad bakke. Det
mente vejrguderne også – men på deres
egen må de. Temperaturen steg pludse‑
ligt og tog hurtigt pynten af fornøjelsen.
Også i Hedeland kan vinteren være en
varm kartoffel.

Vi er meget priviligerede i Reerslev pr.
Hedehusene – vi har Hedeland. Et om‑
rå de, som engang så ud til vedvarende
at skulle være Danmarks største losse‑
plads, blev på forunderlig vis – ikke
mindst takket være fremsynede om‑
egnskommuner – pludselig blev til et
rekreativt områ der, som siger sparto til
megen anden natur.

Men engang var Hedeland kun hede,
senere dukkede landbruget op, og i ny‑
ere tid tog grusgrave og altså også los‑
sepladser sig godt af naturens retter.
Men på randen af de mange afgrunde
voksede der så en jordhøj op, som blev
større og større. Stadiet for et kæmpe‑
muldvarpeskud blev passeret og om‑
ridset af noget, der lignende en vulkan
viste sig i stedet. I dag kaldes det et
bjerg, og er toppen på kransekagen i
den københavnske vestegns kreative
områ de. Og sandelig om der ikke så
langt herfra gøres forsøg med vinsorter,
der kan vokse selv i frostgrader - må ‑
ske en slags Danish Dynamite på �laske.
A� rets gang i hele dette områ de er altså
bå de alsidig og rig på udfoldelser.
Men lad os starte med den forgangne
vintertid – mørkt om morgenen og
mørkt om aftenen og også et stykke
midt på dagen. Hvis det altså ikke var
helt anderledes, for den kunne også
godt være lidt af et farvechock med den
mørkerødeste solnedgang i horisontens
fulde bredde, træer og tykning stikker
op i sorte konturer, og vidt omkring en

Ja, kalender og virkelighed følges af i
skøn forening. Og nu har forå ret igen
igen vist sig at være på vej. Til lands, til
vands og i luften lod vi os opløfte af skøn‑
ne majdage i må neden, vi kalder marts.
Overtøjet faldt, solbrillerne kom frem, og
bajerne blev drukket, medens de endnu
var svale. Apropos svale - her kommer
fuglene underfundigt nok ind i billedet.
�rå gæssene har ladet sig se i store �lok‑
ke.
Så må ske er forå ret kommet for blive –
og hvis ikke, kommer det nok alligevel på
et tidspunkt. Se blot i dag, hvor du har
få et dette ny nummer af ”Tingstedet” i
hænde.

Jørn Wü rtz
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STORE SKRALDEDAG
Af Johan Galster
Landsbylauget har igen lavet den lokale
udgave af Danmarks Naturfredningsfor‑
enings landsdækken‑
de affaldsindsamling.
I å r deltog 9 børn og 20 voksne i vores
indsamling, så vi var nok til at dække et
kæmpestort områ de: Reerslev og Stærkende, til Hedehusene, til Vindinge, til
Tune og til grænsen til Ishøj. Konkret
skal vi hilse og sige at hvis man sætter
pris på affald, er Brandhøjgå rdsvej en
guldgrube og uudtømmelig.
Næsten alle børnene har før været med
til Store Skraldedag i Reerslev og Stærkende og �lere forældre fortalte, at bør‑
nene selv havde ønsket af være med
igen i å r.
I alt indsamlede vi 250 kg affald. Kon‑
kurrencen om mærkeligste, grimmeste
eller ulækreste affald var svær at afgøre,
fordi der bliver smidt de mærkeligste
ting i vejkanten:
En mobiltelefon, slidbanen til
et dæk, brugte bildele, under‑
bukser og gol�bolde, billygter,
200 svenske kroner, 1200
stykker engangsemballage og
540 då ser.
Vinderaffaldet i konkurren‑
cen om mærkeligste affald
må tte simpelthen gå til �lere
hold: En pose med kreditkort
og kørekort, en makeup-taske
og �ire lokkeduer, som en jæ‑
ger må have efterladt.
Vi ses næste å r.
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RIF - IDRÆTSFORENINGEN
Generalforsamling i Reerslev Skytte
- og Idrætsforening
Af Johan Galster
RIF, Danmarks ældste idrætsforening,
har holdt ordinær generalforsamling
d. 28. marts 2022.

Foreningen omfatter pt. to fodbold‑
hold, familiesvømning, badminton,
bordtennis, effektgymnastik, line‑
dance og selvforsvar. Vi har for tiden
intet børnehold eller et familiehold,
hvilket vi gerne vil oprette. Holdet Mo‑
tion & Styrke må tte beklageligvis
standse, men vores forhå bning er at
træneren Benthe vender tilbage.
Skytterne har 120 medlemmer. Skyt‑
terne har samarbejde med Reerslev
skole, hvilket har givet en god tilgang
af unge medlemmer. Banerne under
skolen bruges �lere gange ugentligt,
ligesom der er god aktivitet over på

skydeanlægget på Roskildevej. En ny
støjvold har givet mulighed for nye
aktiviteter.

Som alt andet var 2021 præget af Co‑
vid 19-epidemien, så alle har må ttet
lukke og genstarte hold, men for tiden
er alle hold i gang igen.
Økonomien i bå de idrætsforening og
hos skytterne er god, og trods corona‑
nedlukninger er begge afdelinger kom‑
met ud af 2021 med overskud.
Bestyrelsen består af
Formand: Jens Midtgaard,
Erik Ørving (kasserer)
Medlemmer:
Bjarne Christiansen (fodbold)
Frands Bennetsen (svømning)
Johan Galster (gymnastik)
Gitte Pedersen.
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Et børnehold eller et børnforældrehold?
RIF vil meget gerne oprette et hold for
børn. Vi har haft det i lange perioder,
oftest med en træner, men i perioder
har det været et selvstyrende hold for
forældre og børn.
Som så mange andre søger RIF er no‑

RIF - IDRÆTSFORENINGEN
gen som kan igangsætte et børnehold,
så hvis du engang har været træner el‑
ler hjælpetræner eller bare har lyst til

at være med til at starte et lille hold for
børn, må du gerne kontakte RIF.
Vil du gerne lave gymnastik sammen
med dit barn, kan vi sagtens hjælpe
med tider i gymnastiksalen og forskel‑
ligt udstyr til aktiviteter. Må ske der
også er andre som gerne vil være med,
så bare kontakt os.
RIF er også behjælpelig med betaling
for instruktørkurser eller udstyr til
aktiviteterne i forbindelse med at der
bliver oprettet hold.
Denne sæson slutter i maj må ned og ny
sæson begynder august. Er der interes‑
se har vi sommeren til at planlægge så
kontakt Johan (tlf. 2630 0648).
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ROYALT BESØG
En dejlig dag i 1956.
Af Helle Schmidt
Nu er det ikke første gang vi få r konge‑
ligt besøg i vores landsby.

Ifølge spejdernes program kommer
Prinsesse Benedicte til å bningen af spej‑
derlejren i Hedeland 2022.
havde få et fri til at stille op for at vinke
til Dronningen, der kom kørende forbi i
de royale biler. Alle glædede sig, og der
var et mægtigt humør da bilerne endelig
susede forbi. Det var alligevel nok det:
At man havde få et fri fra skole, der skab‑
te den gode stemning.

Prinsessens moder , Dronning Ingrid
kom forbi en sommerdag 1956. Hun
skulle inspicere en militærlejr, der lå
vest for Reerslev.
Alle eleverne fra den ny indviede skole
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Det hvide hus med strå tag på billederne,
kaldtes af alle ”Vagten”. Huset eksiste‑
rer ikke mere, det blev revet ned af
kommunen. På grunden blev der indret‑
tet den første legeplads i Reerslev. Den
blev også revet ned, grunden er nu
brugt til en byg‑
ning til grund‑
vandsrensning.
Der er helt sik‑
kert nogle af de
herboende bor‑
gere, der kan
kende sig selv
på billederne.
Ellers kan man
spørge Gurli
Kjep som har
lå nt billederne
til Tingstedet.

REERSLEV—STÆRKENDE LANDSBYLAUG ORIENTERER
landsbyerne, arrangementer og tanker
om fremtiden for Landsbyerne. Det blev
blandt andet besluttet at give 5.000,-kr
til Fasan Legepladsen fra bypuljen. Det
bliver spændende at se den færdige le‑
geplads.
Generalforsamling
Den 10. marts holdt vi generalforsam‑
ling, det blev en god aften med en god
debat og snak om mange ting. Læs me‑
get mere om dette på side 13.

Af Lene Lyngsie Jensen
Så er første kvartal af 2022 allerede gå ‑
et, og det er ved at blive forå r. Siden sid‑
ste nummer af Tingstedet har det været
�lere aktiviteter.

Møde med HTK
Den 22. marts var vi (landsbylaugene i
HTK) til møde med Michael Ziegler, Lars
Prier og Lars Koch sammen med de øv‑
rige landsbylaug i HTK.

Samarbejdsforum i Landsbylaugene
Den 9. februar var vi værter for samar‑
bejdsforum for landsbylaugene i Høje
Tå strup Kommune (HTK), hvor vi orien‑
terede hinanden om hvad der arbejdes
med i de forskellige rå d og nævn hvor
landsbylaugene er repræsenteret samt
hjemme i bylaugene. Dernæst forbered‑
te os på vores møde med Borgmesteren
d. 22. marts.

Brandhøjgårdsvej:
HTK spurgte om hastighedsnedsættel‑
sen havde haft en effekt, hvor til vi sva‑
rede at det faktisk havde haft en positiv
effekt, men at vi naturligvis gerne så
farten yderlig nedsat.

Fastelavn
I samarbejde med Forsamlingshuset
arrangerede vi fastelavn, hvor Forsam‑
lingshuset stod for forplejning og Lands‑
bylauget stod for resten. Arrangementet
blev endnu en gang i stor succes med
stor opbakning fra borgerne, læs meget
mere om selv arrangementet på side 14
og 15.

Paraplymøde
Den 9. marts var der paraplymøde, et
å rligt møde hvor foreningerne i Reerslev
og Stærkende mødes og snakker om

Tingstedvej:
Efter vores mødes med HTK i december
�ik vi HTK til endnu engang at få en vur‑
dering af Tingstedvej hos uvildig tra�ik‑
rå dgiver hvor denne gang problemstil‑
lingen skulle være mere å ben. Dette
fulgte vi op på på mødet og �ik efterføl‑
gende opdraget som HTK havde sendt til
tra�ikrå dgiver tilsendt og denne lyder
som følger:
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”Baggrund for opgaven:
Beboerne i Reerslev oplever utryghed,

REERSLEV—STÆRKENDE LANDSBYLAUG ORIENTERER
særligt nå r børnene skal til og fra skole.
Beboerne oplever, at der køres for
stærkt på Tingstedvej. Der er etableret
enkelte hastighedsdæmpende foran‑
staltninger, men de opleves som util‑
strækkelige.
Vejen er nedslidt, og der planlægges
gennemført en snarlig totalistandsæt‑
telse. Det er derfor et optimalt tids‑
punkt til at gennemføres eventuelle æn‑
dringer, som kan forbedre trygheden og
tra�iksikkerhedsforholdene.

Opgaveformulering:
Opgaven gå r ud på , at undersøge mulig‑
hederne bredt for at forbedre tryghed
og tra�iksikkerhed på Tingstedvej.
Det er tidligere vurderet, at der kan til‑
vejebringes forøget tryghed ved etable‑
ring af en to-minus-en vej. Det skal vur‑
deres, om en to-minus-en vej kan sup‑
pleres med chikaner eller andre ha‑
stighedsdæmpende foranstaltninger.
Det skal vurderes, om der er andre og
bedre muligheder end etablering af en
to-minus-en vej til at nå må lsætningen
om forbedret tryghed og tra�iksikker‑
hed.
Der gøres opmærksom på , at i sydenden
af Tingstedvej, hvor vejen drejer ud
mod Brandhøjgå rdsvej opleves en kon‑
�likt mellem bilister og cyklister, der
krydser vejen i svinget, idet de kører
ind på p-pladsen for at komme på stien
mod øst. Mulighederne for at forbedre
forholdene på dette sted skal vurderes.”
Vi hå ber selvfølgelig på at med det nye
opdrag, at vi få en bedre vurdering af
hvordan Tingstedvej kan istandsættes
så den bliver tryg at færdes på for alle.

Spejderlejr 2022
Det sidste Reerslev-Stærkende emne
vi drøftede, var Spejderlejren, hvilket
vi hurtig fandt ud af var en længere
diskussion hvorfor vi blev enige om at
sætte et møde op mellem HTK, Spej‑
derne og Landsbylauget, hvilket fandt
sted d. 30. marts. På dette møde deltog
Nick Ziegler og Thomas Radtleff for
landsbylaugene.
Spejderne er å bne og lydhøre overfor
de udfordringer vi har identi�iceret og
de prøver at gøre deres bedste for at
mindske generne for borgerne og er‑
hvervsliv som bor/er omkring spej‑
derlejren. Desværre kan ingen af os
trylle og vi må indse at et så dan stort
arrangement vil på virke os, men vi
hå ber at med deres ekstra nye tiltag, at
det bliver til at leve med. Der arbejdes
fortsat videre på tra�iklogistikken og
landsbylauget er naturligvis repræ‑
senteret i arbejdsgruppen.
Store Skaldedag
Den 27. marts holdt vi igen i å r Store
Skralde dag og vanen tro stod Susan
og Johan Galster for arrangementet. En
kæmpestor tak til arrangørerne og
deltagerne, det er bare så fantastisk at
I fortsat å r efter å r gør en forskel for
os alle! Læs meget mere om arrange‑
mentet på side 4 og 5.
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Vejbesigtigelse
Der er vejbesigtigelse d. 10/6-2022 og
deadline for punkter d. 25/4-2022 kl.
12. Vi indsender naturligvis igen i å r
punkter som vi ønsker drøftet. Selvom

REERSLEV—STÆRKENDE LANDSBYLAUG ORIENTERER
det er en lang og sej kamp for at få æn‑
dret noget så bliver vi ved, da vi trods alt
bliver hørt, og så kan vi jo hå be at vores
punkter en dag bliver prioriteret!

graven. Disse ting lagt sammen har
gjort at vi i å r har brudt med traditio‑
nen og fundet et nyt sted. Nick Ziegler
har været så venlig at stille sin forhave
til rå dighed for arrangementet, så det
prøver vi af i å r. Mens vi fortsætter vo‑
res dialog med IS Hedeland. Vi har væ‑
ret i kontakt med myndighederne og
alt sikkerhedsmæssigt burde være på
plads. Vi samarbejder igen i å r med
SFO’en Viben, omkring underholdning
og hoppeborg, så vi tror på at det bliver
et rigtig godt arrangement og vi hå ber
at I vil bakke op om det. Vi laver en
evaluering efter arrangementet så giv
os endelig feedback bå de ris og ros er
velkommen.

Sankt Hans
Det har været en tradition igennem rig‑
tig mange å r at Landsbylauget a�holdt
Skt. Hans i Lergraven i Hedeland. Det
har altid været et godt og velbesøgt ar‑
rangement, tak for det!
Desværre besluttede IS Hedeland for et
par å r tilbage at nu skulle vi til at betale
for a�holdes af arrangementet, princi‑
pielt �inder vi det uacceptabelt at vi efter
så mange å r pludselig skal betale for at
være i Lergraven. Yderligere blev vi sid‑
ste å r henvist til grus parkeringsplad‑
sen, nok er udsigten �lot medn områ det
er å bent og ikke lige så idylisk som Ler‑
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REERSLEV-STÆRKENDE LANDSBYLAUGS BESTYRELSE

Formand
Lene Lyngsie Jensen
lenelyngsie@hotmail.com

Næstformand
Nick Ziegler
nick@hyldagergaard.dk

Kasserer
Katrine Bering Larsen
frubering@gmail.com

Sekretær
Henriette Penter
henkenpen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Søren Lauge
sorenlauge@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Henrik Dahl
henrik.dahl@privat.dk

Bestyrelsesmedlem
Jim Johansson
dkfamjohansson@
gmail.com

Suppleant
Ole Langholm
langholmole@gmail.com

12

LANDSBYLAUGETS GENERALFORSAMLING
Af Lene Lyngsie Jensen

3 bestyrelsesmedlemmer og ikke som
tidligere 4.
Thomas Radtleff, genvalgt
Jim Johansson, genvalgt
Henrik Dahl, genvalgt
Nick Ziegler, genvalgt – 1. suppleant,
Ole Langholm genvalgt – 2. suppleant
Steven Koxlien, modtog ikke genvalg,
vi takker Steven for at kaste sig ud i
frivilligt arbejde i Landsbylauget, og vi
glæder os over at Steven stadigvæk er
klar på at give en hå nd ved arrange‑
menter selvom Steven ikke fortsætter
i bestyrelsen, tak.
YouSee var på online og gav en status.

Torsdag d. 10. marts 2022 blev der a�‑
holdt generalforsamling i forsamlings‑
huset. Vi var ca. 40 engagerede og de‑
batterende deltagere. Dejligt at se nye
som ”gamle” ansigter, I skal alle have tak
for fremmødet!
Referat, regnskab, beretninger samt nye
vedtægter ligger på hjemmesiden
www.reerslev-sterkende.dk, her bringes
kun meget kort resume.
Dirigenten i å r var Ole Dreyer Wogensen
relativ nytil�lyttet og bor på Flintebjerg‑
vej, dejligt at se nye allerede bakker op
om landsbylauget, tusind tak!
Formandens beretning blev godkendt.
Regnskabet blev forelagt og godkendt.
Behandlingen af indkomne forslag var
nok det største punkt på dagsordenen.
Der var gode kommentar fra generalfor‑
samlingen og med en lille modi�ikation
blev de nye vedtægter vedtaget.
Med de nye vedtægter skulle der vælges

NOTE: Efter generalforsamlingen trak
Thomas Radtleff sit kandidatur og
Nick Ziegler som 1. suppleant er trå dt
ind i hans sted som næstformand. Vi
takker Thomas for hans store engage‑
ment og altid gode input, tak!
Den nye bestyrelse ses modsatte side.
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FASTELAVNSFEST 2022

Fastelavn i forsamlingshuset 2022
Af Søren Lauge
���� blev å ret, hvor vi igen kunne a�hol‑
de det traditionsrige fastelavnsarrange‑
ment med dertilhørende tøndeslagning.
Der var mødt masser af glade børn og
voksne op i forsamlingshuset, hvor der
var pyntet op til en festlig formiddag.
Der var 3 tønder til børnene, é n til de
små børn, é n til de mellemste børn og é n
til de store børn.
Alle 3 tønder må tte til sidst give op, efter
at have få et tæsk af cowboydere, super‑
helte, smølfer, mariehøner mm.
Da børnene var færdige med deres tøn‑
deslagning, kom turen til de voksne.
�ønden var �lyttet udendørs af sikker‑
hedsmæssige å rsager. Her blev der vir‑

kelig knaldet igennem, må ske der var
nogle frustrationer opbygget gennem
hele corona pandemien, der skulle ud af
kroppen. Det endte med at Carsten Flei‑
scher blev kattekonge, og vandt hå ne‑
retten det næste å r.
Efter tøndeslagningen var der præmier
til vinderne, samt til de �lotteste�
sjoveste kostumer, juice & slikposer til
børnene og boller & kage til de voksne.
Alt i alt var det en god dag, og Lands‑
bylauget vil gerne benytte lejligheden til
at takke forsamlingshuset for det gode
samarbejde.
Vi hå ber at gentage succesen igen næste
å r
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CAFÉ KREA

Datoer for Cafe Krea:
7. april, 28. april,
17. maj,
2. juni og 16. juni.
Følg med på FB for
nærmere info fra gang til
gang.

AnlægÊ&ÊBygÊÊapsÊ

Faglært:.ÊÊMurer,ÊÊAnlægsgartnerÊÊ&ÊAnlægstekniker
HåndværkerÊTilÊHusÊ&ÊHave
ÊÊTlf.Ê30632678

MadsÊRingÊHansen
NørregadeÊ3ÊReerslev
2640 Hedehusene

FølgendeÊtilbydes:
MurerfagetÊ
RenoveringÊafÊbadeværelser
LægningÊogÊopsætningÊafÊfliserÊogÊklinker
PudsningÊafÊvæggeÊudeÊ-Ê&Êinde
RenoveringÊafÊfacaderÊm.m.
FilsningÊogÊfugning

GrønÊlinje
BeskæringÊafÊtræerÊogÊbuske
FræsningÊogÊjordbearbejdning
PålægningÊafÊrullegræs

Anlægsgartner/brolægger
GråÊlinje
FliseÊ-Ê&Êbrolægning
Trapper

Anlægsberegninger
Tegninger
Mængdeberegninger
Kvalitetssikring/dokumentation

Mail:.mads.ring@hansen.dk
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FORSAMLINGSHUSET
Beretning		2021
Reerslev Forsamlingshus.

Strikkeklubben blev til sysleklubben.
Men har nu fundet sin midlertidige må ‑
ske endelige form i Cafè Krea. Det er et
tilbud til alle om at droppe ind og blande
sig med de andre over en kop kaffe og
Susannes hjemmebag. Det er op til dem,
der kommer, hvad der skal ske. Vi har
få et rimelig styr på rammen. Nu skal vi
have fyldt noget mere ind i den. Det skal
nok komme lidt efter lidt, tror jeg.

Af Johannes Thulesen
2021 – coronaå r 2.0 – har ligesom sidste
å r reduceret forsamlingshusets kærne‑
aktiviteter, som jo generelt gå r ud på at
bringe folk sammen. Det modsatte af
myndighedernes på bud og opfordringer
om at ”stå sammen på afstand, hver for
sig”, som statsministeren så �inurligt
formulerede det.

Apropos ramme. Så har vi få et skabt en
solid en af slagsen for forsamlingshuset.
Forandringen til nøglehus fra maj 2019
er nu ved at manifestere sig i et solidt
fundament under vort gamle hus. Vi har
på trods af det matte aktivitetsniveau
skabt et overskud på 158.000 kr. Så det
tegner godt for fremtiden. Og i den for‑
visning har vi valgt at udskifte oliefyret
til varmepumpe. Den er bestilt. Så hå ber
vi, at det bå de gør os grønnere og rigere
på lang sigt.

Ligesom sidste å r kunne vi så til gengæld
stille huset til rå dighed for en af landsby‑
ernes institutioner. Denne gang børne‑
havens største børn, som var her fra ja‑
nuar til april. På den må de kunne børne‑
haven få nogle af de mange børn på ven‑
telisten ind lidt før end beregnet. På til‑
bagemeldingerne fra bå de 2020 og 2021
virker det som om at vore lokaler er ud‑
mærket egnede til skolestue og børneha‑
ve.
Vi må tte a�lyse det ordinære forå rspro‑
gram for livestream fra A� rhus universi‑
tet. To foredrag blev udskudt til maj. Ef‑
terå rsprogrammet kunne heldigvis gen‑
nemføres – nu igen med tilbud om spis‑
ning før foredraget. Et områ de hvor vi
har brugt tiden til at få kraftigt opgrade‑
ret, idet Gitte har sagt ja til at være le
chef i køkkenet. Så med god hjælp fra
bestyrelse og venner disker vi op med
spændende vegetarisk mad til deltager‑
ne. Det er blevet et hit!

Næste trin bliver, at få en bedre klima‑
skærm med nye isolerede facader og nyt
tag. Så vi endelig kan få omsat de 70.000
kr, som rigtig mange lokale folk har do‑
neret i form imaginære tagplader. Det
kan jo ikke blive ved med at være fugle
på taget. Dog er vi a�hængige af en lå ngi‑
ver i form af kreditforening eller bank.
Samtidig appellerer vi om lidt tå lmodig‑
hed indtil hå ndværkerpriserne er blevet
mere rimelige.
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Apropos grønnere, arbejder vi på �lere
fronter. I løbet af forå ret bliver vores pplads forandret til en lille grøn oase,

FORSAMLINGSHUSET
samtidig med, at der stadigvæk er mu‑
lighed for parkering. Det hå ber vi kom‑
mer til at give et bedre miljø for bruger‑
ne af huset samt medvirke til en generel
forskønnelse af Reerslev.

bet, udlejninger og alt det, der nemt bli‑
ver glemt.
Tak til Susanne for at være så skarp på
referater og mødeindkaldelser samt din
ildhu for Cafe Krea mm.
Tak til Mads og Jens for at bidrage med
alle mulige praktiske anliggender med
stor professionalisme og godt humør.

Driften af huset ville jo ikke gå uden alle
I gode mennesker, som gider og giver så
meget til fællesskabet. Tak til husets
venner, som stiller op, så snart vi kalder.
Rie, Michael, Jørgen, Boye, Annelise og
Brian – tak for indsatsen.
Også en stor tak til Mogens, som gør
rent. Tak for din eminente samarbejds‑
vilje og �leksibilitet.

Der ud over vil jeg på pege, at jeg værd‑
sætter den gode og konstruktive stem‑
ning ved bestyrelsesmøderne. Det læg‑
ger en sund bund for at tage gode be‑
slutninger. Tænk at man kan cykle hjem
fra et helt ordinært bestyrelsesmøde en
almindelig kedelig mandag aften i opløf‑
tet stemning. Det skal prøves, før man
tror det.

Og så er der insiderne.
Tak til A� se og Ingunn for at holde styr på
køkkenet. Der gå r ikke et glas eller en
gaffel under raderen.
Tak til Ulla for at holde styr på regnska‑

P.S: Der er ikke nogen ændringer i FHbestyrelsen eller poster. Alt er som før
generalforsamlingen

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 SKOLES LANDSBYORDNING
I SFO har vi
sagt farvel til
vores 3. klas‑
se og deres
forældre. Det
skete ved en
stor farvel‑
fest torsdag
d. 31.03.22.
Der blev
spist pizza til
den store
guldmedalje, for det havde børnene
ønsket på deres sidste dag i SFO. Sene‑
re kom forældrene, og der blev drukket
saftevand, te og kaffe. Og den �lotte ka‑
ge mand/dame spist. Der var taler og
der var gaver og ikke et øje var tørt.

Og så er
vores
april‑
gruppe
også
startet.
Fredag d.
01.04.22,
mødte 23
glade og
forvent‑
ningsfulde børn op, sammen med deres
forældre, til den første dag i aprilgrup‑
pen. I
å r har
de base
i SFO
Krea
rum‑
met. Så
er vi
alle
tættere
på hin‑
anden og SFO er ikke fremmed, nå r bør‑
nene starter ”rigtigt”, efter sommerferi‑
en.

Dagen efter
blev samme
børn, budt
rigtigt hjerte‑
lig velkom‑
men, nu som
klubbørn i
klubben. De
få r senere på
å ret en aften
for dem selv i
klubben, sam‑
men med
medarbejder‑
ne. Det bliver
deres velkommen i klubben aften.

Klubben deltager i å r i Ungdomsringens
store musikfestival for klubber i ind- og
udland, der foregå r i Aalborg. Det er
normalt den tredje weekend i januar,
men på grund af Corona, er den blevet
�l�ttet til den første weekend i juni. I å r
er der tilmed 40-å rs jubilæum for festi‑
valen.
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Lars Vesterdal
Pædagogisk leder
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SPEJDERNES LEJR 2022
Vartegn i Hedeland
I På sken begyndte arbejdet med at byg‑
ge et nyt udendørs mødested for Hede‑
land Naturparks besøgende i Grusgra‑
ven, den sydlige del af Hedeland. Her vil
Spejdernes Lejr opføre en Læringsspiral
som bå de fungerer som ud�lugtsmå l for
skoleklasser, der vil lære om verdens‑
må lene, og er et sted, hvor man i ro og
mag kan nyde Hedelands fantastiske
natur i ly for al slags vejr. Læs mere om
projektet her https://spejderneslejr.dk/
da/sadan-ser-vartegnet-spejdernes-lejr2022-ud
I første omgang bestod byggeriet i på ‑
sken af at samle de sytten verdensmå ls‑
hytter, der udgør læringsspiralens ske‑
let. Arbejdet med at planere områ det for
Læringsspiralen i Grusgraven på begyn‑
des snarligt og herefter �lyttes de samle‑
de elementer ud i Hedeland.

Projektet er tegnet af arkitekt MMA Sø‑
ren Yde og udviklet i samarbejde med I/
S Hedeland og Spejdernes Lejr. He‑
le projektet har estimeret anlægsom‑
kostninger på 1.3 millioner kroner og
støttes af den �ilantropiske forening Re‑
aldania samt Lokale og Anlægsfonden og
STARK Fonden.
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SPEJDERNES LEJR 2022
Sjove og lærerige aktiviteter
Alle aktiviteter på FællesHEDEN tager
deres udgangspunkt i lejrens tema
”Fælles om fremtiden”, der sætter fokus
på , hvordan deltagerne kan tage ansvar
for vores klode, menneskene på den og
vores fælles fremtid. Aktiviteterne sæt‑
ter fokus på dette ved blandt andet at
handle om natur, samfund, sundhed og
teknik, men de specielle rammer giver
mulighed for nogle helt nye oplevelser
for deltagerne.

Milliondonation til aktivitetsområde på Spejdernes Lejr
Spar Nord Fonden har doneret 1.5
millioner kroner til lejrens største ak‑
tivitetsområ de, FællesHEDEN.

I daglig tale kendes områ det som
Grusgraven og ligger ud til Tranemo‑
sevej og Brandhøjgaardsvej. Det 42
hektar – svarende til cirka 42 fodbold‑
baner - store områ de bruges normalt
kun af mountainbikeryttere og hunde‑
luftere på grund af dets stejle skræn‑
ter og vå de jordbund. Men under Spej‑
dernes Lejr 2022 bliver områ det for‑
vandlet til et aktivitetsmekka med sjo‑
ve og anderledes aktiviteter, der ud‑

”Jeg håber, at alle spejderne efter en dag
på FællesHEDEN tænker, at det har været noget af det sjoveste, de har været
med til,” fortæller Louis Jørgensen, den
anden områ dechef for Aktiviteter og
Events, inden han uddyber ”Det er trods
alt ikke hver dag, at man kan samle knap
10.000 kammerater til en aktivitet i så
unikke omgivelser. Det bliver fantastisk
at se så mange børn og unge have det
sjovt samtidigt.”
”Vi er glade for at kunne hjælpe med at
give så mange børn og unge en unik og
konkret fællesskabsoplevelse. Det er fællesskaber der mærkes, og derfor støtter vi
Spejdernes Lejr 2022” udtaler Elisabeth
Viksnins, Leder af strategiske projek‑
ter og presse fra Spar Nord Fonden.

FællesHEDEN, det ’nye’ område af Hedeland

nytter det usædvanlige terræn.
”Med Spar Nord Fondens støtte kan vi
udvikle unikke og sjove aktiviteter for
tusindvis af spejdere som styrker fællesskabet, udfordrer deltagerne og som
giver dem en aha-oplevelse, uanset deres alder.” fortæller Emma K. Christen‑
sen, den ene af to områ dechefer for
Aktiviteter og Events på lejren.

E� n af aktiviteterne er en �lere hundrede
meter stor labyrint, en anden aktivitet
er en kæmpe forhindringsbane og en
tredje aktivitet indebærer over 100 af‑
fyringsramper til vandraketter.
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SPEJDERNES LEJR 2022
Tra�ik info:
I perioden den 23. juli til den 31. juli
2022 vil der være spærret for alminde‑
lig trafik ved Brandhøjgå rdsvej fra Sten‑
buen til Stærkendevej og ved Stærken‑
devej fra Gol�klubben til Ellebjergvej.

Er der behov for redningskøretøjer til
Reerslev og Stærkende har de altid 1.
prioritet. Der vil være radiokontakt
mellem tra�ikvagterne.

NB dette gælder ikke for beboere
som får køretilladelser

·

Til spørgsmå let om at spærre Brandhøj‑
gå rdsvej af forklarer spejderne at:
Det vil være sikkerhedsmæssigt ufor‑
svarligt IKKE at spærre Brandhøjgå rds‑
vej af. Hvis kun den store P-plads ved
Vindingevej skal bruges til ankomst og
afgang for spejderne, som kommer med
busser, vil det tage �a. 2 dage at a�levere
spejderne og tilsvarende, nå r de skal
hjem.

·
·
·
·
·

Politiet har bekræftet at der kommer
hjemmeværn og spejderne har vagter og
kontrollanter 24/7. Beboere og andre
”kendte” få r køretilladelse og der vil væ‑
re spejdere og hjemmeværn som sikrer
at der ikke dirigeres tra�ik ind igennem
Tingstedvej.

Ang. P-pladser så vil gæster bliver anvist
parkering på spejdernes P-plads. Der
opsættes skilte med P-forbudt langs ve‑
jene og spejderne anbefaler at der gøres
tilsvarende i Reerslev og Stærkende. Der
vil være tra�ikvagter som kontrollerer al
tra�ik ind i områ det. Der udstedes køre‑
tilladelser til beboere i områ det. Det
gælder også til nybyg områ det ved MW
Gjøes, hvis der skal køres byggemateria‑
ler til områ det.

·
·

·
·

Sikkerhed og beskyttelse af
spejderne
Vi prioriterer sikkerheden for
spejdere, beboere og gæster
meget højt
Sikrer at holde områ der for gå ‑
ende og for kørende adskilt
De steder, hvor der bå de er gå ‑
ende og kørende, har vi faste
tra�ikvagter
Vi minimerer tra�ikken på og
omkring lejrområ det
Minimal på virkning af naboer
og beboere i områ det
Opfordrer alle andre personbi‑
ler og tung tra�ik til at �inde al‑
ternative ruter
Kontakt til større �irmaer, som
opfordres til ikke at benytte de
lejrnære veje/områ der
Vi er tæt kontakt til bå de Politi
og Beredskab for at optimere
forholdene
Perimetersikring – i begrænset
omfang
Etablering af sikkerhedsafstan‑
de

Info om Spejdernes Lejr 2022:
Tekst og billeder: Bue Bejer Heckmann
og Spejdernes Lejr 2022
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INFORMATION FRA REERSLEV SKYTTEFORENING
Vi starter udendørs skydning på Skydebane Vest den 20. april kl. 18. Det gælder
bå de for riffel og pistol.
Der er en ændring til bestyrelsen. Peter Holck udgå r og ind træder Thomas Ras‑
mussen.

Pistolskydning onsdag kl. 18:00 – 21:00.
Fra 18:00 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 å r. Alle er
velkomne. Børn kan skyde med riffel fra de er 6 – 8 å r. På pistol har vi dog et mo‑
denhedskrav og minimumsalder på 12 å r, samt far eller mors deltagelse/
tilstedeværelse, hvis man er under 16 å r.
Kontingent: Voksne riffel 300 kr., voksne pistol 350 kr., børn 150 kr.

Ri�ler og pistoler stilles gratis til rådighed af foreningen, men krudtet køber du af foreningen.

Hjemmeside: www.Reerslevskytteforening.dk
Email: formand@reerslevskytteforening.dk,
kasserer@reerslevskytteforening.dk,
info@reerslevskytteforening.dk

Information om skydning kan få s hos følgende:
Formand:
Henrik Pangel
5092 1300
Kasserer:
Helge Johnson
2347 4582
Riffelafd.:
Svend Erik Rasmussen
Pia Eriksen
Palle Andersen
Pistolafd.:
Rune Storm Korsvig
Jesper Helmersen
Bjarne Kristensen
Henrik Petersen
Thomas Rasmussen
Kenneth Astrup
Kontingent: Børn kr. 150,00 Voksne kr. 300,00
HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN
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Skal skydning indgå
som en aktivitet til din
næste familiefest, pol‑
terabend, �irmafest
eller noget helt �jerde�
Ring og hør nærmere!

REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
Kort sammendrag af foredrag om
Frans af Assisi – fredag d. 21. januar
2022 v/ Bodil Heiede

ikke munke – for de gamle munke boede
i klostre. Franciskanerne lovede lydig‑
hed, men var ikke stedbundne. Grå brød‑
re bliver de kaldt i Danmark. Frans var
spirituel – fulgte bibelen og det å ndelige,
og fordi Jesus ikke havde et hjem, skulle
Frans og hans følgesvende heller ikke
have det. Frans boede rundt i grotterne
og så naturen som en udendørs kirke, og
det at gå rundt opfattede han som en
form for bøn.
Frans voksede op i en rig familie – og
levede et liv i sus og dus – der opstod
imidlertid en krig mellem Asissi og byen
Perugia, som han deltog i. Perugia vandt
og Frans blev taget til fange i ca. et halvt
å r. Han kom hjem, og der udbrød igen
krig, hvori faderen ønskede, at Frans
skulle deltage, men allerede inden han
nå ede Syditalien �ik han en vision, hvor
Gud kaldte ham hjem til et helt andet liv.
Frans kærede sig om de fattige, og en
dag, hvor han ville hjælpe en fattig
mand, solgte han nogle af faderens silke‑
stoffer og gav pengene til den fattige.
Derved kom der et brud med familien og
i øvrigt alting. Han hjalp spedalske, som
var udstødte, og da han fandt ruiner af
kapeller i områ det, genopbyggede han
dem med sten.
Frans blev helgenkå ret 2 å r efter sin død
– og hans jordiske rester bragt til den
nyopførte Basilica de San Francesco i
Assisi i 1230.

Af Rie Michaelsen
Frans af Assisi �ik fornyet aktualitet, da
vores nuværende pave valgte navnet
Frans ved sin tiltræden. Heri ligger der
et valg om fornyelse - et lidt modigt valg,
da Frans af Assisi på mange må der var
lige det modsatte af en pave. Han distan‑
cerede sig fra alt, hvad der hedder �ine
paver. Frans af Assisi var meget knyttet
til naturen, hvad der falder i trå d med
vor tids opmærksomhed på klimakrisen,
og i øvrigt er han en af de mest berømte
skikkelser fra kirkehistorien.

Læs mere om foredraget samt se slideshow på			
www.reerslevsogn.dk

Frans levede hele sit liv i Assisi og i om‑
rå det deromkring. Hans liv var præget
af sygdom, og han blev kun 44 å r. Han
levede fra 1182 – 1226. Hans vækkel‑
sesbevægelse bragte kristendommer
langt omkring – og den blev anerkendt
af paven som en ny orden af små brødre,

�ak til Bodil for et �lot foredrag.
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
Kommende arrangementer i Reerslev
kirke

Fredag den 3.6 kl. 9:30
Vores nye præst Elisabeth Børch holder
et musikalsk foredrag om jazzens føde‑
sted New Orleans og om hendes eget liv
som bl.a. jazzsanger. Vi ses i den gamle
præstegå rd til morgenbord og jazzsang.

Der er masser af musik i denne forsom‑
mer i Reerslev kirke. Vi �letter musik ind
i bå de gudstjenester og foredrag og
spænder over bå de klassisk, jazz og fol‑
kemusik fra Armenien.

Mandag den 6.6 kl. 10:00
2. Pinsedag gentager vi succesen med at
holde udendørs pinsegudstjeneste.
Gudstjenesten ledsages af Robert Holm‑
sted, Victor Koch Jensen og Lucas An‑
dersen på blæsere. Som en festlig afslut‑
ning på kirkens fødselsdag spiser vi ka‑
ge og lytter til blæsermusik fra kirketå r‑
net.

Torsdag den 5.5 kl. 19:00
Musikforedrag om Armenien og om Ka‑
ren Jeppe og hendes hjælpeindsats i for‑
bindelse med folkedrabet i Armenien i
1915. Helle og Amalie Asmild spiller og
fortæller i Reerslev kirke.
Tirsdag den 10.5 kl. 19:00
Valgmøde og menighedsmøde. På dette
møde kan man stille op til det kommen‑
de menighedsrå d, der skal vælges til
efterå ret. Menighedsrå det redegør sam‑
tidig for økonomi og for kirkens aktivi‑
teter og de eksisterende planer frem‑
over.

Tirsdag den 21.6 kl. 21:00
Midsommerkoncert i kirken med den
kendte sangerinde Ann-Mette Elten. Vi
glæder os til en fantastisk blanding af
salmer, popsange og �lotte og berømte
opera-arier. Der uddeles 100 billetter
gratis torsdag den 9.6 imellem kl. 1820. Hver person kan a�hente to billetter
på adressen M.W. Gjö esvej nr. 20. Evt.
Overskydende billetter uddeles efter
søndagsgudstjenesten

Fredag den 13.5 kl. 10:00
St. Bededag med jazz og hveder. Til
gudstjenesten synger Maria McTurk
sammen med pianisten Torben Kjær og
bassisten Niels Wilhelm Knudsen. Kirke‑
kaffen �lytter ned i den gamle præste‑
gå rd, og der serveres varme hveder.

Torsdag den 19.5 kl. 19:00
Morten Hemmingsen holder foredrag
om tv-serien ”Badehotellet” og sin egen
rolle som Morten. Underholdningen
krydres med sang. Foredraget foregå r i
forsamlingshuset for at give plads til
alle.
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
Armenien og Karen Jeppe
Torsdag den 5. maj kl. 19:00
i Reerslev kirke

Morten fra Badehotellet
Torsdag den 19. maj kl. 19:00
i forsamlingshuset.

En musikalsk fortælling om folkemordet i Armenien, der foregik i
1915 - fortalt og spillet af Helle og
Amalie Asmild
Armenien er verdens ældste kristne
land og hymner fra 400-tallet bliver
sunget i Armeniens klostre den dag i
dag. Helle Asmild vil sammen med sin
datter Amalie Asmild væve den armen‑
ske musik ind i fortællingen om det ar‑
menske folks historie og ind i fortællin‑
gen om Karen Jeppe - denne lille, danske
kvinde, der reddede mere end 1700 ar‑
meniere fra fangenskab og slaveri, og
som den dag i dag bliver hyldet for sin
då d langt fra Danmarks grænser.
Helle og Amalie spiller og synger bå de
kirkemusik, folkemusik og klassisk ar‑
mensk musik som en del af beretningen
om dette folks utrolige historie og skæb‑
ne - et stolt folk, hvis lidelseshistorie er
ubeskrivelig: Undertrykkelse, forfølgel‑
se og folkemord.

Arrangeret af Reerslev menighedsråd
Kom i godt selskab med
Morten fra Badehotellet
Et spændende og musikalsk foredrag
med Morten Hemmingsen fra den suc‑
cesfulde tv-serie Badehotellet.
I foredraget fortæller Morten om,
hvordan serien bliver til. Bå de med
anekdoter fra optagelserne, og om
karakteren Morten, der gå r fra hus‑
mandssøn over skibsreder til aktiv
frihedskæmper. Undervejs synger
Morten nogle af seriens – og tidens –
sange, og vi tager en fælles snak om
serien og dens budskaber.
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
Reerslev			kirkes fremtid
Møde tirsdag den 10. maj kl.
19:00 i den Gl. præstegård

Menighedsmøde og valgmøde
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg og få ind�lydelse på din kirkes
liv i fremtiden
Kom og hør mere om, hvordan du kan være
med til at gøre en forskel og aktivt medvirke
til mere fællesskab i lokalsamfundet. Menig‑
hedsrå det er din lokale kirkes ledelse. Vi
arbejder for at sikre de bedste rammer om‑
kring et levende og relevant liv i dit sogn. I
øvrigt vil menighedsrå det på mødet frem‑
lægge regnskab og andre oplysninger om
det forrige og det kommende å r.
Venlig hilsen menighedsrå det
v/Gert Herzberg
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
Midsommerkoncert 2022
Tirsdag den 21. juni kl. 21:00 i Reerslev kirke

Den kendte sangerinde Ann-Mette Elten synger salmer, popsange og klassiske
arier fra berømte operaer.
Se Reerslevsogn.dk for information. Billetter hentes på M.W. Gjö esvej nr. 20 torsdag
den 9. juni kl. 18-20.
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KALENDER 2022
Dato
2022
Tirs

17.5.

Tors
Tors

19.5.
2.6.

Fre
Man
Tors
Tirs
Tors
Søn
Søn
Man
Søn
Fre
Tors
Fre

Kl.

3.6.

Ak�vitet

Sted

Arrangør

KreaÊCafeÊ-ÊseÊmereÊinfoÊpåÊFacebook

Huset

Huset

Sognehuset
Huset

MHR
Huset

19.00 ForedragÊomÊTV-serienÊBadehotellet
KreaÊCafeÊ-ÊseÊmereÊinfoÊpåÊFacebook
09.30 ForedragÊafÊpræstÊElisabethÊNovrupÊBørch

6.6.

10.00 UdendørsÊgudstjenesteÊmedÊblæsereÊogÊlagkage

16.6.
21.6.

KreaÊCafeÊ-ÊseÊmereÊinfoÊpåÊFacebook
21.00 MidsommerkoncertÊ-ÊAnn-Me�eÊElten

23.6.
21.5.
4.9.
19.9.
9.10.
14.10.

29.10.

Lør
Søn

Kirken

10.00 SommergudstjenesteÊmedÊklarinetÊogÊpælsevogn
10.00 HøstgudstjenesteÊmedÊfællesspisning
09.00 MenighedsudﬂugtÊ�lÊFårevjleÊogÊDragsholm
16.00 KirkekoncertÊmedÊmusikÊafÊAntoninÊDvorak
09.30 ForedragÊomÊDreyfus-aﬀæren

MHR
Huset
MHR

Kirken

MHR

LL

Sognehuset

MHR
MHR

Kirken

MHR

Sognehuset

HalloweenÊpåÊSkolen
Halloween:ÊSlikÊellerÊBallade

MHR

Huset
Kirken

SanktÊHansÊa�enÊmedÊbål

27.10.
28.10.

Lør
Lør

Sognehuset

Skolen
Stærkende

MHR
Skolen

Reerslev

26.11.

Halloween:ÊSlikÊellerÊBallade
17.00 JuletræstændingÊv.ÊForsamlingshuset

Huset

LL

26.11.
27.11.

18.00 JuletræsfestÊm.ÊspisningÊogÊunderholdning
13.00 JulestueÊpåÊskolen

Huset
Skolen

LL
FTK,ÊLL

Forkortelser:
FTK

MHR
ÆK

Reerslev
Landsbyordning
Reerslev Menighedsrå d
Reerslev Ældreklub

RIF
Café
HUSET

Reerslev IF

Grydelauget
Reerslev Forsamlingshus
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RSF
LL

Reerslev Skytteforening
Landsbylauget

