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plads. 
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Oplag: 800 stk. 
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LEDER 

de noget de spejdere – er det noget med 
den der spejderånd? 
 
Måske burde vi alle være spejdere, tænk‑
te jeg. I hvert fald �ik jeg lyst til at snakke 
med nogen af de her spejdere, og tog en 
tur mere fredag. 
 
Jeg udgav mig for at være udsendt for 
Tingstedet. Hvilket ikke er helt løgn, idet 
jeg havde lovet, at skrive lederen. 
 
Valdemar og Rasmus på 15 år og KFUM 
spejdere fra Esbjerg forklarede mig, at 
det ikke var særlig hensigtsmæssigt at 
være optaget af sin mobiltelefon, når 
man gerne vil i kontakt med spejderne i 
de andre camps. Det var ikke forbudt at 
bruge telefonen, men den var kørt ud på 
et sidespor til fordel for lysten til at mø‑
de nye kammerater. 
 
Det tapper �int ind i det svar, jeg �ik gang 
på gang, når jeg spurgte om, hvorfor 
spejder, og hvad der er det bedste ved at 
være spejder. Her var fællesskab det 
gennemgående svar. Hvilket passer godt 
ind i lejrens overordnede tema – fælles 
fremtid. 
 
Christian og Josva på 10 år og fra Skan‑
derborg var utrolig begejstrede og glade. 
”alt er fedt”, sagde de og det lyste ud af 
dem. Da jeg spurgte til det med affald, 
svarede de, at spejdere smider ikke af‑
fald. ”Vi samler skrald op, hvis vi ser no‑
get”. Respekt! Hjemve var slet ikke på 
tale. De skulle have det hele med. 
Sabina, Nadja og Rasmus alle 23 år og fra 
�� rhus var taget afsted bare de tre. De har 

Spejderlejren i Hedeland gav selvføl‑
gelig bare i kraft af sin størrelse stor 
bevågenhed i hele nærområdet. Hvad 
kunne vi forvente positivt såvel som 
negativt. For mit eget vedkommende 
kom det først rigtig tæt på, da de rykke‑
de ind med mængder af alverdens grej. 
Telte, toiletvogne, rafter osv. 
 
Jeg tænkte, at de må mene det alvorligt 
de spejdere, siden de sætter himmel og 
jord i bevægelse. Gør så meget for at 
være sammen. Det skærpede min nys‑
gerrighed. 
 
Jeg er selv lidt af en spejder analfabet. 
Min meget sparsomme erfaring stam‑
mer fra et besøg på en international 
pige spejderlejr i Grenå engang i 
60`erne, hvor min søster deltog, i hen‑
des ellers yderst korte spejderkarriere. 
Til gengæld gjorde det stort indtryk på 
mig, at min søsters nabolejr var piger 
fra Lichtenstein. De var så �lotte og sang 
så smukt omkring lejrbålet. Det var me‑
get eksotisk for lillebror. 
 
Meget sympatisk, at der var fri adgang 
til lejrområdet i Hedeland. Så vi måtte 
selvfølgelig ned og kikke lidt. Vi var der 
første gang om tirsdagen. Da vi havde 
været der et stykke tid og iagttaget de 
mange spejdere i alle aldre, udbrød In‑
gunn: ”Der er ingen mobiltelefoner”. 
Lidt senere var det mig, der havde op‑
daget noget: ”Der ligger ingen affald”. 
 
Resten af turen bekræftede vores ob‑
servationer. Vi så meget, meget få mo‑
biltelefoner og ikke et eneste stykke 
affald på jorden. Vi tænkte: Måske kan 
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hvis plan A ikke virker eller går i va‑
sken. 
 
Og så er der det med spejderånden. Vi 
kan håbe på, at den bliver hængende 
et stykke tid efter, at alle spejderne og 
deres grej er forduftet. 
 
�åske skulle vi som et �int eftermæle 
fra lejren ud over skulpturen 
”Læringsspiralen” prøve hver især, at 
vænne os til bare en gang imellem, at 
gå en tur i Reerslev og Hedeland uden 
brug af mobiltelefon og smile og sige 
hej til dem, vi møder. 
 
Hvem ved, måske møder vi også, og 
kan sige hej til vores egen indre spej‑
der. Det er vel et forsøg værd. 
 
Og måske snupper vi lige det stykke 
affald, der ligger og �lyder. 

Johannes 

været på mange internationale lejre før 
og ville bare ikke undvære den her i He‑
deland, som de ligesom alle de andre var 
vild begejstrede for. ”Vi plejer at være 
på en �lad mark. Her er der bakker og 
lejrområderne naturligt adskilt”. De tre 
var alle ledere for mindre spejdere 
hjemme i A� rhus. De sad i deres lille lejr 
uden mobilerne fremme og nød lejrens 
afslappede summen. 
 
Find din indre spejder. Spejderne har 
ikke bare sat spor i Hedeland (som jeg 
tror på nok skal komme sig igen), de har 
også sat spor hos mig. Jeg kan ikke lade 
være med at blive imponeret over deres 
organisatoriske evner. Lidt af en logi‑
stiks bedrift, at få afviklet et så kæmpe‑
mæssigt arrangement. Line, en voksen 
familiespejder fra Lystrup, forklarede 
mig, at noget af hemmeligheden er, at 
spejdere er gode til at leve med plan B, 

LEDER 
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FORSAMLINGSHUSET 

Program for Livestream 
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FORSAMLINGSHUSET 

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. 

Af Johannes Thuelsen 
 
Måske har nogen lagt mærke til at for‑
samlingshusets facader har fået en til‑
trængt ansigtsløftning. Frivilligt arbejde 
kan noget. Glæd dig, der kommer mere. 
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Cafe Krea. 
 
Velkommen i forsamlingshusets tors‑
dagscafe.  Det centrale mødested for alle 
landsbyens beboere. 
Entre 25 kr inklusiv Susannes kaffe og 
hjemmebag. 
 
Cafeen er åben kl 19-21.30 følgende 
torsdage: 
September: 1/9, 15/9 og 29/9 
Oktober: 13/10 og 27/10 
November: 10/11 
December: 1/12 og 15/12 

 
Livestream fra Århus universi-
tet. 
 
Vi har valgt at udbyde hele efterårspro‑
grammet for disse naturvidenskabelige 
foredrag streamet fra A� rhus. � alt 6 tirs‑

dage: 27/9, 4/10, 25/10, 1/11, 15/11, 
22/11. 
 
Der er mulighed for at deltage i fælles‑
spisning før foredraget. Det koster 100 
kr. 
 
Spisning begynder kl 18.00 - tilmelding 
til Johannes 27631666 eller 
j.thulesen@live.dk 
 
Foredraget begynder kl. 18.45. 
 
Musikfestival / fri scene   
lørdag 8. okt. 
Som noget nyt prøver vi at arrangere en 
lille musikfestival for lokale udøvere. 
Alle er velkomne på scenen - også med 
andre kunster end musik. Ring og hør 
nærmere eller meld dig/jer til hos Mika‑
el Bak på 60752369 eller Johannes på 
27631666. 
 
Gratis entre. Mulighed for køb af kaffe 
og kage samt øl og vand. 
 
Fællesspisning med tilmelding kl 18. 
Børn til og med 16 år 50 kr. Voksne 100 
kr. 
 
Arrangør:  Forsamlingshuset 
 
Følg med på Facebook, hvor vi gør op‑
mærksom på alle vore arrangementer 
kort tid før afvikling. 

FORSAMLINGSHUSET 
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SANKT HANSAFTEN 2022 

Men sådan et arrangement stabler ikke 
sig selv på benene, så Landsbylauget 
blev nød til at spørge borgerne om 
hjælp. Heldigvis meldte Per Hyldahn, 
Johan Galster og Peter Herzberg sig un‑
der fanen, TUSIND TAK! 
Vejret var også med os så det kunne ikke 
blive en bedre aften, hvor alle generatio‑
ner fra Landsbyerne var repræsenteret, 
fra de helt små babyer, mindre børn, 
større børn, teenagere, studenter, unge 
mennesker, voksne og pensionister, det 
kan da ikke være bedre.  
Der var gratis skum�iduser og snobrød 
til børnene. Landsbylauget solgte drik‑
kelse og grillpølser mv. Tusind tak fordi 
I alle bakkede op om Landsbylauget ved 
at købe hos os. 
Det blev en skøn midsommer aften hvor 
rigtig mange lagde vejen forbi, måske 
der kommer endnu �lere til næste år� 
Jeg vil ikke sige så meget mere da bille‑
der nogle gange er bedre end ord! 

Af Lene Lyngsie Jensen 
 
Efter en meget lang tradition med Skt. 
Hans i Hedeland (som efter sigende 
startede helt tilbage i 80’erne), beslut‑
tede Landsbylauget at bryde traditio‑
nen. Det er ikke nemt at bryde sådan 
en tradition og vi var meget spændte 
på hvordan borgerne i Reerslev og 
Stærkende ville tage imod denne be‑
slutning. Men hold da op en Skt. Hans 
fest det blev! 
Nick Ziegler vores lokale økologiske 
landmand havde været så venlig at 
stille sin forhave til rådighed, så arran‑
gementet �ik en meget central place‑
ring i Reerslev, De Grønne Agurker 
tilbød at spille både inden og efter bå‑
let, SFO’en udlånte deres hoppeborg 
og vores lokale præst takkede ja tak til 
at holde båltalen. Så var fundamentet 
for en god aften på plads, mange tak til 
jer alle! 

Klargøring: Bålet etableres, Borde og bænke sættes op og til sidst kom heksen på bålet 
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  REERSLEV—STÆRKENDE LANDSBYLAUG ORIENTERER 

 

HAR DU LYST TIL AT HJÆLPE LIDT TIL, SÅ KAN VI SAGTENS BRUGE 
FLERE HÆNDER. 

 

�unne du tænke dig at give Landsbylauget en hjæl�ende hånd ved s�eci�ikke ar�
rangement,er vil det være meget værdsat. 

 
Landsbylauget a�holder forskellige arrangementer løbende gennem året. 

 
Fastelavn og tøndeslagning i forsamlingshuset  

(i samarbejde med forsamlingshusets bestyrelse) 
Socialt forårsarrangement for voksne  

(fx øl, vin, gin smagning) 
Skt. Hans 

Socialt efterårsarrangement for voksne  
(fx oktoberfest) 
Juletræsfest 

 
�unne du tænke dig at være med til at stå for et (eller �lere) af ovennævnte arran�

gementer så kontakt landsbylauget: info@reerslev-sterkende.dk 
Du er også velkommen til at ringe hvis du vil høre mere inden du melder dig: 

Formand Lene Lyngsie mobil 20670781 
 

JO FLERE VI ER TIL AT BÆRE, JO LETTERE OG SJOVERE ER DET FOR 
ALLE! 
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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  
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tet bliver derefter lagt op på vores 
hjemmeside under Vandprøver. 
De �leste vandværker i Danmark er til‑
sluttet Danske Vandværker (https://
www.danskevv.dk), der er brancheor‑
ganisation for landets vandforsyninger. 
Danske Vandværket udgiver 5 gange 
om året medlemsmagasinet 
’Vandposten’ (https://
www.danskevv.dk/aktuelt/
vandposten) og netop i januar numme‑
ret havde magasinet PFAS som tema. 
Jeg har med tilladelse fra DV, ’sakset’ 
en artikel fra nummeret, side 13: 
 
Stærkende Vandværk �ik foretaget en 
ekstraordinær PFAS prøve af drikke‑
vandet d. 18/11-2021. Prøven viste at 
indholdet af PFAS-forbindelser i vandet 
ligger ca. 5 gange lavere end Drikke‑
vandsbekendtgørelsen foreskriver 
(Vandposten, Jan. s. 16). Næste test 
bliver foretaget i september måned 
2022. 

PFAS-stoffer i drikkevandet 
 
Af  Erik Ørving, Stærkende Vandværk 
 
Som omtalt både i TV2 samt Lokalavi‑
sen Taastrup, er der fundet forurening 
med PFAS-stoffer i �lere private brøn‑
de i Reerslev/Stærkende området. 
I den forbindelse skal det pointeres, at 
der er tale om private brønde, der ikke 
er omfattet af et lovkrav om test af 
drikkevandet. 
Alle private/kommunale vandværker 
er omfattet at et løbende test-regime, 
der tester drikkevandet for skadelige 
stoffer. Stærkende Vandværk benytter 
�uro�ins som analyse�irma og der te‑
stes �lere steder fra ’boring til bord’; 
boringer, afgang vandværk, lednings‑
net og hos forbrugerne. 
Resultatet af testene bliver af �uro�ins 
automatisk tilsendt Høje-Taastrup 
kommune samt vandværket. Resulta‑

STÆRKENDE VANDVÆRK 
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STÆRKENDE VANDVÆRK   

Fakta om PFAS 
 

PFAS er en forkortelse for per�luorerede alkylsyrer, de mest kendte forbindel‑
ser er PF�A, PF�S og PF�SA. Der �indes �lere tusinde forskellige forbindelser, 
og stofferne bruges bredt i industrien som smudsafvisende over�ladebehand‑
ling af for eksempel tæpper og regntøj, imprægnering af papir og pap samt i 

belægning på te�lonpander. 
PFAS-forbindelser er giftige for mennesker og miljø, de er både kræftfremkal‑

dende og hormonforstyrrende. 
Men stofferne er også svært nedbrydelige og ophobes i miljøet, og det gør 

PFAS-stoffer i drikkevandet til en stor risikofaktor. Desuden er det både svært 
og dyrt at oprense de forurenede områder. 

Der bør også være øget fokus på PFAS-stoffer fra spildevandsslam, når slam‑
met bliver spredt på markerne, så intet trænger ned i grundvandet.  
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Program 2022/2023  
Reerslev Idrætsforening 
Reerslev Idrætsforening byder vel‑
kommen til en sæson med nye og 
kendte aktiviteter på programmet. Vi 
glæder os til at se dig.  
 
Der kan forekomme ændringer i for‑
hold til dette program, men hjemme‑
siden vil være opdateret, se	
www.reerslevif.dk	 
Mød op til aktiviteten for at tilmelde 
dig eller send en mail med besked 
om, at du ønsker at deltage. Første 
gang er en gratis prøvetime. 
 
Indmeldelser og betaling:  
Tilmelding skal ske på 
www.reerslevif.dk 
Betaling: mobile pay på 84172 eller 
til Nordea reg.nr. 2417 kontonr. 
5496 818 085  
HUSK: Personnavn og holdnavn 
 
Forældre-barnhold  
Start: tirsdag 23. august 
Tid: Tirsdag kl 16-17  
Instruktør: Caroline Malmstrøm, tlf. 
30 12 49 11 og Anne Bøjgaard tlf 20 
83 80 34 
Sted: Gymnastiksalen, Reerslev skole 
Kontingent: 400 kr.  

Lege, hoppe, danse, 
synge, tumle og gri‑
ne. 
Alt det, og mere til, 
skal vi på Reerslevs 
kommende tumlin‑
ge-hold. Med et øn‑
ske om at tilbyde et 
gymnastikhold for de mindste, vil vi 
være med til at sætte rammerne 
for fysisk aktivitet med dit barn. 
Vi skal have det sjovt, mens vi får 
små succesoplevelser. Og så gør det 
ikke noget, hvis mor eller far får 
pulsen lidt op. 
 
Alder: 1-3 år (barnet skal som mini‑
mum kunne gå) 

Gymnastik: Effekt 
Start: Mandag den 22. august,  
kl. 18–19 
Gymnastiksalen - Reerslev skole 
Instruktør: Gitte Pedersen 
Kontakt: effekt@reerslevif.dk  
Kontingent: 700 kr. 
 
EFFEKT har til formål, rent fysisk, at 
skabe større kropsbevidsthed, bedre 
holdning og gøre kroppen stærkere, 
mere udholdende, sundere og velfor‑
met.  
Efter få ugers træning mærker du en 
forskel, efter en måned kan du se en 
forskel  
- og efter to måneder er du a�hængig. 
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Holdet er for alle uanset alder og 
form, som allerede træner og som 
brænder for at tage det næste skridt 
mod en vital, stærk, sund og velformet 
krop. 
EFFEKT er funktionelle muskeltræ‑
nings-øvelser, der foregår stående, 
siddende eller liggende og udføres 
langsomt, kontrolleret og uden belast‑
ning udover kroppens egen vægt samt 
små håndvægte og bold.  
 
Yoga - online 
Start: Onsdag 24. august    
Tid: Onsdag kl.18-19.30 
Instruktør Gitte Pedersen 
Mail: effekt@reerslevif.dk 
Forsamlingshuset, Reerslev 
Kontingent: 700 kr 

Yogaholdet følger en række varieren‑
de on-line yogaprogrammer. Med‑
bring måtte og klodser. 
 
Bordtennis 
Start: Nårsomhelst 
Gymnastiksalen - Reerslev skole 
Kontakt: johan@galster.dk    
 
Vi har bordtennisborde og plads i 
gymnastiksalen. Hvis du vil starte et 
hold, vil RIF gerne bakke det op. 

Fodbold 
Træning: En gang om ugen efter 
aftale 
Kontingent: 800 kr. 
Klubhuset Reerslev skole 
Kontakt: Fodbold@reerslevif.dk – 
Eller bm@christiansen.mail.dk    
Ansvarlig: Bjarne Christiansen, tlf. 
21781573 
 
Vi er ca. 25 medlemmer og har to 
hold: 8-mands old-boyshold og 8-
mands veteranhold. Vi deltager i 
turneringer.  

Alle fodboldhold fungerer som luk‑
kede hold med hver sin holdleder.  
Vi har på skolens område to 8-
mands baner og vores eget hyggeli‑
ge lokale. 
Der er altid brug for nye medlem‑
mer, så hvis du har lyst, så henvend 
dig på mail eller tlf. 
Vi træner på græs fra april – juni og 
august – oktober i Reerslev på sko‑
lens baner 
Vi har vintertræning på Kunstbane i 
Hedehusene mandag 20-22.00 no‑
vember – marts.  
 
Linedance 
Start: Tirsdag 6. september  
Øvede: kl.17.15-18.45 
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Begyndere: kl. 19 - 20.30 (minium 5 
deltagere) 
Instruktør Birthe tlf. 24661455 
Mail: birthe--jensen@hotmail.com  
Forsamlingshuset, Reerslev 
Kontingent: 700 kr 

Kom og vær med. Snyd ikke dig selv 
for hyggelige aftener med dans og so‑
cialt samvær. 
Har du danset før, så mød op på vores 
øvede hold. 
Har du ikke danset linedance før og 
har lyst, så lad os mødes på begynder‑
holdet, hvor vi tager det helt fra star‑
ten. 
 
Badminton 
Charlottehallen, 5 baner 
Start: Tirsdag 9. august kl. 19-21.  
Kontingent 200 kr. Ingen instruktør 
Kontakt Mogens Andersen  
Mail: mogens.rikke@mail.dk  
 
Selvforsvar 
Start: Tirsdag d. 16. august kl. 18-
19.30 
Gymnastiksalen - Reerslev skole 
Kontakt: johan@galster.dk mail‑
to:kampsport@reerslevif.dk 
Instruktør: Ove, tlf. 2628 9561 
Kontingent: Børn/voksne: 500/650 
kr. 
Aldersgruppe: Voksne og børn fra 4. 
klasse og op efter. 
 

Selvforsvar er et ju-jutsu-system 
med parader, frigørelser, faldteknik, 
kast, låse, slag og spark. Det er sjovt 
og hårdt, og man lærer præcision og 
hurtig reaktion. 
 
Træningen tager hensyn til alder og 
niveau. Du skal bare være iført so‑
lidt idrætstøj, så vidt muligt uden 
knapper og lynlåse. 
Tre gange pr. år har vi fællestræning 
med andre klubber med højtgradue‑
rede instruktører. 

Svømning 
Familiesvømning: Lørdage 8.10 – 
10.30 
Kontingent: Se hjemmesiden 
Start: Lørdag d. 3. September 
Fløng Svømmehal 
Kontakt: svoemning@reerslevif.dk 
Frands tlf. 2923 3387 
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Familiesvømning  
Lørdag morgen mellem kl. 8.10 og 
10.30 er for hele familien. Mens bør‑
nene undervises, hygger resten af 
familien sig med morgenmad, leg 
eller motion i poolen. Det giver en 
god og hyggelig start på weekenden 
for hele familien. 
 
Børn begyndere 
Børnene lærer at bevæge sig frit i 
vandet samt blive fortrolige med det 
våde element. Undervisningen er 
primært leg. 
Lørdag kl. 8.10 til 8.45 (Hold 1). 
 

  
 
Børn let øvede 1. 
Her er introduktion til svømmear‑
terne, primært crawl og rygcrawl. 
På hold 2 samler vi dem, der stadig 
har brug for en del støtte. 
Lørdag kl. 8.45 til 9.20 (Hold 2) 
  
Børn øvede og meget øvede 2 
Her fortsættes fokus på det våde 
element med introduktion til svøm‑
mearterne, primært crawl og ryg‑
crawl. 
For de meget øvede kommer alle 
�ire svømmearter på programmet. 

Her �lyttes fokus fra leg til egentlig 
svømmetræning. 
Lørdag kl. 9.20 til 10 (Hold 3) 
 
Baby Svømning – varmtvandsbas-
sin 
Som hold 1, men for denne gruppe vil 
det foregå i varmtvandsbassinet. 
Forældre deltager selv i undervisnin‑
gen. Undervisningen foregår som del‑
vis støtte til egen leg med børnene. Vi 
opretter formentlig 3 hold. Tiderne 
beslutter vi, når vi kender tilslutnin‑
gen. Bare mød op. 
Lørdag mellem kl. 8.10 og 10 (Hold 
4, Hold 5 og Hold 6) 
 
Motionssvømning (Hold 7) 
Det handler bare om at motionere i 
vandet, svømme baner og brænde 
kalorier af. Her er du din egen træner. 
Start: Mandag den 5. September kl. 
19-20. 
 
Deltagelse i morgenmad 
Foreningen betaler og sørger for ind‑
køb til morgenmad. Medlemmerne 
skal på skift bidrage med at tilberede 
og rydde op. Det er 4-5 gange i perio‑
den. 
 
Voksne og børn der har betalt for at 
svømme, skal ikke betale ekstra for 
morgenmad.  
 
Børn kan kun deltage i morgenmad, 
hvis deres forældre er tilmeldt og 
betaler for at svømme. 
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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 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. 
 
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 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                             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 

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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FUGLESKYDNING 

Af Henrik, formand i  
Reerslev Skytteforening 
 
Traditionen tro indbød Reerslev Skytte‑
forening til fugleskydning lørdag den 25
-6-2022 på Skydebane Vest´s pistolbane. 
Grundet Corona var det den første fugle‑
skydning i 3 år. Ialt mødte ca. 50 perso‑
ner, hvoraf de �leste deltog i skydningen. 
Det blev til en rigtig hyggelig dag, vejret 
var med os hele dagen. Fuglen blev pillet 
ned stykke for stykke og måtte til 
sidst kapitulere for overmagten. Tiden 
løb dog hurtigt i det gode selskab, det 
blev derfor nødvendigt, at udvælge fugle
- og Skyttekonge ved lodtrækning.  
I år benyttede vi for første gang en mere 
moderne riffel, nemlig vores anschütz 
1903, den burde være bedre og mere 
præcis, men lige meget hjalp det trods 
skytternes gode evner. Så ja, det er ikke 
så nemt, det kræver fuld opmærksom‑
hed af skytten, nøjagtigt som var det en 
træningsaften eller divisionsskydning. 

848 skud blev det til. 
Fuglen vi skyder på er lavet af træ, 
modellen er meget gammel, så gam‑
mel, at den egentlig er konstrueret til 
gammeldags sigtemidler, (korn og 
kærv) så det er lidt af en udfordring 
med moderne ri�ler. Vi tænker derfor, 
at bryde med traditionen og lave en 
konstruktionsændring af fuglen, så 
den passer til moderne sigter�ri�ler. 
Den håber vi, at kunne præsentere til 
næste års fugleskydning. Traditioner 
er meget vigtige indenfor netop fugle‑
skydning, men nu hvor vi har fået nye 
geværer, så går det nok med lidt tek‑
nisk udvikling af fuglen. 
Til sidst vil jeg takke alle deltagere for 
med godt humør at deltage i fugle‑
skydningen. Ligeledes tak til alle hjæl‑
pere, uden dem ingen fugleskydning, 
tak til køkkenpersonalet for den gode 
forplejning af både tørt og vådt. Og tak 
for den ekstra hjælp vi �ik af gæsterne, 
til bl.a. salg af lodder. 

Reerslev Skytteforening 
Fugleskydning lørdag den 25. juni 2022 

Resultat 

Kronen  skud nr.140 ved Erik Larsen / Torben Olsen 
Næbbet  skud nr.228 ved Paw Hemmingsen / BarbaraVillekær 
Halsen  skud nr. 366 ved Martin Larsen / Gustav Hyldahn  
Halen   skud nr. 441 ved Dorthe Hansen / Niels Jørgen Petersen 
V. klo   skud nr. 570 ved Per Hyldahn / Linda Jørgensen 
H. klo   skud nr. 641 ved Andreas Marcher / Henrik Pangel 
V. vinge  skud nr. 671 ved Martin Larsen /Anette Rasmussen 
H. vinge  skud nr. 742 ved Lizette Horsdal /Svend Erik Rasmussen 
Brystpladen  skud nr. 848 ved Peter Pedersen / Marie Koxlien 

Skyttekonge: Peter Petersen  Fuglekonge: Marie Koxlien 
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SPEJDERNES LEJR 2022 

Af Marlene H. Nielsen 
 
Spejdernes lejr er, mens jeg skriver ved 
at blive afviklet.  I dag foregår hjemrej‑
sen for størstedelen af de mange spejde‑
re og kun efterpionererne bliver tilbage 
og sørger for at Hedeland bliver leveret 
tilbage i �lot stand.  
Vi har her i familien nydt, både at delta‑
ge og føle os velkomne på den store lejr 
mellem så mange glade børn og unge. Vi 
har deltaget i enkelte aktiviteter, besøgt 
familie, som deltog i lejren og været med 
til de 2 store lejrbål som åbnede og af‑
sluttede lejren.  

Undervejs, da vi valgte den mest udfor‑
drende vej mod en af aktiviteterne, �ik vi 
oplevet nye steder af Hedeland, som vi 
ellers ikke ville have set.  
 
Vi siger tak til spejderne for at åbne de‑
res lejr op for os som besøgende, til 
�andsbylauget for at få tra�ikken ledt 
uden om Reerslev og for den gode stem‑
ning, der har været i byen hos dem som 
vi har talt med undervejs i lejrens afvik‑
ling.  
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Musikalsk foredrag v/ sognepræst 
Elisabeth Børch.  
Fredag d. 3.6.22 kl. 9.30  
Af Rie Michaelsen 
Foto www.reerslevsogn.dk 
 
Efter morgenbordet fortalte og sang 
Elisabeth om sin indføring til Jazz og 
præstegerning – akkompagneret at 
sublime musikere: Henrik Bay - guitar 
og Chris Tanner - klarinet. 
Elisabeth er opvokset i en klassisk mu‑
sisk familie og forventede at blive 
klassisk sangerinde, men da hun ikke 
blev optaget på akademiet 1. gang hun 
søgte ind, besluttede hun at læse teo‑
logi indtil året efter, hvor hun ville 
søge ind igen. Imidlertid blev hun så 
begejstret for teologien, at hun beslut‑
tede at gennemføre studiet til præst. 
På en rejse til USA kom hun til New 
Orleans, hvor hun blev grebet af den 
stemning og musik der, så hun ikke 
siden har sunget en klassisk tone. Det 
blev jazzen, hun tabte sit hjerte til.  
Den første sang ”Ain’t miss behaven” 
sang Elisabeth med sin dejlige og me‑
get melodiske stemme – og hun fortal‑
te videre, at hun er fantastisk glad for 
at være præst, og det har vist sig, at 
det slet ikke er svært at kombinere de 
2 ting – præst om dagen og jazz-
sangerinde om aftenen. Det går op i en 
højere enhed. Det er også lidt sjovt at 
opleve, at publikum bliver noget over‑
rasket over, at her står en der en 
præst på høje hæle og synger jazz!? 
Da Elisabeth skulle vælge emne til sit 
speciale i studiet, var det ikke svært, 

da der i New Orleans er en helt speciel 
form for spiritualitet, hvor musikken 
afspejler sig i religiøsiteten og religiø‑
siteten afspejler sig i musikken.  
Der blev bragt mange slaver fra Afrika 
til New Orleans og Caribien omkring 
1700 – de kom fra Franske kolonier og 
var dermed katolikker. De havde bedre 
kår end slaverne i bomuldsmarkerne. 
De havde bl.a. fri hver søndag, så sla‑
verne samledes på markeder og spille‑
de musik sammen på deres primitive 
instrumenter. Her blev jazzen født – og 
det er ganske vist!! På Congo Square 
solgte de grøntsager og spillede sam‑
men. 
Der opstod meget fattigdom i New Or‑
leans pga. problemer med sammen‑
lægningen af forskellige grupper af 
slaver, hvor nogle var blevet frataget 
deres rettigheder, og der blev i de fatti‑
ge kvarterer oprettet begravelsesfor‑
eninger, hvor man kunne spare op, så 
man kunne have råd til at få en �in be‑
gravelse. Det udviklede sig til en indu‑
stri af begravelsesforretninger, som 
kappedes om kunderne, og der opstod 
parader med musik i forbindelse med 
disse begravelser. Hvert kvarter havde 
sin begravelsesforretning: Social aid of 
pleasure clubs. Først i paraden gik en 
mand med skærf med reklame for for‑
retningen, dernæst kom kisten med 
følge – og derefter orkester med mu‑
sik. Og hvis der ikke var pause mellem 
begravelserne, kunne man �inde på at 
sende en ’tom’ parade i gang – med 
reklame, kiste og musik. Sådan er det 
også i dag, men det er blevet meget 

REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
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dyrt at blive begravet på denne måde. 
Mest berømte musikere – ex.  Prince og 
David Bowie.  
Elisabeth sang �lere af de meget kendte 
jazz-sange bl.a ’Just af closer walk’ Det 

var meget smukt og bevægende.  
Mardi gras – (fede tirsdag), som fejres 
dagen før fasten, fejres på en helt speci‑
el måde af Mardi gras-indianerne i New 
Orleans – det oplevede Elisabeth ved et 
tilfælde i New Orleans en morgen kl. 5, 
hvor Indianerhøvdinge m. spyboys går 
rundt i de fattige kvarterer (37) for at 
’�inde’ hinanden for at duellere med ord 
om, hvem der er den smukkeste. I gam‑
le dage kæmpede de med våben. På foto 
ses de �lotte perlebesatte dragter, som 
bliver broderet hver søndag gennem et 
helt år af hele familier – også af de store 
sorte mænd. Forhistorien er, at der ud‑
brød hungersnød i New Orleans, da den 
blev grundlagt omkring 1718, og sla‑
verne blev sendt ud til indianerne 
(Native americans) og som en slags 

 

modstandskamp mod de hvide, opstod 
denne Mardi gras-indianerne i byen, 
som det eneste sted i verden. De 
’indtog’ gaderne i de fattige kvarterer. 
Danske jazz-sange har vi også – Karen 

Jønsson 
har skrevet 
’Hvorfor er 
lykken så 
lunefuld? – 
og den le‑
verede Eli‑
sabeth 
med indle‑
velse og 
inderlig‑
hed  - ak‑

kompagneret af de 2 dygtige musikere. 
Ansgarkirken holder hvert år Mardi 
gras-gudstjeneste, hvor der spises kre‑
olermad, og hvor der også bliver sun‑
get og spillet jazz.  
Til slut gav Elisabeth nummeret ’I want 
to be evil’, - et gammelt Eatha Kitt-
nummer –  
Jo, Elisabeth spænder vidt og hun for‑
førte os med de skønneste jazz-sange 
og sin dejlige stemme!  Tusind tak!!!!! 
 
Jeg beklager det lange – og sidste - ind‑
slag, men det var så spændende, at jeg 
synes det fortjener at blive spredt. 
 
Tak til hele Reerslev for 39 dejlige år i 
byen – de bedste år i mit liv – indtil 
nu😊😊     

 REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
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Arrangementer i Reerslev kirke 
 
Søndag 21/8 Kl. 10:00 
Sommergudstjeneste udendørs. Til 
gudstjenesten spiller Jens Vrå på sin vel‑
klingende klarinet, som vi efterhånden 
kender så godt. Der vil være drikkevarer 
og gode pølser fra en pølsevogn efter 
gudstjenesten. 
 
Søndag 4/9 Kl. 10:00 
Høstgudstjeneste i en smukt pyntet kir‑
ke med efterfølgende frokostservering i 
den gamle præstegård 
 
Lørdag 17/9 Kl. 9:00 
Sogneud�lugt til Vallensbæk nye og gam‑
le kirke. Frokost på ”Restaurant Fregat‑
ten” i Hundige Havn. 
 
Tirsdag 20/9 Kl. 20:00 
Valg til menighedsrådet. Flere medlem‑
mer er på valg eller genopstiller ikke, så 
vi håber på et godt fremmøde og inte‑
resse for at give en hånd med. 
 
Søndag 25/9 Kl. 16:00 
Kirkekoncert med operasanger Elisa‑
beth Hanke. Vi kan glæde os til en stor 
og smuk stemme og et spændende ud‑
valg af ”Biblische Lieder” af Antonin 
Dvorak. Mange vil sikkert kende nogen 
af musikstykkerne uden at vide, at de er 
af Dvorak. 
 
Søndag 9/10 Kl. 16:00 
Kirkekoncert med Jens Vrå på klarinet 
og organist Nadja Aristoff på klaver. De 
spiller lettere klassiske og populære 

toner. Programmet byder på iørefalden‑
de musik af komponister som Bach, 
Dvorak og Gerschwin. 
 
Fredag 14/10 Kl. 9:30 
Fredagsformiddag. Marianne Olsen for‑
tæller om justitsmordet på den franske 
of�icer Dreyfus, der er et grelt eksempel 
på antisemitisme. Selv om sagen er me‑
re end 100 år gammel, så kan den stadig 
sætte sindene i kog. Marianne Olsen er 
tidligere gymnasielærer med fagene 
fransk og religion og en kendt debattør. 
 
Søndag 6/11 Kl. 16:00 
Allehelgensgudstjeneste. Musik med 
sanger og violinist Amalie Malmgren 
Asmind og organist Nadja Aristoff. Vi 
mindes de døde i sognet ved navns næv‑
nelse og lystænding. 
 
Fredag 11/11 Kl. 9:30 
Fredagsformiddag. Helgenfortællinger 
var lige så vigtige som eventyr i middel‑
alderen. De voksede ud af folkedybet og 
bærer tanker og ideer videre til vores 
egen tid. Middelalderhistorikeren Brian 
McGuire fortæller om glemte danske 
helgener og deres plads i kirkens liv.   
Børnearrangementer 
 
Torsdag 1/9 og 3/11 Kl. 17:00 
Børnegudstjenester ved Jakob Schilling 
 
Torsdag 29/9 Kl. 11:00 
Babysalmesang. Babysalmesang a�hol‑
des over 8 gange med ferie i uge 42. 
Nadja Aristoff står for samværet, og det 

REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 



25 

REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

forgår i den gamle præstegård, hvor 
der er varmt og lunt at være. 
 
”Åben kirke” i efterårsferien for børn og 
voksne 
 
Onsdag den 19.10 til fredag den 
21.10 kl. 11-15 
Der fortælles om kirkens kalkmalerier 
og historie, og der svares på spørgsmål. 
Kirketjener og cand.mag. Bodil Heiede 
er til stede og viser også gerne rundt. 
Kirken er desuden i besiddelse af en 
børnevenlig quiz udarbejdet af histori‑
ker Else Trier.  

 Anlæg & Byg  aps  
 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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Kirkekoncert i Reerslev kirke 
Den 25. september kl. 16.00 

Operasanger Elisabeth Hanke synger bibelske sange af Dvorak 

Elisabeth Hanke er en vidtfavnende 
operasanger med et imponerende re‑
pertoire og musikalske erfaringer fra 
hele verden. Til koncerten i Reerslev 
synger Elisabeth Hanke ledsaget af 
kirkens organist Nadja Aristoff. 
Dvoraks bibelske sange er kompone‑
ret i 1894 til udvalgte salmer fra 
”Salmernes bog” i det Gamle Testa‑
mente. Netop disse tekster har været 
kirkens musikalske omdrejningspunkt 
i hele kirkens historie. 
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Dreyfusaffæren  
– et justitsmord, der rystede Frankrigs grundvold i 1894 

 
Af cand.mag. Marianne Olsen, forfatter og foredrags‑

holder 
 

Fredag den 14. oktober kl. 9:30 
Velkommen til fredagsformiddag med morgenbord! 

Folkestemninger kan føre 
til justitsmord. Marianne 
Olsen vil holde foredrag 
om et særligt berømt og 
berygtet justitsmord, der 
stadig er brandaktuelt i 
Frankrig, selvom det er 
længe siden. Dommen over 
den uskyldige of�icer Drey‑
fus var grundløs. Den var 
skabt af en antisemitisme, 
som gik mere op i �jende‑
had end retfærdige dom‑
stole. Dommen kom til at 
true den franske stats eksi‑
stens og står stadig som en 
skamplet i Europas histo‑
rie. 
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 for sig selv, og hun skelnede ikke imel‑
lem kristendom og nødshjælpsarbejde. 
Hun havde en grundlæggende respekt 
for andre menneskers tro og interesse‑
rede sig ikke for mission som ord, men 
kun som handling. Karen Jeppe blev hur‑
tigt leder af et børnehjem, som hun �ik 
til at blomstre og sprede sig som ringe i 
vandet ud i hele samfundet. Der blev 
arbejde til alle og respekt for børne‑
hjemsbørnene. Det hele faldt til jorden 
under folkemordet på armenierne, men 
Karen Jeppe tog handsken op igen i 
Aleppo i Syrien, hvor mange af de ar‑
menske kvinder og børn var �lygtet til, 
og den opbyggelige historie gentog sig.  
 
�ak for en indholdsrig aften med �ine 
eksempler på, hvordan personligt mod 
kan gøre en forskel i tider med krig og 
forfølgelser. 

En aften om Karen Jeppe og Armeni-
en. 
Af Bodil Heiede 
 
Musikken får det til at glide ned. Det er 
et dårligt udtryk, men hvordan formid‑
ler man en sørgelig historie fuld af ond‑
skab? Det armenske folkemord kulmine‑
rede under 1. verdenskrig. I forhold til 
de kon�likter, der stadig eksisterer imel‑
lem tyrkere, grækere, russere, serbere 
og armeniere er det ikke længe siden og 
et nyttigt baggrundstæppe for at forstå, 
hvorfor krigen i Ukraine er så farlig for 
alle nabolandene. Det hørte vi ikke om, 
men vi hørte om Karen Jeppe, som er en 
helt ukendt dansker, der skabte håb og 
fremgang for vældig mange mennesker i 
sine mange år i Armenien og Syrien. 
 
Fortællingen om Karen Jeppe blev spil‑
let og fortalt af to usædvanlige musikere 
ved navn Amalie og Helle Asmild. For‑
tællingen fungerede som et eventyr, og 
musikken snoede sig ind og ud af fortæl‑
lingen og skabte plads til nærhed og ind‑
levelse i fortællingen. Mor Asmild fortal‑
te og spillede harmonika og datter Ama‑
lie sang og spillede violin – desuden age‑
rede hun alle de personer, som Karen 
Jeppe kom i tale med.  
 
Karen Jeppe var et skravl som barn, men 
utrolig velbegavet. Da hun kom til Arme‑
nien lærte hun armensk, tyrkisk og ara‑
bisk på 1½ år, hvilket er ovenud fanta‑
stisk. Hun var beskeden og i stand til at 
sætte de mest magtfulde mænd på plads 
både blandt kurdere, arabere og arme‑
niere. Hun skabte resultater som talte 
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Helgenfortællinger af Brian McGuire 
FredagÊdenÊ11.Ê11Êkl.Ê9:30ÊiÊdenÊgl.ÊpræstegårdÊiÊReerslev 

 
Interessen for mennesket i historien 
er Brian McGuires kendetegn 
Brian McGuire, der er professor 
emeritus i middelalderhistorie, kom‑
mer til Reerslev for at tale med os de 
glemte danske helgener. Dem der 
var lokal opbakning til, men som ik‑

ke blev anerkendt hos paven. Der er 
f.eks. Margrethe af Højelse, som blev 
myrdet af sin mand, men mordet blev 
opklaret pga. et mirakel. Margrethe 
var beslægtet med Absalon, så fortæl‑
lingen om hende bringer os tættere på 
Absalon og hans tid. Sådan er det også 
med en række andre danske helgen‑
fortællinger, som Brian McGuire er i 
færd med at bringe frem i lyset i en ny 
bog, der udkommer til september. Der 
bliver også lejlighed til at stille spørgs‑
mål om indretningen af Reerslev kir‑
ke. 
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

Sogneud�lugten	går	til	Vallensbæk 
Lørdag	d.	17.	september	2022 

Nyt	og	gammelt	-	side	om	side 
Vallensbæk huser to kirker med fælles kirketorv. Den nye kirke hedder Helligtre‑
kongers kirke og er fra 2012. Det er en smuk og moderne glaskirke. Den gamle 
kirke er ”vores egen lillesøster”. Vi kan glæde os til at se kalkmalerier, som minder 
om kalkmalerierne i Reerslev, fordi begge kirker er bemalet af �se�jordsmeste‑
rens værksted. Der er lagt op til både gensynsglæde og malerier, som vi aldrig har 
set før. 
 
Program: 
Kl.	9:00	Kaffe og basser i den gl. præstegård. Kl.	10:00 Afgang med bus. Rundvis‑
ning og fællessang i Vallensbæk kirker. Frokost på restaurant Fregatten i et hygge‑
ligt havnemiljø. Afslapning inden eftermiddagskaffen. Hjemme kl. 17:00 
Pris:	pr.	deltager	200	kr. 
 
Tilmeldingsfristen	er	d.	12.	september	til	Else	Raahauge 
 
Mail: Freja175@godmail.dk 
Tlf: 46 13 96 15 eller 60 85 96 15 
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 REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

Valg til Reerslev menighedsråd  
den 20.9.2022 – kl. 20:00 
Af Jakob Schilling, sognepræst 

 
Den 20. september kl. 20 er der 
valg til menighedsrådet i Reers‑
lev Sogn. 
 
Valgperioden er to år ad gangen, 
med ti årlige møder. 
Menighedsrådet består af seks 
valgte medlemmer og præsterne. 
Menighedsrådet har et budget på 
knap to millioner kroner hvert år 
til at drive kirke og kirkegård.  
Kom og vær med til at bestemme, 
hvad de skal bruges på. Om vi 
skal købe nye salmebøger eller et 
fadølsanlæg. Om vi skal indbyde 
til foredrag om Thomas Kingo el‑
ler Thomas Helmig; Voltaire eller 
Volbeat; arvesynd eller Artigear‑
dit.  
 
Eller hvad med følgende spørgs‑
mål: 
· Hvor store gaver skal kir‑

ken give dåbsbørn og kon‑
�irmander? 

· Hvor moderne sange skal vi 
synge i kirken? Hvilke in‑
strumenter skal vi bruge? 

· Hvor skal årets sogneud‑
�lugt gå hen? 

· Skal kirken gøre mere for 

turisterne? For børnene? For 
de gamle? For idrætten? 

 
Så kom forbi M. W. Gjøes Vej 20 d. 
20/9 kl. 20 og vær med til at vælge. 
Du må altid gerne hive fat i én fra 
menighedsrådet og spørge dem 
om, hvordan det er at være med. 
Se: www.reerslevsogn.dk 
 
Hvad siger formanden for menig-
hedsrådet Gert Herzberg? 
 
At være med i menighedsrådet har 
givet mig indsigt i kirkens liv og 
virke, samtidig med at jeg har 
mødt mange dedikerede og akti-
ve mennesker, som brænder for 
den danske folkekirke 
Reerslev har brug for et engageret 
menighedsråd, fordi en landsby 
som Reerslev har brug for et so-
cialt og kulturelt samlingssted, 
hvor mennesker kan mødes og få 
inspiration til at leve det gode liv. 
 
De næste år skal menighedsrådet 
især arbejde med at styrke interes-
sen i lokalsamfundet for det kirke-
lige liv, herunder også det sociale 
og kulturelle samvær. 
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KALENDER 2022 

FTK Reerslev Landsbyord‑
ning 

RIF Reerslev IF RSF Reerslev  
Skytteforening 

MHR Reerslev Menighedsråd Gl.præst Den gl. præstegård LL Landsbylauget 

ÆK Reerslev Ældreklub HUSET Reerslev Forsamlingshus     

Forkortelser: 

Dato  Kl. Aktivitet Sted Arrangør 
2022      
Søn 21.8. 10.00 Sommergudstjeneste med klarinet og pølsevogn Kirken MHR 
Tors 1.9. 17.00 Børnegudstjeneste v. Jakob Schilling Kirken Kirken 
Tors 1.9. 19.00 Cafe Krea Huset Huset 
Søn 4.9. 10.00 Høstgudstjeneste med fællesspisning gl. præst MHR 
Tors 15.9. 19.00 Cafe Krea Huset Huset 
Lør 17.9. 09.00 Sogneud�lugt til Vallensbæk gl. præst MHR 
Man 19.9. 09.00 Menighedsud�lugt til Fårevejle og Dragsholm  MHR 
Tirs 20.9. 20.00 Valg til menighedsrådet gl. præst MHR 
Tirs 27.9. 18.45 Livestream  - Jorden og livet Huset Huset 

Tors 29.9. 19.00 Cafe Krea Huset Huset 
Tirs 4.10. 18.45 Livestream - Kvantefysikken Huset Huset 
Lør 8.10 18.00  Musikfestival / fri scene Huset Huset 
Søn 9.10. 16.00 Kirkekoncert med musik af Antonin Dvorak Kirken MHR 
Tors 13.1 19.00 Cafe Krea Huset Huset 
Fre 14.1 09.30 Foredrag om Dreyfus-affæren gl. præst MHR 
Ons 19.1 11.00 A� ben kirke i efterårsferien for børn og voksne Kirken  
Tors 20.1 11.00 A� ben kirke i efterårsferien for børn og voksne Kirken  
Fre 21.1 11.00 A� ben kirke i efterårsferien for børn og voksne Kirken  
Tirs 25.1 18.45 Livestream - Søvn og immunforsvaret Huset Huset 
Tors 27.1  Halloween på Skolen Skolen Skolen 
Tors 27.1 19.00 Cafe Krea Huset Huset 
Fre 28.1  Halloween: Slik eller Ballade Stærkende  
Lør 29.1  Halloween: Slik eller Ballade Reerslev  
Tirs 1.11. 18.45 Livestream - Vores urolige klode Huset Huset 
Tors 3.11. 17.00 Børnegudstjeneste v. Jakob Schilling Kirken Kirken 
Søn 6.11. 16.00 Allerhelgensgudstjeneste Kirken Kirken 


