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E-mail:  tingstedet2640@gmail.com 
 
Marlene H. Nielsen  tlf. 2614 5762 
Nina Hansen   tlf. 4033 1205  
Birgit Hansen 
Helle Schmidt   
Pia By 

Bladet optager indlæg fra både private og 
foreninger samt annoncer. 
 
Tak til vores faste støtter:  
Landsbylauget, Menighedsrådet, Forsam‑
lingshuset, Idrætsforeningen og Skyttefor‑
eningen. 
 
Vi modtager gerne indlæg fra alle.  
Indlæg optages i bladet såfremt der er 
plads. 
Bladet udkommer primo februar, maj,  
august, november.   
 
Indlæg sendes til  e-mail:  
tingstedet2640@gmail.com 
eller a�leveres i  
Marlene H. Nielsens postkasse:  
Nørregade 2, Reerslev 
 
Indlæg til næste nummer skal være redak‑
tionen i hænde senest den 5. jan. 2023 
Tryk:  Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge 
 www.prinfohh.dk 
Oplag: 800 stk. 
 
Abonnementspris: 175,- kr. årligt  
For abonnementer udenfor Reerslev-
Stærkende sogn. 
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LEDER 

Vi går en kold tid i møde, siger de.  
Udenfor vinduet strækker natten sig 
længere og længere ind på dagen. Jeg 
har altid følt at der er noget unaturligt 
ved at stå op, før det er blevet lyst. Men 
hvis man ikke gør det, er det ikke meget, 
man får nået. 
”Hvornår går solen op, far?” spørger min 
lille datter ved morgenbordet.  
I lommen vibrerer min telefon. Nyheder. 
Der er lige odds om det er in�lation, kli‑
ma eller krig denne gang. Jeg ignorerer 
den.  
Hun gentager: ”Hvornår går solen op, 
far?” Jeg kan kun fortælle hende at hun 
må være tålmodig. At vi skal igennem 
vinter, før det begynder at blive varmt 
og solrigt igen. På et tidspunkt vender 
det, så bliver dagene længere. ”Hvornår, 
far?” ”Jaeh, ved jul.” 
- 
Noget kan jeg da huske fra natur-og-
teknik-timerne i skolen: Varme er at ato‑
mer bevæger sig, og kulde at de står stil‑
le. Så hvis man ikke vil fryse, må man 
holde sig i gang. Bevæge sig. Ikke bare 
stivne og hænge fast hvor man står.  
Du holder her i dine hænder et blad der 
beskriver både hvad der er sket, og hvad 
der vil ske i Stærkende og Reerslev. 
Hvad der rører sig. Er der også noget, 
der kan røre dig? 
Er du til idræt? Videnskabelige fore‑
drag? Frivillige foreninger, der arbejder 
for hyggelige fester, rent vand, børnenes 
trivsel, en ordentlig kirke? Er det den fri 
natur, og vil du være med til at holde 
den ren? Ses vi til brætspil eller strik til 
kreativ café i forsamlingshuset?  

Der kan vi se – byen holder sig i gang. 
Den fryser ikke til. Men er der noget, du 
synes der mangler på listen? Så må vi jo 
hellere tage fat og byde ind. Alt skal be‑
gynde et sted, og man kan ikke ligge i 
hængekøjen om vinteren alligevel.  
- 
Selvfølgelig er det helt naturligt at træk‑
ke følehornene til sig, når det bliver 
mørkt og koldt. Ligesom man trækker 
fødderne til sig, når man prøver at træde 
ud af sengen, men må erfare, at tempe‑
raturen bare er mere passende under 
dynen. Og syntes man, det var skræm‑
mende at køre ud efter mørkets frem‑
brud før, hvad skal man så gøre nu, når 
lamperne slukkes for at spare? 
Så det er klart, vi holder os mere hjem‑
me. Vi skal da ikke ud i det der vejr. Men 
må jeg så ikke fortælle dig en hemmelig‑
hed? Reerslev-Stærkende er mere end 
det, der står om i det her blad. Det er dig 
og mig og alle de andre huse, vi ser, når 
vi kigger ud gennem ruden. Så hvis du 
også a�holder dig ved at melde dig til 
noget, for så SKAL man jo ud, selvom 
man ikke gider; hvis du også helst vil gå 
i hi, så har jeg en anden løsning. Du skal 
jo alligevel hente post en gang imellem.  
Når det sker: Tag dit varme tøj på. Gå ud 
til postkassen. Gå forbi postkassen. Gå i 
stedet over til naboen, og bank på. Spørg 
om de har travlt. Om hvad der rører sig. 
Om der er noget, de har brug for. Du har 
alligevel tøj på, skal du ikke lige hente 
noget?  
 
Og spørg dem også, om ikke de senere 
vil komme over på besøg hos dig, til en 
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kop kaffe eller en bajer. Så har du spillet 
bolden i gang og du kan skynde dig hjem 
under tæpperne. Senere bliver det så 
deres tur til at vove sig ud og holde kon‑
takten. Sådan kan vi hjælpe hinanden 
med at holde varmen.  
Mens vi venter på, at solen går op. Mens 
vi venter på, at det vender. 
 

Jakob Schilling 
 

   
 
Husk du kan få julehjælp fra Reerslev 
Menighedspleje. Se mere på 
kirkens hjemmeside reers‑
levsogn.dk 
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FORSAMLINGSHUSET 

 
Cafe Krea. 
 
Af Susanne Primdahl  
 
I forsøg på at gøre Forsamlingshuset i 
Reerslev til et aktivt hus for borgerne i 
Reerslev-Stærkende, startede for ca. 2 år 
siden en strikkeklub i huset og det har 
siden udviklet sig til et samlingssted, 
hvor vi ønsker at tiltrække borgere med 
forskellige interesser til gensidig inspi‑
ration for hinanden.  
Desværre betød corona, at projektet 
blev sat lidt tilbage. 

 
Samtidig opstod tanken om et fælles 
lokalt brætspilsforum og strikkeklubben 
udviklede sig til det som nu er Cafe Krea. 
Cafe Krea er et tilbud til alle, som har 
lyst til at mødes uformelt over en fælles 
aktivitet, eller for dem som ind imellem 
dropper forbi til hyggeligt samvær med 
andre Reerslev-Stærkende borgere. 
Ca. hver 14. dag mødes nogle til forskel‑
lige brætspil og andre mødes til en snak 
over sy- eller strikketøj.  

 
Det vil være fantastisk, hvis mange �lere 
syslerier blev præsenteret i Cafe Krea, 
så har du en speciel interesse, som du 
gerne vil introducere for os,  er vi meget 
åbne og nysgerrige. Vi vil også gerne 
arrangere små kurser, hvis der er nogle 
som kommer med ideer og der kan 
stables et hold på benene.  
 
Tro nu ikke det kun er pensionister der 
kommer for at lave peddigrør -  nej, her 
kommer både børn og forældre. Alders‑
spændet ligger fra 6 til 80+ og det er 
friske og livlige mennesker som holder 
af interaktion mennesker imellem. 
Der kan købes kaffe/te, sodavand og øl 
samt lidt hjemmebag.  
 
A� bningstiden er fra kl 1� og vi prøver at 
slutte ved 21:30 tiden, men trækker et 
spil eller en god snak lidt ud er der også 
tid til det.  
Vi glæder os til at se jer. Datoerne for 
resten af året er  10. nov. og 8.dec. Det 
bliver annonceret i Facebook gruppen 
“Det sker i Reerslev-Stærkende” 
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FORSAMLINGSHUSET 

Musikfestival ”Åben scene”  
i Forsamlingshuset 
Af Johan Galster 

Lørdag d. 8. oktober lagde forsamlings‑
huset rum til en musikfestival, hvor en 
masse vores lokale musikere optrådte.  
 
Johannes Thulesen og Friedrich lagde for 
med folkesange og �ik deltagerne til at 
synge kanon. Nogle af sangene var fra 
mellemøsten, så de blev præsenteret 
pænt på et medbragt �lyvende tæppe.  

 
Mikael Jensen spillede Jean Michel Jarre 
på laserharpe, og Silke optrådte med 
solosange, blandt andet den elskede 
Livstræet. Det skete også at en lidt fri‑
modig husmand trængte sig på for at 
�inde en ny kone, hvilket dog blev a�‑
brudt af den nuværende…. 
 
Til slut optrådte bandet Arabella, som 
har udgangspunkt i Reerslev skole, med 
en kavalkade af �lotte numre lige fra 
Beatles til ABBA. 
 
Der var fuldt hus og god servering til 
arrangementet.  
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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. 

  LIVESTREAM 

Vi har valgt at udbyde hele efterårspro‑
grammet for disse naturvidenskabelige 
foredrag streamet fra �� rhus. I november 
er det 3 tirsdage:  
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 

 
1/11 vores uroli-
ge klode 
Ved	geofysiker	Bo	
Holm	Jacobsen	 
Trods vor magt 
over naturen udgør 
jordskælv og 
tsunamier stadig 

voldsomme og uforudsigelige trusler 
mod liv, ejendom og infrastruktur. Men 
jordskælv holder også Jordens over�lade 
ung, frugtbar og oven vande og afslører 
detaljer om Jordens dybe indre.  

15/11 Fagre nye 
genetiske verden 
Ved	genforsker	 
Jacob	Giehm	Mik-
kelsen	 
Det molekylære 
værktøj CRISPR 
har vist sig at være 

nøglen til at redigere livets kode, geno‑
met. En revolution i genetisk forskning 
med uanede muligheder, hvilket afføder 
væsentlige etiske diskussioner. Tag med 
på rejse i den fagre nye genetiske ver‑
den.  

22/11 Datalogien 
i din lomme 
Ved	datalogerne	
Kaj	Grønbæk	og	
Kasper	Green	Lar-
sen	 
I din smartphone i 
lommen og din 
bærbare computer 

ligger resultaterne af mange års datalo‑
gisk forskning. Men hvordan forsker 
man i datalogi? Hør om teknologiens 
udvikling og forskningen i bl.a. data, al‑
goritmer og brugergrænse�lader der 
gavner os alle.  
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FORSAMLINGSHUSET 

Reerslev Forsamlingshus  
Indkalder til ordinær generalforsamling  

 
Onsdag den 22. februar 2023  

Kl. 19.30 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Velmødt  
Bestyrelsen 
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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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 LANDSBYLAUGET ORIENTERER 

Af Lene Lyngsie 
 
Så blev det efterår efter en dejlig som‑
mer. Landsbylauget har haft lidt at se 
til. 
 
Lukning af de små vandværker i 
HTK 
Møde i fællesforum for landsbylauge‑
ne i HTK. Fokus for dette møde var 
lukning af de små vandværker. Invite‑
ret til mødet var Hugo Hammel sid‑
dende i byrådet i HTK for socialdemo‑
kraterne samt formænd for vandværk 
i Sengeløse, Stærkende og Høje Tå‑
strup. Sengeløse vandværk var til mø‑
de med HTK i starten af september, for 
at �inde en lukningsmodel som kan 
bruges på alle små vandværker. Til‑
slutningsafgift er et af de store emner, 
da det kan blive bekostelig for hus‑
standene. Tilslutningsafgiften a�hæn‑
ger af ledningsnettet. Sengeløse vand‑
værk er ved at forhandle en aftale, 
hvor deres formue indgår og de håber 
at ende med en tilslutningsafgift som 
er rimelig. Der var en rigtig god dialog, 
debat og information. Når aftalen for 
Sengeløse er på plads, vil der blive 
indkaldt til møde vandværkerne imel‑
lem. 
 
Høringssvar på ammekvægstald på 
1000 m2 
Der er på Tingstedvej 60 ansøgt om 
opførelse af en 1000 m2 stor staldbyg‑
ning som skal anvendes til dybstrøel‑
sesstald for 60-80 ammekvæg med 
opdræt. Dyrene, skal i sommerhalv‑

året være udegående på forpagtede 
græsningsarealet, og i vinterhalvåret 
være opstaldes i den nye stald. Hele året 
skal der i den ene ende af stalden være 
mulighed for opstaldning af tyrekalve, 
syge dyr mv. Der er ingen møddings‑
plads og der er derfor ansøgt om gød‑
ningen bliver oplagret i markstak. 
Landsbylauget har lavet høringssvar 
og sat spørgsmålstegn til om denne 
ejendom er egnet til en så stor kvæg‑
besætning og spurgt ind til foderop‑
bevaring samt daglig foder til førelse, 
samt gødning i markstak. 
 
Borgermøde mandag d. 7. novem-
ber kl. 19 i forsamlingshuset 
Energinet har i sommeren 2022 be‑
sluttet, at stationsanlæggene til Ener‑
giø Bornholm skal bygges som et 400 
kV AC-GIS-anlæg, hvor man anvender 
”grønne gasser” fremfor de traditio‑
nelle åbne anlæg (AIS). Energinet har 
vurderet at området ved Solhøj ud fra 
en teknisk, plan- og miljømæssig vin‑
kel er den bedste placering. Arealbe‑
hov til stationens tekniske anlæg vil 
kræve 18 ha og det vil samtidig være 
muligt at etablere stationsanlægget som 
et kompaktanlæg (solidebygninger på 
ca. 25 m.) Stationens samlede arealbe‑
hov er imidlertid større end selve byg‑
ningerne, idet der også skal være plads 
til lagerbygninger, regnvandsbassiner, 
oplag, kabelindføringer og overgangs‑
stationer, beplantningsbælte m.v. Det 
forventes at stationsanlægget vil have et 
samlet arealbehov på ca. 50-60 ha. Hver‑
ken HTK eller Ishøj kommune ønsker 
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  LANDSBYLAUGET ORIENTERER 

stationsanlægget placeret på vestegnen, 
men dette er nu vedtaget af Energinet 
(indrigs- og boligministeret). Placerin‑
gen har derfor været til behandling på 
Plan- og Miljøudvalgsmødet i HTK hvor 
man har besluttet at anbefalede en pla‑

cering i område B1 & B2.  
 
Landsbylauget er i skrivende stund i 
dialog med HTK omkring placering og 
har sat spørgsmålstegn til om disse to 
områder er de mest velegnede. Stati‑
onsanlægget vil ved en placering i B1 & 
B2 komme til at ligge midt i det åbne 
land/naturen, uden gode tilkørselsveje 
(tilkørsels vil skulle ske gennem Reers‑
lev og Torslunde eller via Stærkende‑
vej) samt vil det påvirke et område hvor 

der er kulturarv/fredet områder, grund‑
vandsinteresser, fredskov mv. Lands‑
bylauget har spurgt indtil hvorfor HTK 
ikke anbefaler område A da det umid‑
delbart virker som et bedre alternativ, 
da området i forvejen er stærkt præget 

af tekniske installationer med 
dels 400 kV luftledninger, jernba‑
ne og omfartsvejen, og planprin‑
cippet om at bygge ”indefra og 
ud” vil være opfyldt, da en ny sta‑
tion kan ses som en viderebyg‑
ning på et allerede eksisterende 
by- og erhvervsområde. Vores 
forståelse er at HTK ikke ønsker 
område A da det vil påvirke trans‑
portkorridoren og linjeføringen af 
Ring 5 syd, samt have en negative 
påvirkning på bydelen Nærheden. 
Man kan jo spørge sig selv om der 
ikke er nøjagtig den samme nega‑
tive påvirkning på Reerslev??  
HTK har efter aftale med Lands‑
bylauget inviteret Energinet til et 
borgermøde i Reerslev forsam‑
lingshuset d. 7. november kl. 19. 
Vil du vide mere så duk op! 
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Som der står i indstillingen ’Gurli har 
altid været en meget positiv og aktiv 
person, der altid har været parat til at 
give en hånd med, hvis der var brug for 
det. Gurli har aldrig gjort stor ståhej for 
sig selv eller søgt opmærksomhed til 
sin person. Hun er interesseret i sine 
medmennesker og har sunde værdier’. 
Gurlis store engagement gjorde indtryk 
på foreningerne bag prisen. Som Børge 
Mogensen på arrangørernes vegne sag‑
de: ”Det er en ære at få lov at til at ud‑
dele denne pris til et ganske særligt 
menneske, der gør en utrolig stor ind‑
sats for sin by – og det er dig, Gurli”! 

 
P.S.: Som i en bisætning forleden hørte 
jeg, at du tidligere i mange år - hvert år 
- stegte frikadeller (800 stk) af 25 kg 
kød og 20 kg kold kartoffelsalat til 
Skytteforeningens Fugleskydning. Og 
lur mig, om der ikke ligger mange �lere 
frivillige gerninger gemt.  
 
Tak for dig – du får mange gode ønsker 
for årene fremover 😊😊 

Stort tillykke til Gurli Kjep, som 
modtager af Omsorgsprisen 
Af Rie Michaelsen 
 
Kære Gurli  
Stort tillykke med Omsorgsprisen 
2022, som hvert år uddeles af Senior‑
rådet, OK-Klubben, ÆldreSagen, Vete‑
ransport, Frivilligcentret og Danske 
Bank i Høje-Taastrup. Det er så for‑
tjent, at valget faldt på dig i konkur‑
rence med 4 andre nominerede, som 
sikkert også har udmærket sig.  Kårin‑
gen foregik i Kulturcentret i Tåstrup, 
hvor prisen blev uddelt i en til briste‑
punktet fyldt koncertsal. Det var me‑
get festligt – og oven i hatten var der 
underholdning af sangeren Heine 
Mindstrup, som sang og spillede popu‑
lærmusik fra nu og mange år tilbage. 
 
Du har holdt mere	end	25	års	jubilæum	
iÊbåde	Landsbylauget/Grydelauget,	
som	formand	for	Husholdningsforenin-
gen	og	redaktionsmedlem	i	’Tingstedet’, 
som du også var med til at starte. Det 
vidner om din vedholdenhed og store 
interesse for andre mennesker. Næv‑
nes bør også Grydelaugets mange te‑
maaftener med mad fra alverdens lan‑
de, hvor I tillige sørgede for inspire‑
rende underholdning.  Nu er du næst‑
formand Ældreklubben, som har til 
huse i Den Gamle Præstegård, og hyg‑
ger dig stadig med masser af 
’nisserier’ og håndarbejder. Igennem 
årene har du været centrum i Reers‑
levs foreningsliv med �ingeren på pul‑
sen. 

OMSORGSPRISEN  
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JULEKONKURRENCE 

 
 
 

Julekonkurrence for børn  
og barnlige sjæle 
 
Tæl hvor mange agern, der �indes i dette nummer 
af Tingstedet og vær med i konkurrencen om en 
julekalender fra Nørregade. 
 
Vi trækker lod blandt alle deltagere den  
30. november og offentliggør navnet på  
vinderen på Reerslev - Stærkende Landsbylaugs 
facebookside. Vinderen får også direkte besked.  
 
Send svaret på mail til:  
tingstedet2640@gmail.com eller en sms til: 
2614 5762 hvor du oplyser antal agern, navn og 
adresse. 
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Tumlingeholdet  
Af Caroline og Anne 
 
Der bliver danset, sunget, klappet, hop‑
pet, leget og tumlet hver tirsdag efter‑
middag. 6 børn mellem 1-3 år og deres 
forælder er samlet om fysisk aktivitet i 
skolens gymnastiksal. Selvom der i al‑
dersgruppen er stor forskel på, hvad 
børnene kan, er der stadig plads til alle. 
Lille Nohr på 1 år ser til, mens Karoline 
på knap 3 laver en kolbøtte. Det er præ‑
cis ligeså hyggeligt og kaotisk, som det 
ser ud til på billederne.  
 
Caroline og Anne, begge bosat i Reers‑
lev, står for holdet. Og er du interesseret 
i at vide mere, kan de kontaktes på hhv. 
3012 4911 og 2083 8034. 
 
Dbh Caroline & Anne  

IDRÆTSFORENINGEN 
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Yoga-holdet er stoppet 
RIF vil gerne lave et yogahold, for vi har 
haft det før og interessen er tydeligvis til 
stede, men beklageligvis har det været 
umuligt at �inde yogainstruktører. RIF 
besluttede derfor at gå andre veje og 
prøve med et yoga-hold med on-line-
instruktion, hvilket vi før sommerferi‑
en afprøvede med pæn succes.  
Efter ferien har RIF tilbudt et ugentligt 
hold, men måtte konstatere, at der var 
for få deltagere til at fortsætte.  
RIF har derfor nedlagt holdet og retur‑
neret de indbetalte beløb.  
 
mvh 
Johan 

IDRÆTSFORENINGEN 
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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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Reerslevs børneskytter til DM i 
Vingsted på 50 m 
Af: Henrik 
 
Reerslev Skytteforenings børneskytter 
har gjort det rigtig godt i år. Så godt, at 
de måtte en tur til Vingsted for at sky‑
de om DM på 50 m distancen. 
Lørdag den 10. september tog vi af 
sted mod Vingsted. Selvom der ”kun” 
deltog 4 skytter, var vi alligevel et stør‑
re selskab, der mødtes i Vingsted. For‑
ældre og familiemedlemmer var også 
mødt for at heppe og hjælpe til. 
Skydningen starter altid med en ho‑
vedskydning. Den gik over al forvent‑
ning, så vi tilmeldte straks de 4 til også 
at skyde mesterskabsskydning. De to 
resultater lægges sammen, og skytten 
med det højeste resultat bliver Dan‑
marksmester i sin klasse. 
Vores 4 deltagere var alle i klassen 
BK3. Der deltog i alt 80 i hovedskyd‑
ningen. I mesterskabsskydningen var 
der 75 deltagere. 

 

 

Eik,	Justin,	Sophia	og	Karoline	 

Resultaterne ses herunder. Det gik 
godt. Reerslev Skytteforening kan væ‑
re stolt. Medaljer blev det dog ikke til, 
men et godt resultat og en god ople‑
velse var også det vigtigste. 
Resultat: BK3 total. Hovedskydning og 
mesterskab. 
Karoline Ginderskov blev nr. 28 med 
191/1 og 189/3. Total: 380/4 
(Tallene med /x er antal kryds 10’ere) 
Eik Toke Andersen blev nr. 39 med 
190/3 og 186/2. Total: 376/5 
Sophia Henriksen blev nr. 44 med 
191/3 og 183/5. Total: 374/8 
Justin Nielsen blev nr. 53 med 179/1 
og 190/4. Total: 369/5 
Tillykke til de 4 skytter. Det var �lot, og 
hvem ved, måske til næste år, så tager 
vi medaljerne. 
Som resultat af årets turnering og me‑
sterskaberne er Justin Nielsen og Ka‑
roline Ginderskov rykket op i klasse 
BK2. Tillykke med det. 

INFORMATION FRA REERSLEV SKYTTEFORENING 
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NATURPLANTESKOLEN 

 sen: ” Naturplanteskolen vandt titlen for 
at sprede viden og glæde for mere liv i 
haven samtidig med, at virksomheden 
bidrager til bæredygtigheden, der hvor 
den kan.” 
 
Det er en jury bestående af Lea Werme‑
lin, Frank Erichsen (bonderøven), biolo‑
gen Morten DD Hansen og haveekspert 
Søren Ryge Pedersen der - blandt en 
række andre kandidater - har valgt 
”Danmarks Vildeste virksomhed”.  
 
Formanden for Naturplanteskolens ven‑
ner, Knud Anker Iversen, er – som ven af 
Naturplanteskolen – stolt af anerkendel‑
sen, som han mener er fuldt fortjent. 
”Der �indes ikke planteskoler i Danmark 
som Naturplanteskolen, der tager natu‑
ren og dens vildskab så meget ind under 
huden som Naturplanteskolen. ” 
 
Det er Høje-Taastrup kommune , som 
deltog i konkurrencen om at blive Dan‑
marks Vildeste kommune, har indstillet 
Naturplanteskolen til prisen.  
Naturplanteskolen kan i 2023 fejre sit 
10 års jubilæum.  
 
Man kan læse mere 
på www.naturplanteskolen.dk og www.
naturplanteskolensvenner.dk. 
  
  
  

Naturplanteskolen hædret af  
miljøministeren 
 
En virksomhed i Reerslevs nærhed har 
fået anerkendelse fra miljøministeren. 
Det drejer sig om Naturplanteskolen 
på Stærkendevej 177 som ved en cere‑
moni i september vandt titlen som 
”Danmarks Vildeste virksomhed”. De 
�ik anerkendelsen, som de delte med 
Ege Carpets i Herning og landmand 
Peter Hindbo ved Kolding. 

 
Når Naturplanteskolen, der har horto‑
nom Aiah Noack som ejer og drivkraft, 
vandt den ærefulde titel skete det med 
begrundelse i stedets salg og præsen‑
tation af over 500 spiselige planter og 
begrundet i det store formidlingsar‑
bejde der foregår via kurser, video‑
�ilm, åben hus arrangementer og bog‑
udgivelse. Som der står i begrundel‑
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Vi fejrer julens komme med  
Naturjulemarked 
 
Lørdag d. 26. november kl 10 - 15 
Vi byder på brændeovnsvarme i vores 
hyggelige café sammen med servering 
af varm saft, gløgg 
og æbleskiver 
Udenfor og i vores 
værksted og driv‑
hus har vi pyntet 
op til jul og der er 
boder og aktivite‑
ter: 
 
Honningbod 
To keramikboder, 
dels pyntegenstan‑
de dels �lotte krus 
og kopper 
Bod med hjemme‑
strikkede tykke sokker 
Bog med fugleneg som i gamle dage 
Bogbutik med havebøger hvor forfatte‑
ren til bogen Fantasilater er til stede og 
signerer sin bog 
Kreativt værksted med brug af grene, 
mos og kogler til dekorationer og na‑
turbuketter 
Bod med gran og grene  
Og meget mere 

� gårdbutikken �inder du vores eget ud‑
valg af frø til 130 spiselige planter og 
blomster samt frøblandinger til alle 
slags vilde haver, ægte stearinlys, økolo‑
giske sæber og salver, urteplakater, 
håndfremstillede skærebrædder, bør‑

ster og koste, biodynamiske skønne 
grøntsager, samt maget mere! 
Kom og vær med til dette gratis event 
uden tilmelding 
Adressen er Stærkendevej 177, 2640 
Hedehusene 
 
på www.naturplanteskolen.dk og www.
naturplanteskolensvenner.dk. 
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DET VI TALER OM 

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

Murerfaget  
RenoveringÊafÊbadeværelser 
LægningÊogÊopsætningÊafÊfliserÊogÊklinker 
PudsningÊafÊvæggeÊudeÊ-Ê&Êinde 
RenoveringÊafÊfacaderÊm.m. 
FilsningÊogÊfugning 

Følgende tilbydes: 

Grøn linje 
BeskæringÊafÊtræerÊogÊbuske 
FræsningÊogÊjordbearbejdning 
PålægningÊafÊrullegræs 

Anlægsgartner/brolægger 
Grå linje 
FliseÊ-Ê&Êbrolægning 
Trapper 

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

Mads Ring Hansen 
Nørregade 3 Reerslev 
2640 Hedehusene 

Der er så meget at snakke om- specielt 
lige nu. Der blev så, oven i alt det andet 
udskrevet valg. Så nu har pressen og de 
sociale medier endnu mere, de skal for‑
tælle os. Man bliver meget træt. Især at 
høre det samme igen og igen. 
 
Ved Middagsbordet var der pludselig 
en´der udbrød med høj klar røst. 
 
 Det er forbudt at tale om: Krig- 
strøm-og priser på smør- og valg.  
 
Pludselig blev der helt stille! Hvad skul‑
le vi nu. Skuldrene sænkedes, vi be‑
gyndte først helt forsigtigt, at tale om 
hvad vi selv skulle, og hvad vi for nylig 

havde lavet. Alle de aktiviteter vi kun‑
ne møde op til her i landsbyerne.  
Det endte med at blive en helt hygge‑
lig middag. 
 

/HelleS 
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Jens Rosendal 
”Du kom med alt det der var dig” 

Foredrags-
holderne  
Anne Knud-
sen og Steen 
Valgreen-
Voigt sam-
men med 
digteren Jens 
Rosendal 

Foredrag i den gamle præstegård i Reerslev 
Fredag den 13. januar kl. 9:30 
 
Jens Rosendals sange handler om de store temaer, vi alle møder i livet: kærlig-
hed, tro, mening, håb, døden, tab og sorg. Foredraget tager bl.a. fat i hans op-
vækst i Indre Mission, hans tid som højskolelærer på Løgumkloster Højskole, 
den svære kærlighed til en anden mand og om at føle sig anderledes og ikke 
god nok. Undervejs synger vi nogle af Jens Rosendals sange sammen. 
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Julejazz i Reerslev kirke 
 
Lørdag den 17.12 kl. 14:00 med gløgg og 
æbleskiver efter koncerten 
 
Denne eftermiddag byder på koncert 
med Elisabeth Børch (vokal), Chris Tan‑
ner (klarinet), Henrik Bay (guiter), og 
Tomas Raae (bas). Kvartetten har spillet 
sammen i mange år; men blev især ry‑
stet sammen under corona-
nedlukningen, hvor de turnerede i kø‑
benhavnske baggårde som en del af 
JazzDanmarks Baggårdsjazz.  Publikum 
kan se frem til en nærværende og un‑
derholdende eftermiddag, som vil byde 

på en bred vifte af både danske og 
internationale jazz klassikere fra Ka‑
ren Jönsson til Bessie Smith og selv‑
følgelig også lidt julejazz. 
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AnnonceÊONÊPRINTÊDeÊindsæ�erÊselvÊin-
denÊtryk 

 
ELISABETH NOVRUP BØRCH er præst 
og jazzsanger. De seneste år er hun 
sprunget ud som en fuldblods jazz’n 
blues-sanger og har gjort et stort ind‑
tryk i jazzmiljøet i København. Hun 
medvirker ved og arrangerer koncerter i 
hele landet, blandt andet under Copen‑
hagen Jazzfestival. 
  
HENRIK BAY er en af dansk jazz’ bedste 
guitarister. Henrik Bay spiller i dag fast 
med i Chris Tanner ‘s Trio og er husgui‑
tarist på Cafe Intime. 

 CHRIS TANNER er australier og 
kommer fra Melbourne. Er sam‑
men med sin trio altid at �inde 
”under tappen” på ‘Charlie Scotts’ 
tirsdag eftermiddag. 
  
TOMAS RAAE er komponist, pro‑
ducer og bassist. Tomas Raae har 
for nyligt spillet sammen med 
Cathrine Legarth i ”Nullernix” i 
Gladsaxe Jazzklub. 
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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 håbe at vores 
punkter en dag bliver prioriteret! 
 
Sankt Hans 
Det har været en tradition igennem rig‑
tig mange år 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 år tilbage at nu skulle vi til at betale 
for a�holdes af arrangementet, princi‑
pielt �inder vi det uacceptabelt at vi efter 
så mange år pludselig skal betale for at 
være i Lergraven. Yderligere blev vi sid‑
ste år henvist til grus parkeringsplad‑
sen, nok er udsigten �lot medn området 
er åbent og ikke lige så idylisk som Ler‑

graven. Disse ting lagt sammen har 
gjort at vi i år har brudt med traditio‑
nen og fundet et nyt sted. Nick Ziegler 
har været så venlig at stille sin forhave 
til rådighed for arrangementet, så det 
prøver vi af i år. 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 år med 
SFO’en Viben, omkring underholdning 
og hoppeborg, så vi tror på at det bliver 
et rigtig godt arrangement og vi håber 
at I vil bakke op om det. Vi laver en 
evaluering efter arrangementet så giv 
os endelig feedback både ris og ros er 
velkommen. 

  

 

 

 

 

Annonce ON PRINT 
De indsæ�er selv inden tryk 
Annonce ON PRINT 
De indsæ�er selv in-
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derstregede, at præsterne ikke var sær‑
ligt hellige, men blot veluddannede 
mennesker med en særlig opgave. Kier‑
kegaard har sikkert ret i, at præsterne 
kunne være selvfede og stærkt tilfredse 
med deres særlige autoritet, men latin 
talte de mere indbyrdes end med bøn‑
derne på torvet og i kirken. Og det gjor‑
de for øvrigt alle veluddannede menne‑
sker fra universiteterne. Det var jo der‑
for, at man kunne læse den samme vi‑
denskab overalt i Europa langt op i 1800
-tallet. 
 
Samfundet ændrer sig og kirken med 
den. Kalkmalerier �indes der i mange af 
vores gamle kirke, og de er ofte fra sen‑
middelalderen dvs. fra de sidste hundre‑
de år optil reformationen i 1536. Kalk‑
malerierne giver et godt indtryk af, hvad 
præsterne har ønsket at fortælle deres 
menighed. Billederne kan sige både 
børn og voksne noget. I Reerslev er der 
blevet gjort noget ud af Josef, og man 
kan nemt genkende ham på hans røde 
kåbe og hans trekantede hat. Josef pas‑
ser på sin familie. I fødselsscenen har 
han lavet bål, og spejderpigerne mente 
at han står og rører i en gryde med sup‑
pe til Maria. �nder �lugten til �gypten 
går han foran æslet med en rygsæk på 
ryggen, mens han trækker, æslet som 
Jesus og Maria rider på. Der er trolde i 
skoven, der kaster sig i støvet, og der er 
frygtelig soldater udsendt af kong Hero‑
des, men i første omgang går det godt, 
og Gud holder hånden over Jesus og 
hans familie. Det er interessant at se, at 

Hvad talte præsterne om i gamle 
dage? 
 
Af Bodil Heiede 
 
Præsterne talte latin, og folk blev slået, 
hvis de ikke hørte efter. Det fortalte en 
spejderleder, der var på besøg med tre 
små spejderpiger i Reerslev kirke. Her 
er �lere skrøner på spil. Jeg vil begrænse 
mig til at komme ind på latinen. Interes‑
sant nok - så hørte pigerne knap nok 
efter spejderlederens skrøner – de var 
mere interesserede i Jesusbarnet og i 
alterskranken og rumfornemmelsen i 
koret. Det var munkene og de �ine bi‑
skopper, der talte latin i middelalderen 
og ikke de lokale sognepræster. Præ‑
sterne lærte nok latin til at kunne sige 
selve messen på latin. Det vil sige, at de 
mest hellige ord fra bibelen var på latin 
– ikke prædikenen. Præsterne levede 
blandt bønderne og talte selvfølgelig 
deres sprog. Det var også derfor konger‑
ne kunne bruge præsterne til at videre‑
give forklaringer og beskeder fra myn‑
dighederne om alt muligt - for eksempel 
når der udbrød krig, og man ringede 
med kirkeklokkerne for at advare folk 
om noget vigtigt af almen betydning.  
 
Reformationen ændrede præsternes 
uddannelse og samfundets principielle 
syn på præster. Præsteuddannelsen �ik 
et kvalitetsløft, og det blev et uomgæn‑
geligt krav, at præsterne skulle mestre 
græsk, latin og hebraisk, fordi de skulle 
kunne arbejde fagligt med deres prædi‑
kener. Samtidig indførte man ideen om 
det almindelige præstedømme, som un‑
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det er kongen, der har rollen som den 
onde. I hvælv nummer to i Reerslev 
viser det sig, at det ikke kun er kon‑
ger, der kan være onde, men også ens 
nærmeste venner, der kan give en et 
Judaskys. Bønderne har lært om om‑
sorg i kirken, og om hvor vigtigt det 
er at være på det godes side.  
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Alle er velkomne. 

Julekoncert i Reerslev Kirke 
Nadja Aristoff dirigerer Kammerkoret Audite 

Lørdag d. 3.december kl. 16.00. 
 

På programmet er Charpentiers Julenatsmesse 
Akkompagneret af Mads Fuglsang Ryborg på klaver. 

 
Derudover synges Kodály: ”Veni, veni, Emanuel”, 

et par svenske julesatser, og selvfølgelig nogle 
kendte danske julesalmer. 

 
Publikum får også mulighed for at synge med på et par 

fællessalmer. 
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Arrangementer i  
Reerslev kirke 
 
Torsdag den 17/11 kl. 19:00 
Kom og ønsk en sang fra højskole‑
sangbogen i anledning af højskole‑
sangbogens melodibogs 100-
årsfødselsdag. Fællessang i den gamle 
præstegård 
 
Søndag 20/11 kl. 12:00-14:00 
Frokostgudstjeneste på den sidste 
søndag i kirkeåret. Kom og fejr nytår 
med os, inden julesæsonen bryder 
løs! En kort gudstjeneste med fælles 
frokost i den gamle præstegård.  
Tilmelding til spisning senest søndag 
den 13.11 på tlf.: 21 32 34 18 
 
Fredag 25/11 kl. 16:00  
Syng julen ind. Vi mødes i kirken og 
synger alle de julesalmer, vi kan, som 
optakt til, at vi går over til den fælles 
juletræstænding ved forsamlingshu‑
set. Vi slutter kl. 16:30 
 
Søndag 27/11 kl. 10:00 
”De ni læsninger” er en klassisk mu‑
sikgudstjeneste med gamle rødder i 
kirkemusikken. I år indbyder sogne‑
præst Elisabeth Børch til smuk musik, 
fællessang og skønne bibeltekster.  
 
Lørdag 3/12 kl. 16:00 
Julekoncert med kammerkoret Audite. 
En skøn blanding af klassisk sang og 
fællessang. 
 
Lørdag den 17/12 kl. 14:00 
Julejazz med Elisabeths Baggårds‑

band. Koncerten a�holdes i kirken og 
efterfølges af gløgg og æbleskiver i den 
gamle præstegård. 
 
Den 23 og 24/12  
Julegudstjenester den 23. kl. 15 og den 
24. kl. 11, 13 og 15 
 
Den 25 og 26/12 kl. 10:00 
Julens store højmesser til sædvanlig tid 
 
Søndag den 1/1-2023 kl. 16:00 
Nytårsgudstjeneste med champagne, 
kransekager og højt humør 
 
Fredag den 13/1 kl. 9:30 
Fredagsformiddag i den gamle præste‑
gård om digteren Jens Rosendal og hans 
digte og deres tilblivelse. Anne Knudsen 
og Steen Valgreen-Voigt holder foredrag 
med fællessang 
 
Søndag den 5/2 kl. 16:00 
Kyndelmisse. Lysgudstjeneste med del‑
tagelse af Blågårdskoret. Vi glæder os til 
at genoptage vores kontakt med Blå‑
gårdskoret, som rækker tilbage til før 
coronakrisen 
 
Børnekirke med leg og fællesskab i 
kirken og efterfølgende spisning 
Torsdag den 26/1, 16/2, 30/3 og 27/4 
kl. 17:00 i kirken med efterfølgende fæl‑
lesspisning i den gamle præstegård. In‑
vitationen gælder børn i alle aldre og 
deres familie. Er man i tvivl så er mål‑
gruppen især børn i alderen 3 til 13 år. 
Tilmelding søndagen inden på tlf.: 21 32 
34 18 
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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 Arran. 
Søn 6.11. 16.00 Allerhelgensgudstjeneste Kirken Kirken 
Tors 10.11 19.00- Cafe Krea Huset Huset 
Fre 11.11 09.30 Helgenfortællinger Gl. præst MHR 
Tirs 15.11 18.45 Livestream fra Aarhus Universitet. Huset Huset 
Tors 17.11 19.00 Højskolesangbogen 100 år. Fællessang Gl. præst MHR 
Søn 20.11 12.00 Frokostgudstjeneste. Tilmelding Kirken Kirken 
Tirs 22.11 18.45 Livestream fra Aarhus Universitet. Huset Huset 
Ons 23.11 17.30 Menighedsrådsmøde Gl. præst MHR 
Fre 25.11 16.00 Vi synger julesalmer sammen Kirken Kirken 
Fre 25.11 17.00 Juletræstænding v. Forsamlingshuset Huset LL 
Fre 25.11 18.00 Juletræsfest m. spisning og underholdning Huset LL 
Lør 26.11 13.00- Julestue på skolen Skolen FTK, LL 
Søn 27.11 10.00 Musikgudstjeneste v. Elisabeth Børch Kirken Kirken 
Tors 1.12 19.00- Cafe Krea Huset Huset 
Lør 3.12 16.00 Nadja Aristoff dirigerer Kammerkoret Audite Kirken Kirken 
Tors 15.12 19.00- Cafe Krea Huset Huset 
Lør 17.12 14.00 Julejazz med gløgg og æbleskiver bagefter Kirken Kirken 
Fre 23.12 15.00 Førjuleaftensgudstjeneste Kirken Kirken 
Lør 24.12 11.00 Juleaftensgudstjeneste Kirken Kirken 
Lør 24.12 13.00 Juleaftensgudstjeneste Kirken Kirken 
Lør 24.12 15.00 Juleaftensgudstjeneste Kirken Kirken 
Søn 25.12 10.00 Julegudstjeneste Kirken Kirken 
Man 26.12 10.00 Julegudstjeneste Kirken Kirken 
2023      
Søn 01.01 16.00 Nytårsgudstjeneste m. bobler Kirken Kirken 
Ons 11.01  Paraplymøde   
Fre 13.01 09.30 Foredrag: Jens Rosendal v. Anne Knudsen. Gl. præst MHR 
Ons 18.01 17.30 Menighedsrådsmøde Gl. præst MHR 
Tors 26.01 17.00 Børnekirke m. spisning. Tilmelding Kirken Kirken 
Søn 05.02 16.00 Gudstjeneste/koncert. Blågårdskoret Kirken Kirken 


