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LEDER 

 
Der er ingen tvivl om at der er mange 
ildsjæle i Reerslev, som gør en indsats 
for at byen er attraktiv at �lytte til, men 
også hyggelig og skøn at bo i, for dem 
som allerede bor her. Der tilbydes 
mange arrangementer for at samle folk 
i alle aldre om aktiviteter og socialt 
samvær. Heldigvis er der for det meste 
rigtig god opbakning til arrangemen‑
terne, men det er også vigtigt, hvis man 
ønsker at de fortsat skal være der.  
 
Når der varsles udefrakommende fak‑
torer, som uhensigtsmæssig ændring af 
Tingstedvej og opførsel af transformer‑
station umiddelbart øst for Reerslev, 
fra kommune og stat, så står man sam‑
men i �lok for at sikre landbyens beva‑
relse og overlevelse som netop lands‑
by. Alt sammen noget hvor man hurtigt 
samlede tropperne, så man ikke bare 
blev tromlet ned – i hvert fald ikke 
uden kamp. Der er et stærkt sammen‑
hold omkring bevaringen af vores 
landsby. 
 
For den som har interesse, er der rig 
mulighed for at bidrage til fællesskabet 
og derigennem lære om landsbyen. 
Selv har jeg været en del af landsbylau‑
get, været aktiv i perioden op til Spej‑
derlejren omkring de tra�ikale udfor‑
dringer, deltaget ved lokal stemmeafgi‑
velse til folketingsvalget og sidder pt. i 
Reerslev Vandværks bestyrelse. Heri‑
gennem har jeg mødt en masse søde og 

At være ny i en gammel landsby 
 
Landsbyen har, som så mange andre 
steder, sit navn fra en person efter‑
fulgt af ”lev”, der betyder arvegods. 
Reers kommer fra Rethar. Altså bety‑
der vores navn Rethars arvegods. 
Men det er uvist helt præcist hvornår 
det stammer fra, men i �lg. kilder op‑
står navnet tilbage i 1257. Vores 
landsbys oprindelse er dog meget æl‑
dre, da kirken er opført i midten af 
1100-tallet. Siden hen har Reerslev 
vokset sig større, men ikke mindre 
hyggelig. Hvordan er det så at være 
nybygger i en gammel landsby med så 
meget historie og sjæl? 
 
Tilbage i januar 2019, købte vi en 
grund i Reerslev. Der gik ca. 15 måne‑
der fra vi havde købt grunden til vi 
gik i gang med byggeriet. I den perio‑
de kørte vi mange ture igennem 
landsbyen og blev mere og mere gla‑
de for området. Det tog lige under 5 
måneder at bygge vores hus og vi var 
forbi næsten hver dag. Mange fra Re‑
erslev kom forbi vores nybyggerkvar‑
ter, viste interesse, fulgte med og stil‑
lede spørgsmål. Hyggeligt, for på den 
måde lærte man hurtigt folk at kende 
og følte sig allerede som en del af 
landsbyen, før man �lyttede hertil. Vi 
fandt hurtigt ud af at man også er me‑
get hjælpsomme. Har man brug for 
noget, stiller man blot sit spørgsmål i 
landsbyens facebookgruppe og der 
går ikke lang tid før hjælpen er på vej. 
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LEDER 

rare mennesker og lært en hel del om 
vores landsby.   
 
I løbet af de lidt over to år jeg har boet 
i Reerslev har jeg bl.a. lært følgende: 
Der er 256 vandmålere, 699 stemme‑
berettigede (inkl. Stærkende), gode 
naboer, godt fællesskab og en masse 
søde børn. Der er en skøn natur om‑
kring os og her er rart at være.  
 
Så tak til alle beboere i Reerslev for at 
tage godt i mod ”os nybyggere”. 
 

Af Thomas Radtleff, Flintebjergvej 

Tingstedet søger annoncører. 
 
Vil du have din annonce i Tingste‑
det og støtte lokalbladet er du vel‑
kommen til at kontakte  
kasserer Nina Hansen på: 
 
E-mail:  
Tingstedet2640@gmail.com  
Telefon: 4033 1205   
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Generalforsamling i Reerslev Idrætsforening 
RIF tilbyder et udvalg af idrætsgrene for alle aldre og interesser. Udvalget er af 

præget af hvad medlemmerne efterspørger og af hvilke instruktører vi kan �inde. 

Vi vil meget gerne udvikle foreningen og foreningslivet og �inde nye aktiviteter� så 

vi er altid åbne for ideer.   

RIF a�holder generalforsamling mandag d. 23. feb. 2023 kl. 19.30 i klubhusets lo�

kaler på Reerslev skole. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent 

 2. Valg af referent 

 3. Valg af stemmetæller 

 �. ��læggelse af beretninger 

 �. ��læggelse af regnskab� samt gennemgang af budget 

 6. Behandling af forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest  

 8 dage før generalforsamlingen) 

 7. Valg af formand 

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 9. Valg af suppleanter 

 10. Valg af bilagskontrollanter 

 11. Valg af fanebærer 

 12. Eventuelt 

Alle medlemmer er velkomne.  

Se mere på www.reerslevif.dk  

INFORMATION FRA REERSLEV IDRÆTSFORENING 
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LÆRKEN 

Af: Tina Lind 
 
Daginstitutionen Lærken har i mange år 
samlet batterier ind, hvor Lærken så �ik 
en lille sum penge, som blev brugt til 
børnene. Desværre er det ikke længere 
en mulighed .Vi har været i kontakt med 
selskabet som kom og hentede batteri‑
erne, og de fortæller at hvis vi skal have 
hentet af dem, så vil det komme til at 
koste os penge i stedet for at vi tjener 
penge. �å ikke �lere batterier til os, tak. 
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KUNSTFORENINGEN HUMLEN 2023  

 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 

Udstillerplan Humlen.  
1. halvår 2023  
 
Januar 
Kate Piil  
Ophængning 6.1.  
Fernisering: 7.1. kl. 13,00  
Nedtagning : 3.2.  
 
Februar 
Jeanne Rungby  
Ophængning: 3.2. Fernisering: 5.2. kl. 
13,00  
Nedtagning: 3.3.  

Marts  
Nina Thorborg og Lisbeth Thorborg  
Ophængning: 3.3.  
Fernisering: 4.3. kl. 13,00  
Nedtagning: 30.3.  
 
April 
Mette Suvi  
Ophængning: 30.3. Fernisering: 1.4. kl. 
13,00  
Nedtagning: 11.10.  
 
Maj 
Klaus Sletting  
Ophængning: 12.5.  
Fernisering: 13.5. kl. 13.00  
Nedtagning: 16.6.  
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 MINDEORD FOR JOHN SEVERIN 

 

Mindeord for John Paulsen Severin 
* 28. januar 1950  
† 9. december 2022  
Af Lene Lyngsie Jensen 
 
En af Reerslevs ildsjæle og store per‑
sonligheder John Severin sov stille ind 
d. 9. december efter kort tids sygdom. 
John blev bisat fra Reerslev Kirke d. 
17. december 2022. 
 
John var en livsnyder og et samlings‑
punkt ikke kun for familien men også i 
det lokalsamfund hvor han levede. Lo‑
kalt her i Reerslev kendte vi ham som 
en aktiv drivende kraft i Landsbylau‑
get, hvor han sad i bestyrelsen fra 
201� til 201� hvoraf de første �ire år 
var som formand for Landsbylauget. 
Det var blandt andet under Johns for‑
mandskab, at det endelig lykkedes 
Landsbylauget at overbevise politiker‑
ne om, at det var nødvendigt, at der 
blev etableret lys på cykelstien fra Re‑
erslev til Hedehusene – en sag som 
Landsbylauget havde haft top-of-mind 
igennem mange år. Det var en stor til‑
fredsstillelse, da der endelig kunne 
sættes kryds ved ”Udført” i Laugets – 
faktisk ret lange – to do liste.  
 
Johns mange år som skoleleder for‑
nægtede sig ikke, når han sad for bord‑
enden til Laugets møder. Han tog ger‑
ne teten – også på de mere pragmati‑
ske opgaver ud fra devisen: Det skal 
bare løses, dog skulle man ikke bede 
ham om at skrive referat - der satte 
han altså grænsen, men var han nødt 

til det, så �ik han gentagne gange gjort 
alle opmærksom på, at det altså ikke 
lige var hans yndlingsopgave.  
 
Selvom John trådte tilbage fra lands‑
bylaugets bestyrelse blev han ved 
med at bakke op omkring Laugets 
arbejde og virke. Han var en del af 
juletræsbanden (som ud over John 
bestod af Mads Ring Hansen, Mette 
Stribolt), som i en lang årrække har 
indkøbte og sat byens juletræ op for‑
an forsamlingshuset, hvilket også var 
gældende i 2022 hvor træet kom til at 
stå som et lysende minde om John.  
John var også behjælpelig som diri‑
gent ved Landsbylaugets generalfor‑
samlinger. 
 
Familiært var John også et samlings‑
punkt hvilket var tydeligt da han efter 
tabet af sin kone �nne �rethe �ik en 
nye livsledsager, Mette, hvor de �ik en 
skøn stor familie med sammenbragte 
børn og børnebørn. 
 
Men John var også engageret i kom‑
munal politik og sad i byrådet for so‑
cialdemokratiet hvor han bla. var for‑
mand for plan og miljøudvalget. Vi har 
samlet lidt billeder fra denne tid. 
Vi takker John for hans altid glade 
humør og engagement i vores lokal‑
samfund. Vores tanker går til alle 
Johns efterladte særligt til Mette, 
Cathrine og Christian. 
 
Ære være Johns minde. 
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1997: Socialdemokratiets kandidater til 
kommunevalget i Høje Taastrup Kom‑
mune 1997. John Severin forreste ræk‑
ke 3. sidst.  

 
1995-2000: John Severin, Socialdemo‑
kratiet. Byrådsmedlem i Høje- Taastrup 
Kommune. 

 

 
1998: Plan-og miljøformand i Høje- 
Taastrup Kommune John Severin står  
sammen med en kontorchef. Kraghave 
Vest. Byudvikling påbegyndes.  

 
Formanden for Plan-og Miljøudvalget 
John Severin står i tunnelen ved Taa‑
strup Station, og ser på det graf�iti der 
er lavet. 
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REERSLEV-STÆRKENDE LANDSBYLAUGS BESTYRELSE  

 

Formand 
Lene Lyngsie Jensen 

lenelyngsie@hotmail.com  

 

Sekretær 
Henriette Penter 

henkenpen@gmail.com  

 

Kasserer 
Katrine Bering Larsen 
frubering@gmail.com  

 

Bestyrelsesmedlem 
Jim Johansson 

dkfamjohansson@ 
gmail.com 

 

Bestyrelsesmedlem 
Søren Lauge 

sorenlauge@gmail.com  

 

Bestyrelsesmedlem 
Henrik Dahl 

henrik.dahl@privat.dk  

 

Suppleant 
Nick Ziegler 

nick@hyldagergaard.dk  

 

Suppleant 
Ole Langholm 

langholmole@gmail.com  
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Af Johan Galster 
 
Hvad �inder vi i år? �an vi overgå sid‑

ste års 
alt for 
store 
mæng‑
der af‑
fald? 
Eller er 
folk ble‑
vet bed‑
re til 
ikke at 
smide 
deres 
byggeaf‑
fald og 

køkkenskrald langs vejene? 
Det ved vi når Storeskraldedag er fær‑
dig. 
 
I år samler vi affald i nabolaget  
søndag d. 26. marts.  
Mødested Thorsager 4 kl 10.  
 
Vi slutter se‑
nest kl 14 med 
den storslåede 
konkurrence 
om det mest 
ulækre eller 
underlige af‑
fald.  Hvem 
�inder noget 
der er lige så 
mærkeligt som 
et våbenskab, 

STORESKRALDEDAG I REERSLEV OG STÆRKINDE 

et fuglehus, to valgplakater, tre sofaer, 
eller �ire lokkeænder? Eller lige så ulæk‑
kert som  et mågehoved, to underbuk‑

ser, hundelorte‑
poser, eller 1300 
cigaretskod? 
Ligger der igen i 
år et kvart ton 
affald og venter 
på os? 
 
Indsamlingen 
foregår i hele 
Danmark og er 
arrangeret af 

Danmarks Naturfredningsforening. I 
Reerslev-Stærkinde er den iværksat af 
Landsbylauget. Du er velkommen til at 
tilmelde dig og din familie hos  
Johan på telefon 2630 0648.   
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FASTELAVNSFEST 2023 

Arrangerer fastelavnsfest med tøndeslagning  
for børn og barnlige sjæle 

 
Fastelavnssøndag den 19. februar 2023 

kl 12.00 - 15.00 i Reerslev forsamlingshus 
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Der vil være tønder til børnene i 3 aldersgrupper og en tønde til de  

voksne.  

Der kåres naturligvis både kattekonger, kattedronninger og  

bedste udklædninger i alle aldersgrupper.  

 
Tilmelding: Senest onsdag d. 8. februar 2023 til Søren Lauge  på  
mail: sorenlauge@gmail.com  
 
Husk at skriv navne og alder på børnene og antal voksne der delta-
ger, så ved vi hvor meget der skal købes ind  
 
�i håber at se en masse �lotte udklædninger og glade børn og voksne.  
 
NB:  
Først til mølle-princip, da der maks. må være  
110 pers. i forsamlingshuset.  

Prisen for arrangementet vil være 50 kr. for børn og 
30 kr. for voksne  

I prisen er inkluderet:  
Børn: Boller og juice og slikpose  

Voksne: Boller, te og kaffe  
 

Der kan købes juice og vand i caféen 
Betaling på dagen med MobilePay eller kontant 
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VANDVÆRKERNE I REERSLEV OG STÆRKENDE 

Reerslev vandværk og Stærkende vand‑
værk er kommet på facebook.  
Reerslev vandværk: 
www.facebook.com/
groups/1583957885390451 
 
Stærkende vandværk: 
www.facebook.com/
groups/3351026978550945  
 
Begge vandværker fortæller, at face‑
bookgruppen bruges til at bedre kunne 
dele oplysninger om driftsforstyrrelser, 
prøvetagninger, brud på ledninger og 
meget mere. Alle som er tilknyttet 
Stærkende vandværk og Reerslev vand‑
værk opfordres derfor til at blive med‑
lemmer af den gruppe de er tilknyttet.  
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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. 
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LANDSBYLAUGETS GENERALFORSAMLING 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING  
 

ONSDAG D. 1. MARTS KL. 19:00 – 20:30 I FORSAMLINGSHUSET 
FÆLLESSPISNING FOR TILMELDTE 

 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 
 1. Valg af dirigent. 
 2. Valg af 2 stemmetællere. 
 3. Formandens beretning for 2022. 
 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse for 2022. 
 5. Behandling af indkomne forslag. 
 6. Fastsættelse af næste års kontingent. 
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 8. Valg af  
  2 bilagskontrollanter. 
  1 bilagskontrollantsuppleant. 
 9. Eventuelt. 
 
ForslagÊtilÊbehandlingÊpåÊgeneralforsamlingenÊfremsendesÊtilÊformandenÊ
senestÊ2ÊugerÊførÊgeneralforsamlingen.  
 
Ad punkt 7)  
 
På valg: 
Lene Lyngsie Jensen, modtager genvalg 
Katrine Bering Larsen, modtager genvalg 
Henriette Penter, modtager genvalg 
Søren Lauge, modtager genvalg 
1. suppleant:  
2. Suppleant: Ole Langholm, modtager 
genvalg 
 
Ikke på valg: 
Nick Ziegler 
Jimmie Johansson, 
Henrik Dahl 
 
Bestyrelsen byder på kaffe, te og kage samt et glas vin eller en øl. Vi håber at 
se rigtig mange! 



 Dato  Titel  Forelæser  Langt abstract 

ti 28-02- 2023  
Kl.19.00 - 21.00 
 

Hvad  
Grønlands 
indlandsis 
lærer os  

Professor i glaciologi Dorthe Dahl Jensen, Niels 
Bohr Instituttet, Københavns Universitet  

Hør om hvad boringer ned i Grønlands ind‑
landsis fortæller os om klimaet, skova�‑
brænding, vulkanudbrud m.m. i historisk og 
forhistorisk tid. Og hvad kan 130.000 år 
gammel is fortælle os om hvor meget havs‑
pejlet kan stige i fremtiden? 

ti 07-03- 2023  
 
Kl.19.00 - 21.00 

Det er bare en 
virus  

Overlæge og virusforsker Anders Fomsgaard, 
Statens Serum Institut  

Virus er det mindste smitstof. Det er over‑
alt, og det trænger ind i og udnytter levende 
celler til at formere sig. En del virus gør os 
syge. Hør om de vigtigste kendetegn for 
virus, og hør om hvordan virusforskerne 
må tænke for at bekæmpe dem .

ti 21-03- 2023  
 
Kl.19.00 - 21.00 

Kaffe  Lektor i botanik Anders Sanchez Barfod, Insti‑
tut for Biologi, Aarhus Universitet, læge og lek‑
tor i diabetes og ernæring Kjeld Hermansen, 
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 
og lektor i naturressourceøkonomi Aske Skov‑
mand Bosselmann, Institut for Fødevare- og 
Ressourceøkonomi, Københavns Universitet  

Hør tre forskere fortælle om kaffe 
feplantens biologi, dens dyrkning og bear‑
bejdning til den kaffe vi drikker, om bære‑
dygtig kaffe, om den betydning klimaæn‑
dringerne vil få for fremtidens kaffe og om 
sundhedsaspekterne ved at drikke kaffe. 

ti 28-03- 2023  
 
Kl.19.00 - 21.00 

Stjernernes 
vilde liv  

Adjunkt i astrofysik Mia Sloth Lundkvist, Insti‑
tut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet 
og professor i astrofysik Hans Kjeldsen, Institut 
for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet  

Efter at stjerner fødes i interstellare gassky‑
er og begynder at lyse, gennemgår de for‑
skellige udviklingsstadier før de ender de‑
res dage kaotisk som ustabile stjerner eller 
som supernovaer der udslynger støv og gas 
og giver liv til nye stjerner. 

ti 18-04- 2023  
 
Kl.19.00 - 21.00 

Fremtidens 
RNAmedicin  

Postdoc i nanoscience Mette Galsgaard Malle, 
Interdisciplinært Nanoscience Center, Aarhus 
Universitet og professor i nanoscience Jørgen 
Kjems, Institut for Molekylærbiolog  

De �leste af os har fået RNAmedicin i form af 
mRNA
bruges medicinsk til meget mere end vacci‑
ner. Hør om den RNAforskning der lige nu 
foregår som i fremtiden vil kunne lede til 
bedre behandling af en lang række sygdom‑
me. 

ti 25-04- 2023  
 
Kl.19.00 - 21.00 

Myrer  Seniorforsker i insekt- og planteøkologi, Joa‑
chim Offenberg, Institut for Ecoscience, Aarhus 
Universitet  

Myrerne er på �lere måder mere succesful‑
de end mennesket. De organiserer sig i sto‑
re samfund som superorganismer og de 
opfandt landbruget længe før vi gjorde. Du 
vil også høre om hvordan vi kan udnytte 
myrerne til biologisk bekæmpelse af skade‑
dyr 



 
 

Programmet består af 
6 tirsdags-foredrag i  
forsamlingshuset. 
 
Der er gratis adgang og  
ingen tilmelding. Kaffe 
i  
pausen koster 25 kr. 
 
Der vil være mulighed 
for spisning  før 3 af  
foredragene, nemlig: 
 
28.februar,  
28.marts  
25.april. 
 
Spisning koster 110 kr.  
inklusiv kaffe i pausen. 
 
Tilmelding til spisning 
til Johannes – 
27631666. 
 
Spisning begynder kl. 
18.   foredraget begyn‑
der  
kl 18.45. 
 
Læs om konceptet og  
foredragene i  
naturvidenskab på  
universitetets hjemme‑
side 
ofn.au.dk 

Langt abstract  Signaturbillede  

Professor i glaciologi Dorthe Dahl Jensen, Niels Hør om hvad boringer ned i Grønlands ind‑
landsis fortæller os om klimaet, skova�‑
brænding, vulkanudbrud m.m. i historisk og 
forhistorisk tid. Og hvad kan 130.000 år 
gammel is fortælle os om hvor meget havs‑
pejlet kan stige i fremtiden?  

 

Virus er det mindste smitstof. Det er over‑
alt, og det trænger ind i og udnytter levende 
celler til at formere sig. En del virus gør os 
syge. Hør om de vigtigste kendetegn for 
virus, og hør om hvordan virusforskerne 
må tænke for at bekæmpe dem . 

 

Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 

Hør tre forskere fortælle om kaffe – om kaf‑
feplantens biologi, dens dyrkning og bear‑
bejdning til den kaffe vi drikker, om bære‑
dygtig kaffe, om den betydning klimaæn‑
dringerne vil få for fremtidens kaffe og om 
sundhedsaspekterne ved at drikke kaffe.  

 

og professor i astrofysik Hans Kjeldsen, Institut 

Efter at stjerner fødes i interstellare gassky‑
er og begynder at lyse, gennemgår de for‑
skellige udviklingsstadier før de ender de‑
res dage kaotisk som ustabile stjerner eller 
som supernovaer der udslynger støv og gas 
og giver liv til nye stjerner.  

 

De �leste af os har fået RNAmedicin i form af 
mRNA-vaccine mod covid-19, men RNA kan 
bruges medicinsk til meget mere end vacci‑
ner. Hør om den RNAforskning der lige nu 
foregår som i fremtiden vil kunne lede til 
bedre behandling af en lang række sygdom‑
me.  

 

chim Offenberg, Institut for Ecoscience, Aarhus 
Myrerne er på �lere måder mere succesful‑
de end mennesket. De organiserer sig i sto‑
re samfund som superorganismer og de 
opfandt landbruget længe før vi gjorde. Du 
vil også høre om hvordan vi kan udnytte 
myrerne til biologisk bekæmpelse af skade‑
dyr  

 

LIVESTREAM  
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CAFÉ KREA 

Af Susanne Primdahl  
 
Café Krea ønsker jer alle et rigtig godt 
Nytår. Vi takker stamgæsterne for de‑
res trofaste opbakning til at skabe et 
hyggeligt fælles caféunivers. 2022 slut‑
tede af med en rigtig hyggelig Jule Krea, 
som bød på lidt af hvert. 

 
Vi startede med fællesspisning af risen‑
grød med smørklat og fortsatte med 
gløgg og æbleskiver og sprøde hjemme‑
bagte brunkager. Der var fællessang 
med julesange og -salmer. Johan ak‑
kompagnerede smukt med sin violin. 

 

Vil du være med til at præge Cafe Krea i 
2023 - så kom og vis os hvad du bræn‑
der for. Kom evt. med forslag til nye ak‑
tiviteter - vi tager gerne imod. 
 
Er du ikke til nogen aktiviteter er du 
meget velkommen til bare at komme 
indenfor og se hvad der sker. 
 
Vi starter op den 12. Januar 2023 kl 19 
og håber at se �lere �eerslev-Stærkende 
borgere til en livlig snak over et godt 
spil eller andre syslerier eller bare over 

en kop the/kaffe/sodavand med dejlige 
medborgere. 
�g brætspil �ik vi også tid til sammen 
med de yngste. 
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FORSAMLINGSHUSET 

Forsamlingshuset drives pt. organi‑
satorisk såvel som praktisk af føl‑
gende personer: 
 
Bestyrelsen:                      
 Johannes Thulesen 
 Formand 
  
 Jens Midtgård 
 Næstformand 
 
 Ulla Christensen 
 Kasserer 
 
 Susanne Primdahl 
 Sekretær 
  
 Mads Ring Hansen 
                          
Suppleanter: 
            Aase Borge 
 
            Ingunn Vestby 
 
Husets venner: 
 Rie Michaelsen 
 
 Bettina Nielsen 
 
 Michael Michaelsen 
 
 Jørgen Holmsted 
  
 Boye Koch 
  
 Arne Frandsen 
                          

Vil du være med til at støtte vort loka‑
le forsamlingshus kan du gøre det ved 
at købe: 
 
---  medlemsbevis for 200 kr. for hele 
husstanden (skal ikke fornys årligt) 
 
---  tagpladebeviser à 200 kr. 
(sponsorbidrag til nyt tag på forsam‑
lingshuset) 
 
Forsamlingshuset servicerer gratis 
alle foreninger i Høje Tåstrup kommu‑
ne med lokaler til møder, generalfor‑
samlinger og sammenkomster. Ved 
brug af service betales en mindre af‑
gift. 
 
Som noget nyt vil vi gerne åbne huset 
for interessegrupper. Det betyder, at 
hvis du vil prøve at samle unge, gamle 
og småfolk til fx legestue, værksteder, 
korsang, yoga, foredrag, havegruppe, 
talkshow m.m. er det en oplagt mulig‑
hed at benytte forsamlingshuset som 
samlingssted. 
 
Se i vores kalender på hjemmesiden, 
hvornår huset er ledigt og reserver 
ved at kontakte Ulla på forsamlingshu‑
set2640@gmail.com eller mobil 4656 
1152. 
 

Vel  mødt  i  vores fælles  hus. 
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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. 

 

Indkalder til ordinær generalforsamling  
 

Onsdag den 24. februar 2021  
Kl. 19.30 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne 

 
Velmødt  

Bestyrelsen 

 

 
 

Reerslev Forsamlingshus  
Indkalder til ordinær generalforsamling  

 
Onsdag den 22. februar 2023  

Kl. 19.30 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Velmødt  
Bestyrelsen 
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Allan Holm Nielsen fra Pixabay   



22 

Rudolf og musiknissen tog os alle med 
ind i forsamlingshuset hvor resten af 
nissefamilien ventede på os. Sammen 
med dem julehyggede vi med julesang 
og underholdning hvor den frække Nis‑

se Holger også kom for at drille os.  
Da det blev spisetid, tog alle som ikke 
var tilmeldt spisning hjem og alle de 
andre blev og �ik en lækker julebuffet 
med tarteletter, �læskesteg, frikadeller 
og julesalater og risalamande. Vi var 
mange til spisning i det rigtig �lotte jule‑
pyntede forsamlingshus, så det blev 
rigtig hyggeligt og den nye menu blev 
taget rigtig godt imod. 
 
Efter maden kom tryllekunstneren Mi‑
guel el Zorro og underholdt os til stor 
begejstring for alle men nok især børne‑
ne. Herefter blev der delt julegodtepo‑
ser ud til børnene. 
Det blev en dejlig aften med massiv jule‑
hygge, så vi �ik startet julen på allerbed‑
ste vis. 
 
Tak for deltagelsen til alle, vi håber at se 
jer igen til næste år! 

JULESTUE 2022 

Af Lene Lyngsie Jensen 
 
Juletræstænding 
Landsbylauget blev enig om at i år 
ville vi prøve lidt nyt, egentlig var det 
mest menuen vi ville ændre lidt på, 
men da vores ellers så trofaste nisse‑
orkester måtte melde fra, skulle vi 
pludselig tænker mere nyt end for‑
ventet. Det var ikke en nem opgave at 
�inde på noget nyt og godt som kunne 
leve op til vores nisseorkester, mange 
ideer blev undersøgt og endelig lykke‑
des det. Vi besluttede at kaste en del 
ekstra penge i arrangementet, men vi 
synes det var det værd og det blev da 
også et arrangement som vi har fået 
meget ros for efterfølgende. 
 
Det hele startede traditionen tro med 
at rytterne fra Frederiksens Isheste 
red gennem byen som Lucia optog. 
Lucia optoget blev ført an af to riden‑
de Hobbitter, da Frederiksens Isheste 
deltog i Det Klg. Teater opførelse af 
Hobbitten i Ulvedalene. Efter Lucia 
rytterne kom julepyntede ekvipager 
fra lokalområdet, så vi �ik det største 
�og måske �lotteste� hesteoptog i 
mange år. 
Ved forsamlingshuset stod juletræet 
klar til at blive tændt og vi var da så 
heldig at nissefamilien var kommet 
for at hjælpe os med at tænde træet! 
Nissefar havde taget Rudolf og sin 
musiknisse med som sørgede for, at vi 
�ik tændt juletræet og at alle de mange 
fremmødte �ik danset omkring træet. 
Men så sket der noget nyt. Nissefar, 
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Julestue 
Traditionen med Julestue og Juleteater 
dagen efter juletræstænding blev også 
i år en hyggelig dag med juledekorati‑
oner, juleklip, bolcheværksted og ikke 
mindst masser af æbleskiver. 
Der blev igen i år produceret smukke 
og �lotte juledekorationer og en del �ik 
kastet sig ud i at binde en advents‑
krans for første gang – og med et gan‑
ske imponerende resultat. 
 
SFO’en med Mikael Bak som manden 
bag succesen med juleteateret havde i 
år sat teaterstykket ”Nisseline” op – 
dejligt at se de små elever (0. og 1. 
klasse) på de skrå brædder og hvor 
gode de er til at optræde. 
 
Ved klippebordet var den rareste jule‑
mand i Reerslev og omegn (Boye 
Kock) igen klar med at give gode råd, 
når det �lettede julehjerte drillede el‑
ler julestjernestrimlen bøjede – og 
rose de mange børn og voksne, der �ik 
produceret det �ineste julepynt – og en 
del blev doneret til det store juletræ, 
som var sat op i aulaen. 
 
Som altid en dejlig dag, som kun er 
mulig fordi frivillige i Reerslev og 
landsbyordningen hvert år stiller res‑
sourcer til rådighed for at give store 
og små nogle hyggelige juletimer. 
Men vi kan ikke skrive om julestuen 
uden at nævne dem, som ikke var der, 
men som har haft en afgørende rolle i, 
at der i det hele taget a�holdes en Jule‑
stue på skolen: 

 
I år mistede vi vores absolutte primus 
motor på indsamling og klargøring af 
materialer til dekorationerne –        Else 
Nielsen. Else brugte utallige timer på at 
tråde kogler, efeublade m.v. – og samle 
naturmaterialer, der kunne anvendes til 
dekorationer. Der er ingen tvivl om, at vi 
�ik sendt mange tanker til Else i løbet af 
Julestuen – hun er savnet. 
Og stor tak til Jørgen der fandt Elses 
mange materialer frem af gemmerne og 
�ik dem fragtet til skolen til gavn for Jule‑
stuens gæster. 
I år var æbleskiverne ikke hjemmebagt – 

vores æbleskivebagemester Rie Michael‑
sen er i år fra�lyttet Reerslev – også Rie 
og Michael (Ries mand) har haft en stor 
rolle i en vellykket julestue igennem 
mange år – tak for jer.  
 
Og ikke mindst stor tak til Kirsten Halby, 
som altid går forrest og får tingene til at 
ske, og som �inder de smukkeste grene 
med lav på fra Læsø – de gør sig fanta‑
stisk godt i juledekorationer. 
 
I ønskes alle et godt nytår. 

JULETRÆSTÆNDING OG JULETRÆSFEST 
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Først ønskes I alle et godt nytår. Vi �ik afviklet vores interne juletur‑
nering med stor tilslutning. Lasse Andersen vandt turneringen for seniorer. Bk 
klassen blev vundet af Gustav Hyldahn. De tre første runder af vinterturneringen er 
afviklet. Der resterer to runder i den kommende tid. 
Det er blevet tid for kontingentindbetaling for 2023. Pistolskytter: 350 kr. Riffel‑
skytter: 300 kr og BK skytter: 150 kr. Beløbet kan indbetales på kontonummer: 
1551 7296150 eller på mobilpay 68023. Husk at skrive kontingent og navn(e) i 
kommentarfeltet. Man kan også betale kontant på træningsaftenerne. 
Vel mødt. Helge Johnson 
 
Indendørs skydning: 
Pistolskydning tirsdag kl. 18:30 – 21:00.  
Fra 18:30 til 19:00 skydes fortrinsvis kal. 22 
Riffelskydning onsdag kl. 18:00 – 21:00.  
Fra 18:00 til 19:00 skydes fortrinsvis med ungskytter. 
 
Foreningen giver en gratis prøveskydning til alle nye skytter under 18 år. Alle er 
velkomne. Børn kan skyde med riffel fra de er 6 – 8 år. På pistol har vi dog et mo‑
denhedskrav og minimumsalder på 12 år, samt far eller mors deltagelse/
tilstedeværelse, hvis man er under 16 år. Ri�ler	og	pistoler	stilles	gratis	til	rådighed	
af	foreningen,	men	krudtet	køber	du	af	foreningen. 
 
Hjemmeside: www.Reerslevskytteforening.dk 
Email: formand@reerslevskytteforening.dk,  
kasserer@reerslevskytteforening.dk, info@reerslevskytteforening.dk 
  
Information om skydning kan fås hos følgende: 
Formand:         Henrik Pangel                              50921300 
Kasserer:         Helge Johnson                             23474582 
Riffelafd.:         Svend Erik Rasmussen 
                             Pia Eriksen 
                             Palle Andersen 
Pistolafd.:        Rune Storm Korsvig 
                             Jesper Helmersen 
                             Bjarne Kristensen 
                             Henrik Petersen 
                             Peter Holck 
                             Kenneth Astrup 
Kontingent: Børn kr. 150,00  Voksne kr. 300,00 
HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN 

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

INFORMATION FRA REERSLEV SKYTTEFORENING 
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Torsdag den 30/3 Kl. 17:00 
Børnekirke med spisning. Der vil være 
en halv times sang, fortælling og leg i 
kirken efterfulgt af spisning i den gamle 
præstegård. Temaet tilpasses årstiden 
Tilmelding senest søndagen inden til 
Anne Hansen på tlf: 21323418 
 
Søndag den 2/4 Kl. 14:00 
Palmesøndag spiller Verdikvartetten, 
der er en professionel strygekvartet. Vi 
skal høre Josef Haydn: ”Kvintkvartet” 
opus 76-2 i D-mol og Antonin Dvorak: 
Kvartet opus 96 i F-dur. Kvartetten er 
lokalt forankret, og vi glæder os til at 
genhøre dem 
 
Fredag den 14/4 Kl. 9:30 
Fredagsformiddag med historikeren 
Bent Thestrup, der vil holde foredrag 
om slægtsforskning og Reerslev i gamle 
dage og om hans Reerslevbøger. Fælles 
morgenbord 
 
Torsdag den 27/4 Kl. 17:00 
Børnekirke med spisning. Der vil være 
en halv times sang, fortælling og leg i 
kirken efterfulgt af spisning i den gamle 
præstegård. Temaet tilpasses årstiden 
Tilmelding senest søndagen inden til 
Anne Hansen på tlf: 21323418 

Arrangementer i Reerslev kirke og 
gamle præstegård - 2023 
 
Torsdag den 2/2 Kl. 11:00 
Babysalmesang a�holdes over 8 gange. 
Uge 6 og 7 springes over. Det foregår i 
den gamle præstegård, og det er gratis 
at deltage. En dejlig musikalsk legestue 
for de mindste. 
Tilmelding fra gang til gang til Nadja 
Aristoff på tlf: 42776678 
 
Søndag den 5/2 Kl. 16:00 
Kyndelmisse fejres med en sen efter‑
middagsgudstjeneste med korsang af 
Blaagaard Kammerkor. Musikken er af 
komponister som Bach, Palestrina, 
Charpentier og Dubra. 
 
Torsdag den 16/2 Kl. 17:00 
Børnekirke med spisning. Der vil være 
en halv times sang, fortælling og leg i 
kirken efterfulgt af spisning i den gamle 
præstegård. Temaet tilpasses årstiden 
Tilmelding senest søndagen inden til 
Anne Hansen på tlf: 21323418 
 
Fredag den 24/3 Kl. 9:30 
Fredagsformiddag med komponisten 
Jesper Gottlieb, der vil fortælle om sit 
arbejde med at skrive melodier til nye 
salmer og om hans samarbejde med 
digteren Simon Grotrian. Det bliver et 
musikalsk foredrag med indslag af fæl‑
lessang. Vi begynder med fælles mor‑
genbord 
 
 

REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

Babysalmesang 

Velkommen torsdag den 26.1 kl.11 
Babysalmesang a�oldes over 8 gange 

NB: Uge 6 og 7 springes dog over 
 

Vi er i den gamle præstegård på M.W. Gjøesvej nr. 20. 
Organist Nadja Aristoff står for samværet og musikken Deltagelse er gra�s 
og �lmelding sker fra gang �l gang 

Babysalmesang er et �lbud man kan beny�e sig af en eller flere gange. Ba-
byerne morer sig dejligt med al den lyd, og for hver gang vokser genkendel-
sens glæde.  
Tilmelding �l Nadja Aristoff på tlf. 42 77 66 78 
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

Børn i kirken 
EEnn  ttoorrssddaagg  oomm  mmåånneeddeenn  eerr  ddeerr  bbøørrnneekkiirrkkee  ii  RReeeerrsslleevv  kkiirrkkee  kkll..  1177--1199  

BBøørrnneeffaammiilliieerrnnee  iinnvviitteerreess  aatttteerr  ttiill  eenn  hhaallvv  ttiimmee  mmeedd  ssaanngg,,  ffoorrttæælllliinngg  oogg  
lleegg  ii  kkiirrkkeenn  --  eefftteerrffuullggtt  aaff  lliiddtt  aafftteennssmmaadd  ii  pprrææsstteeggåårrddeenn..  DDeett  eerr  ggrraattiiss  aatt  
ddeellttaaggee..  BBøørrnneekkiirrkkeenn  ffiinnddeerr  sstteedd  ddeenn  2266//11,,  1166//22,,  3300//33  oogg  2277//44..  

TTiillmmeellddiinnggssffrriisstteenn  eerr  ssøønnddaaggeenn  iinnddeenn  ttiill    
AAnnnnee  HHaannsseenn  ppåå  tteelleeffoonn  2211332233441188  
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

Kyndelmisse  
SøndagÊdenÊ5.ÊfebruarÊ2023Êkl.Ê16:00 

 

 
 

Blaagaard Kammerkor synger satser af bl.a. Bach, Palestrina, Charpen�er 
og Dubra 

FørsteÊsøndagÊiÊfebruarÊsamlesÊviÊogÊtænderÊlysÊforÊatÊfejre,ÊatÊviÊ
kanÊseÊendenÊpåÊvinteren.ÊDetÊbliverÊenÊsmukÊgudstjenesteÊmedÊ

korsangÊogÊpladsÊtilÊfredÊogÊeftertanke. 
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

Fredag den 24/3 kl. 9:30  

Musikalsk foredrag om de nye salmer 
 

Fredagsformiddag med 
komponisten  
Jesper Go�lieb om hans 
arbejde med nye  
salmer  
og samarbejde med  
digtere som  
Simon Grotrian 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesper Go�lieb står bag mange af nu�dens salmemelodier. Vi skal høre om 
de�e virke, og Jesper Gotlieb vil også lu�e sine meninger om nye salmer og 
folkelig fællessang og åbne døren �l komponistens værksted. Vi synger og-
så nogle af de nye salmer sammen og får en introduk�on �l Simon Grotri-
ans salmeverden  
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

Palmesøndag 

Søndag den 2.4 kl. 14:00 spiller Verdikvar-
te�en værker af Haydn og Dvorak 

 
W l a d ys l a w  M a r c h w i n s k i  p å  v i o l i n  
E l s e b e t h  T o f t e - H a n s e n  p å  v i o l i n ,   
J ø r ge n  B u h l  P e d e r s e n  p å  b r a t s c h   
In g e r  M e i n e r t z  p å  c e l l o .  

 
Ci ta t : ÊK i rkegængere Ê i ÊB l ov s t rød Êk i rke Êka lde r Ê denne Ê s t ryg e -
kvar t e t s Êmus ik Ê f or Ênoge t Ê a f Êde t Ê smukkes t e Ê o g Êmes t Ê s t em-
n i ngs f u ld e , Ê de Êha r Êhør t .  
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 REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 

Reerslev i gamle dag 
Fredag formiddag den 14/4 kl. 9:30   

 

 

 Foredragsholderen som barn foran en gård i Reerslev 

 

Lokalhistoriker Bent Thestrup holder foredrag om, hvad slægtssforskning 
kan føre �l. Foredraget bygger på egne erfaringer fra før verden blev digi-
taliseret. Vi skal også høre om Reerslevbøgernes �lblivelse. Især 
”Reerslev kirkebog 1736-1856” kan fortælle meget om liv og død i gamle 
dage - ikke mindst om børn og kvinder. 
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KALENDER 2023 

RIF Reerslev IF HUSET Reerslev Forsamlingshus 

LL Landsbylauget MHR Reerslev Menighedsråd 

Dato   Kl. Aktivitet Sted Arrangør 
Tors. 2/2 11.00 Babysalmesang - drop-ind med tilmelding Gl. præstegård MHR 

Søn. 5/2 16.00 Gudstjeneste med Blaagaard Kammerkor Kirken Kirken 

Tors. 9/2 19.00 Cafe Krea Huset Huset 

Tors. 16/2 17.00 Børnekirke med spisning, tilmelding Gl. præstegård MHR 

Søn. 19/2 12.00 Fastelavnsfest med tøndeslagning, tilmelding Huset LL & Huset 

Ons. 22/2 19.30 Generalforsamling, Reerslev forsamlingshus Huset Huset 

Tors. 23/2 11.00 Babysalmesang - drop-ind med tilmelding Gl. præstegård MHR 

Tors. 23/2 19.00 Cafe Krea Huset Huset 

Tors. 23/2 19.30 Generalforsamling, Reerslev idrætsforsning RIF RIF 

Tirs. 28/2 18.45 Livestream "Hvad Grønlands indlandsis lærer os"  Huset A� rhus. uni. 

Ons. 1/3 19.00 Generalforsamling, Landsbylauget Huset LL 

Tors. 2/3 11.00 Babysalmesang - drop-ind med tilmelding Gl. præstegård MHR 

Tirs. 7/3 18.45 Livestream "Det er bare en virus" Huset Huset 

Tors. 9/3 11.00 Babysalmesang - drop-ind med tilmelding Gl. præstegård MHR 

Tors. 9/3 19.00 Cafe Krea Huset Huset 

Tors. 16/3 11.00 Babysalmesang - drop-ind med tilmelding Gl. præstegård MHR 

Tirs. 21/3 18.45 Livestream "Kaffe"    Spisning  Huset A� rhus. uni. 

Tors. 23/3 11.00 Babysalmesang - drop-ind med tilmelding Gl. præstegård MHR 

Fre. 24/3 9.30 Foredrag af komponisten Jesper Gottlieb Gl. præstegård MHR 

Søn. 26/3 10.00 Storeskraldedag Thorsager 4 LL 

Tirs. 28/3 18.45 Livestream "Stjernernes vilde liv"  Huset A� rhus. uni. 

Tors. 30/3 17.00 Børnekirke med spisning Gl. præstegård MHR 

Tors. 30/3 19.00 Cafe Krea Huset Huset 

Søn. 2/4 14.00 Koncert af Verdikvartetten Kirken MHR 

Fre. 14/4 9.30 Foredrag af Bent Thestrup om slægtsforskning Gl. præstegård MHR 

Tirs. 18/4 18.45 Livestream "Fremtidens RNA-medicin"  Huset A� rhus. uni 

Tors. 20/4 19.00 Cafe Krea Huset Huset 

Tirs. 25/4 18.45 Livestream "Myrer"  Huset A� rhus. uni 

Tors. 27/4 17.00 Børnekirke med spisning Gl. præstegård MHR 

Tors. 30/4 11.00 Babysalmesang - drop-ind med tilmelding Gl. præstegård MHR 

Tors. 4/5 19.00 Cafe Krea Huset Huset 

Forkortelser: 


