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Den gamle landsbyskole med 
fiskedam i forgrunden.  
Bagest til højre ses et lille hus, der 
nu bruges til værksted  
og opmagasinering.  
Foto: Anders Ole Olsen 

TILFLYTNING: Sune 
og Trine har forfulgt 
drømmen og flyttet 
familien fra Nord-
sjælland til Reer-
slev. Integrationen 
i lokalsamfundet 
har været hurtig og 
gnidningsfri.

Af Martin Stokkebro 
Moestrup

REERSLEV: Den gamle lands-
byskole i Reerslev lukkede i 
1960’erne og var i mange år 
herefter familiekollektiv, 
beboet af tre søskende med 
familier samt deres mor.

Fra 2008 til 2017 stod den til 
salg, men nu er der for alvor 
igen kommet liv i de mange 

kvadratmeter på Kongsted-
vej, der dog også trænger til 
en ordentlig omgang.

- Her opererer vi både med 
en 5-, 10-, 20- og 30-års plan, 
joker Trine Raaschou Rudal 
og Sune Sashara Raaschou 
Rudal, der flyttede ind med 
deres to børn i oktober sid-
ste år. 

Og det er ikke lige plads, 
familien mangler med en 
rektorbolig på 270 kvadrat-
meter, selve skolen på 240 
kvadratmeter. Hele grun-
den med have udgør 4000 
kvadratmeter.

Den megen plads medfører 
dog også meget, som i rigtig 
meget, arbejde. Derfor må 
de mange projekter da også 
prioriteres.

- Her er det ubetinget Tri-
ne, der er projektleder, for-
tæller Sune Sashara Raas-
chou Rudal.

I øjeblikket er hun på bar-

sel med deres ni måneder 
gamle søn Frederik. Men 
projektledertitlen er hun 
vant til fra sit arbejde på 
Coloplast i Humlebæk i 
Nordsjælland. 

Erfaringen til trods var 
boligprojektet dog skræm-
mende for hende, da de først 
kastede sig ud i det.

- Jeg var hunderæd. Det 
er lidt som at kaste sig ud på 
dybt vand og så se, om man 
kan svømme, siger Trine 
Raaschou Rudal.

- Man skal have is i ma-
ven. Uanset hvor godt man 
forbereder sig, ændrer tin-
gene sig. Det har vi allerede 
oplevet, siger Sune Sashara 
Raaschou Rudal.

Forfulgt en drøm
Det er i høj grad hans drøm, 
der har fået familien til at 
flytte fra Kokkedal i Nord-
sjælland til Reerslev. 

Planen er nemlig at gøre 
de 240 kvadratmeter skole 
til meditationsskole med 
mulighed for overnattende 
gæster.

- Vi havde aldrig haft råd 
til så meget plads i Nordsjæl-
land, siger Sune Sashara 
Raaschou Rudal, der, hvis 
alt går vel, håber at kunne 
tage imod de første overnat-
tende gæster om et års tid.

Inden den store beslutning 
om at rykke teltpælene op 
satte familien sig godt ind i, 
hvad Reerslev er for en stør-
relse.

- Vi kontaktede simpelthen 
nogle af de lokale, var ude at 
se på børnehaven, som vo-

res datter Cæcilie nu går i, 
og kiggede på hjemmesiden 
Reerslev.nu. Viggo (K. Pe-
dersen, der driver Reerslev.
nu, red.) var også en af dem, 
vi snakkede med, fortæller 
Sune Sashara Raaschou 
Rudal og fortsætter:

- Folk var utroligt søde og 
imødekommende, og det har 
sådan set bare fortsat, siden 
vi flyttede hertil. Viggo har 
senere sagt, at han aldrig 
har set nogle integrere sig så 
hurtigt i Reerslev som os.

Familien har selv gjort 
en stor indsats for at bli-
ve en del af lokalområdet 
og »meldt sig til stort set 
alt«, som de fortæller. Sune 

Sashara Raaschou Rudal er 
også blevet medlem af Reer-
slev Landsbylav.

- Folk er rigtigt gode til at 
hjælpe hinanden her. Når 
vi rækker hånden ud, er der 
nogen, der tager den. Det 
ville du ikke opleve i Køben-
havn, siger han.

De har også besøgt Buerup 
Skole, som de planlægger, at 
fem-årige Cæcilie skal star-
te på i 2019.

- Den har en lav norme-
ring, hvilket vi ser som en 
ren luksus. Derudover vir-
kede skolen til at have en 
rigtig stærk forældregrup-
pe, så det var rigtig positivt, 
siger Trine Raaschou Rudal. 

Her har de både en 10-, 20- og 30-års plan

Trine og Sune betegner skolens gamle gymnastiksal som »husets per-
le«. Der skal varme i gulvet, så salen kan  bruges til meditation.

På 1. salen i den del af bygningen, der husede selve skolen, skal den kommende meditationsskoles gæster 
overnatte ifølge planen. En ny sovesal vil tilføje 70 kvadratmeter til den 500 kvadratmeter store bygning.

FAKTA

n Bosætning eller til-
flytning er et af tidens 
varmeste emner i 
Kalundborg. Du fin-
der formentlig ikke et 
kommunalbestyrel-
sesmedlem, der ikke 
ønsker flere borgere 
til kommunen.

n Derfor er Nordvest-
nyt taget til Reerslev 
for at møde nogle af 
dem, der for nyligt 
har valgt at bosætte 
sig i kommunen for 
at høre dem om de-
res overvejelser og 
bevæggrunde for at 
komme hertil.

n Vi vil jævnligt vende 
tilbage til tilflytterne 
for en status på livet 
som nye i kommunen.

»Folk er rigtigt gode 
til at hjælpe hinanden 
her. Når vi rækker hån-
den ud, er der nogen, 
der tager den. Det 
ville du ikke opleve i 
København.

Sune Sashara Raaschou 
Rudal, 

tilflytter, Reerslev


	2018-05-02_Nordvestnyt_Kalundborg_-_2018-05-02_print.pdf
	2018-05-02_Nordvestnyt_Kalundborg_-_2018-05-02_print-1.pdf



