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Beretningen om Karl Ingemann Lar-

sen, Stendyssegård, fortsættes i næste 

nummer, august 2012. 

Tingstedet 

Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. 

Bladet optager indlæg fra private, foreninger 

samt annoncer. 

Bladet er planlagt til at udkomme medio febru-

ar, april, juni, august, oktober og december. 

Indlæg til næste nummer, skal være redaktio-

nen i hænde senest d. 15 i måneden før. 

Indlæg kan afleveres i Gurli Kjeps postkasse, 

Tingstedvej 16, eller til et af redaktionsmed-

lemmerne. 

Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge  

 www.prinfohh.dk 

Oplag: 800 stk. 

Danske Bank: Reg.nr. 1551 konto:0106402 

 

 

Redaktionsmedlemmer: 
 

Gurli Kjep  

Tingstedvej 16, Reerslev, Tlf. 4656 0673 

E-mail: n i s s e m o r @ c a f e e r . d k  
 

Preben Hedegaard  

Solvang 33, Reerslev, Tlf. 4656 3880 

E-mail: p r e b e n w h @ v i p . c y b e r c i t y . d k  
 

Rie Michaelsen  

Solvang 29, Reerslev, Tlf. 4656 3909 

E-mail: r i e . m i c h a e l s e n @ 4 m e 2 y o u . d k  
 

Grethe Grøn Henriksen 
M.W. Gjøesvej 22, Reerslev, Tlf. 4656 2894 

E-mail: g r e t h e _ t o n n y @ m a i l . d k  
 

Karin Gregersen  

Blommegrenen 11, 5592 Ejby, Tlf. 7538 1984 

E-mail: k a r i n g r @ p r i v a t . d k  
eller  karin.gregersen@hotmail.com 

 
 
 

Nye annoncører kan henvende 

sig til en af de ovennævnte 

redaktionsmedlemmer. 

 

 

 

mailto:karin.gregersen@hotmail.com
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Så blev det juni... 
Det er gråvejr i dag - det pøsregner – ikke 

vejr der giver lyst til at gå ud og nyde de 

friskgrønne marker - de udsprungne træer 

omkring skovsøen med den hvide svane ru-

gende på reden eller glæde sig over de ganske 

små runde og dunede andeællinger, der ivrigt 

svømmer rundt efter deres mor i den efter-

hånden store sø ved Tingstedvej. 

Nej, så hellere sidde inde i den lune stue og 

lade sig irritere over det plaskende vand på 

terrassen fra en overfyldt stoppet tagrende el-

ler over, at man nu i silende regn skal gå ti 

skridt, til een for postbuddet nemt tilkørlig 

nyhængt postkasse, for at hente avisen og 

eventuelle breve i stedet for, som i de gode 

gamle dage, at få det gennem brevsprækken i 

hoveddøren. 

Og i gamle dage kom postbud Christoffersen 

med morgenposten - "lange Ole" med mid-

dagsposten og "lille Petersen" med aftenpo-

sten og min onkel Hans – postassistenten – ja, 

han forlod først posthuset og kunne tage hjem 

til tante Bit, når aftenposten var sendt med 

toget til København for derfra at blive sendt 

rundt i landet med nattogene til Fyn og Jyl-

land. 

Det var tider dengang, i dag er alting ændret. 

Til det bedre? 

Er vi lykkeligere? 

Det må hver enkelt svare på! 

Der har netop lige været konfirmation både i 

vort sogn og i nabosognene, hvor et barne-

barn skulle konfirmeres. 

Kirken var overfyldt af familie og venner til 

de femten konfirmander, men mange havde 

vist ikke opfattet, hvor de var, for snakken 

gik godt under såvel bønner, salmesang og 

præstens prædiken. Der var kun nogenlunde 

stilhed under selve konfirmationshandlingen, 

bortset fra et enkelt udråb fra en af rækkerne, 

da en familie havde rejst sig:  

”GUUD- se dog den kjole der!!” 

Festen fortsatte i Herthadalen til lækker mad 

og vin, kaffe og cognac og senere natmad 

med øl og snaps. 

Kirken var for længst glemt og gavebordet 

var overdådigt af gaver, pakker samt penge. 

 

Ved en konfirmation i 1940 var pengebeløbet 

formidabelt – i alt 200 kr. - her var det om-

kring 19.000 kr.! 

Tiderne har ændret sig. 

Ja, det har de - også i vores kære lille landsby 

- men til det bedre?? 

Heldigvis er det snart Skt. Hans og bålet vil 

blusse i Lergraven og bænkepladserne vil 

fyldes af landsbyens borgere, der vil lytte til 

årets båltale og mon ikke alt - som tidligere – 

vil ånde fred og ro denne aften og forhåbent-

lig vil vejret føje sig godt med nedgående sol 

over Hedeland og lune vinde strygende om 

kinden. 

Denne aften vil landsbyen være stille og 

mange af indbyggerne vil synge med på mid-

sommervisen og ufred og mishag vil være 

gemt bort for: 

"Vi elsker vort land, 

men ved midsommer mest, 

når hver sky over marken velsignelsen 

sender, 

når af blomster er flest, 

og når kvæget i spand 

giver rigeligst gave til flittige hænder, 

når vi pløjer og harver og tromler, 

når koen sin middag i kløveren gumler: 

da går ungdom til dans 

på dit bud, sankte Hans! 

ret som føllet og lammet, der frit over 

engen sig tumler." 

 

God sommer til alle ønsker TINGSTEDET. 

Redaktionen 
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 ”Tingstedet 20 år” 
 

I begyndelsen af 1992 besluttede nogle borgere fra Reerslev-

Stærkende-området sig for at udgive et lokalblad for området - for at 

styrke sammenholdet blandt både de gamle og nye beboere. 

En redaktionsgruppe på syv ildsjæle blev nedsat, og i april 1992 udkom det første 

nummer. Endnu havde bladet ikke fået navn, men efter en konkurrence mellem 

læserne valgte redaktionen, at bladet skulle hedde ”TINGSTEDET” efter det gamle 

Tingsted ved indkørslen til gården Rubjerggård. Det skortede ellers ikke på mange 

andre gode forslag. 

”Tingstedet” fik en blandet modtagelse, og blev af flere dømt til en snarlig død, - 

dog måtte sortseerne se i øjnene, at der ikke var tale om en enlig svale - men en lille 

ælling, der blev til en smuk svane! I 2009 - efter 17 år - skiftede ”Tingstedet” fra 

udgivelse i sort/hvid til et tryk i flot flerfarvetryk på 32 sider.  
 

Vi takker alle annoncører og foreninger for jeres støtte - uden jer var der ikke noget 

”Tingstedet” - samt tak til læserne for tilbagemeldinger - både ris og ros!!  

Vi håber at bladet har været - og vil vedblive at være et godt bindeled mellem os alle.  
 

Mange hilsener  

Tingstedets redaktion.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reerslev Forsamlingshus er ferielukket i uge 28 – 29 – 30. 
 

Vi ønsker alle i Reerslev og Stærkende en dejlig sommer. 
 

Med venlig hilsen  

Forsamlingshusets bestyrelse 
 



 NYT FRA BYRÅDET 

- 5 - 

1. januar fik Reerslev-Stærkende 

igen en lokal repræsentant i Høje 

Taastrup byråd, da jeg fik mulig-

heden for at afløse Nadeem Fa-

rooq som Radikalt byrådsmedlem. 

Nadeem opnåede som bekendt en 

plads i folketinget, og derfor får 

jeg nu (bl.a. takket være mange 

lokale, personlige stemmer) før 

ventet muligheden for i højere 

grad at sætte vores landsbysam-

funds muligheder og udfordringer 

på den kommunale dagsorden. 

Som de fleste ved, har Reerslev-

Stærkende igennem mange år haft 

en god tradition for at være repræ-

senteret i kommunalbestyrelsen, 

og jeg håber, at jeg kan leve op til 

de fodspor, John Severin, Arne 

Frandsen og Harry Sørensen har 

sat. 

I denne klumme, som jeg regner 

med, bliver et fast indslag i ”Ting-

stedet”, vil jeg skrive om relevante 

sager, udviklinger og udfordrin-

ger, som jeg kan se vil have ind-

flydelse på vores hverdag og 

fremtid her i den sydligste del af 

Høje Taastrup kommune. 

Forårets arbejde i byrådet har væ-

ret meget præget af to store, mod-

satrettede bevægelser. Den ene be-

vægelse er desværre efterhånden 

temmelig velkendt. Vi er ligesom 

resten af landet hårdt ramt af svig-

tende økonomi, og der bliver 

tænkt mange tanker om besparel-

sesmuligheder, effektivisering, 

kloge kvm. og ledelsesstruktur, 

hvilket gør små institutioner som 

vores yderst sårbare. 

Den anden bevægelse er den 

vækstdagsorden i kommunen, som 

Nadeem har en stor del af æren 

for. Vi skal tiltrække flere res-

sourcestærke borgere til kommu-

nen, og det, de efterspørger, er 

netop et nærmiljø bl.a. med lokale 

institutioner, skole, forsamlings-

hus og idrætsforening. 

Jeg synes klart den sidste bevæ-

gelse er mere perspektivrig end 

den første, og derfor er mit fokus 

for den næste tid, at undgå at en 

effektivitetsdagsorden får lov til at 

dominere i en grad, så det attrakti-

ve nærmiljø i landsbyerne bliver 

ødelagt. 
 

Michael Blem Clausen 

 

 

 

 

 

Byrådsmedlem for Radikale 

Formand for Borger og Erhvervsudvalget 

Høje Taastrup kommune 

Kontakt: Michaelcl@htk.dk el. tlf. 4084 1329 
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Ordinær Generalforsamling  

i Reerslev Forsamlingshus  

torsdag d. 22/3 2012 kl. 19.00  
 

Tilstede var 17 interessenter.  
 

Pkt. 1: Valg af dirigent: 

Aage Christensen blev valgt. 
 

Pkt. 2: Valg af 2 stemmetællere:  

Valgt blev Lis Madsen og Gurli Kjep. 

Pkt. 3: Bestyrelsens beretning: 

Formanden oplyste, at der i årets løb 

havde været 1 vandledningsbrud på 

hjørnet af Tingstedvej og Flinte-

bjergvej. Vandværket har haft tilsyn af 

Høje Taastrup Kommune, og tilsynet 

var godt tilfreds med vandværkets til-

stand. Der var dog et par enkelte be-

mærkninger: Den nordlige boring hav-

de et lille problem med en udluftnings-

slange, og et ventilationshul vand-

værksbygningen skulle afskærmes med 

insektnet. Begge arbejder er i gangsat. 

Der er igangsat arbejde med at renove-

re den sydlige boring. Der blev i en 

vandprøve udtaget d. 5/12 2011 kon-

stateret en lille stigning af coliforme 

bakterier. En efterfølgende kontrol den 

1/2 2012 viste dog ingen tegn på coli-

forme bakterier. Bestyrelsen arbejder 

stadig med undersøgelser omkring re-

novering af rentvandstanken.  

 

 

TESTAMENTE 
- Hvem vil du sikre? 

Kontakt os for et gratis og 
uforpligtende møde. 

CityAdvokat.dk 
CityAdvokat.dk er privat- og 

erhvervsadvokater. 
Vi arbejder bl.a. med: arv, testamente, 
ægtepagt, dødsboer, bolighandler og 

digital tinglysning, retssager, gældssager, 
privat- og familiesager og erhverv. 

 

Vindingevej 7C, 4000 Roskilde, 26 12 53 81 

Jernbanegade 14, 4300 Holbæk, 26 12 53 81  
 

 

 

Karin Øhlenschlæger 
Advokat (L) 

Tlf. 40 48 59 24 
Karin@CityAdvokat.dk 

Lars Michael Randskov 
Advokat 

Tlf. 26 12 53 81 
randskov@mail.dk 
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Formanden deltager i de møder, som 

afholdes i vandrådet i Høje Taastrup 

Kommune. Bestyrelsen har modtaget 

udkast til Fællesregulativ for Vand-

værker i Høje Taastrup Kommune. Be-

styrelsen har tilsluttet sig dette regula-

tiv. Bestyrelsen holder sig orienteret 

om nye udstykningsplaner i Reerslev af 

hensyn til omlægning af forsynings-

ledninger.  
 

Niels Willumsen har været kasserer i 

25 år og blev derfor hyldet med blom-

ster og et gavekort på kr. 1000,-. 
 

Pkt. 4: Det reviderede regnskab for 

2011 blev forelagt.  

Indtægter: Kassereren oplyste at afvi-

gelsen i forhold til budget, f.s.a. vand-

afgifter, var misvisende, idet der var 

anvendt en forkert sats, da budgettet 

blev udarbejdet.  
 

Udgifter: Udgiftssiden har især været 

belastet af, udover det i beretningen 

nævnte brud, etablering af 2 nye stop-

haner på Solvang samt en ny hoved-

skyder på Solvang. Regnskabet viste et 

overskud på kr. 60.069,43 samt en ba-

lance på kr. 670,745,16. Regnskabet 

blev godkendt.  
 

Pkt. 5: Budget for 2012 blev forelagt.  

Budgettet viste et resultat på kr. 0,00 -

indtægter og udgifter er lige store. 

Budgettet blev godkendt.  

Pkt. 6: Godkendelse af takstblad for 

det kommende år. 

På takstbladet for 2012 var eneste æn-

dring en forhøjelse af vandskatten til 

kr. 5,90. Takstbladet blev godkendt.  
 

 

Pkt. 7: Behandling af indkomne for-

slag. 

Der var ingen indkomne forslag. 
 

Pkt. 8: Valg af medlemmer og sup-

pleanter til bestyrelse. 

På valg var: Mogens Andersen, Bjørn 

Petersen, og Per Klausen.  

Alle blev genvalgt.  

Som suppleanter blev: Michael Micha-

elsen og Claus Wolff valgt.  
 

Pkt. 9: Valg af revisor og revisor-

suppleant.  

Som revisorer blev Nils Ohm Rasmus-

sen og Torben Nielsen valgt.  

Som revisorsuppleant blev Aage Chri-

stensen valgt.  
 

Dirigent:  

Aage Christensen 

 

 

 

Vandværket har d. 3/5 2012 kon-

stitueret sig som følger: 

Formand Rene Andersen 

Kasserer Niels Willumsen. 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Mogens Andersen  

Bjørn Petersen  

Per Klausen  
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”Far, hvor kommer 

jeg fra?” spørger 

lille Severin. 

Bogholder Olsen synker sammen i 

lænestolen. Det spørgsmål har han 

frygtet i årevis, men nu kan svaret 

ikke udskydes længere. 

Han tager lille Severin på skødet og 

begynder at forklare om blomsterne 

og bierne.  

Endelig efter den værste halve time 

i hans liv, spørger han: ”Hvorfor vil 

du forresten vide det netop i dag?” 

”Joh, for vi har fået en ny dreng i 

klassen, og han kommer fra Ros-

kilde.” 

 

 

 

 

 

 
 
 

Så skulle du ringe til 

fru Jensen's Multiservice.  
Alle medarbejdere 

er fagligt uddannede, 
og kvaliteten er i top. 

For fru Jensen er ingen 
 opgaver for små, 

men heller ingen er for store. 

Ring: 46 59 08 80 - 
www.frujensen.com 

Mad, vin eller gaver? 

http://www.frujensen.com/
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 JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK 
 Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene 

 Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk 
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Reerslev d. 8.5.2012/rm 

 

 

Til Tingstedets læsere og 

alle foreninger  

 

 

 

 

 

 

 

 

I fortsættelse af paraplymødet d. 12.1.2012, hvor datoen for årets Musikfestival blev 

offentliggjort, udsender vi følgende appel:  

 

I år er det 3. gang musikfestivalen løber af stabelen. Det bliver lørdag d. 18. august 

2012 i arenaen i Hedeland. De musikglade børn og unge fra skoler, SFO’er og 

klubber er allerede i gang med at forberede deres numre, som de glæder sig til at præ-

sentere. I år vil der som noget nyt også være jazz på programmet.  

 

I 2011 kom omkring 700 besøgende - hvor der i 2010 var 300 - og vi håber på en øget  

publikumsøgning i 2012. Så vi forventer, at der bliver brug for flere ”hænder”, der 

vil bistå med at yde et par timers hjælp i løbet af dagen.  

Om morgenen og om aftenen skal teltene henholdsvis op og ned, -  

og fra ca. kl. 10 - 19 er der salg af mad og drikke.  

Sidste år udarbejdede vi planer, som stort set fungerede godt til alles tilfredshed. 

 

Vi håber naturligvis på godt vejr som sidste år, - og håber ligeledes at denne skrivelse 

vil resultere i at nogle frivillige melder sig. Vi har også brug for et par ekstra deltage-

re i cateringgruppen. Vi hører gerne fra eventuelle ”hjælpende hænder”  inden 1. 

juli 2012.  
 

Med venlig hilsen  

Catering- og arbejdsgruppen v. Musikfestival 2012  

 

Bjarne Christiansen 

Michael B. Clausen 

Gitte Pedersen 

Rie Michaelsen  46 56 39 09 - Mail: rie.michaelsen@4me2you.dk 

 
 

 

mailto:rie.michaelsen@4


 

- 11 - 

 

Stor Lokaludstilling 

Ring: Ruth Trier 46 56 24 46 
 
 

 

ADVOKATVAGT 
Advokatvagten yder gratis og anonym rådgivning 

1. og 3. onsdag i måneden i tidsrummet  

kl. 17.15 til 18.30 på biblioteket i Hedehusene. 

2. onsdag er retshjælp fra kl. 16.30 til 17.30, 

Præsteboligen, M.W. Gjøesvej 20, Reerslev 

Advokatvagten varetages af 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Lorentzen 

Advokat (L) 

Sankt Petri Advokater 

Tlf. 33 91 22 33 

Karin Øhlenschlæger 

Advokat (L) 

CityAdvokat.dk 

Tlf. 40 48 59 24 

mmG 
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Reerslev fritids- og ungdomsklub 
Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene. 
Tlf. 43 35 35 60. Email: reerslev_fritidsklub@htk.dk  

Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk 

  
 

Så kan jeg da vist godt skrive at det er blevet forår. Vi kan mærke det på 

børnene. Det er ikke kun planterne, der spirer frem – det gør hormonerne 

bestemt også. Og så er det jo dejligt at man kan løbe efter hinanden uden-

for – uden at skulle huske at tage overtøj på først…. 

Vi har sagt rigtigt meget velkommen til alle vores nye børn, der startede 1. 

maj.  

Det har været en fornøjelse at se alle de glade forventningsfulde børn. Der 

er dog enkelte, der har fundet ud af, at man må trods alt ikke alt, selv om 

man er startet i klubben.  

Der har, efter deadline været rollespilsovernatning ved Hakkemosen. Et 

arrangement, som er lavet af de fritidsklubber, der har rollespil som aktivi-

tet. Det plejer at være en nat uden megen søvn, men til gengæld er der 

masser af muligheder for at få levet sin indre rollespiller ud.  

Der er ved at være helt styr på vores sommerkoloni i uge 27. Husk der er 

info møde om kolonien. Mødet er et kort ”fyraftensmøde”, hvor der bliver 

kort bliver fortalt lidt om hytten, hvad vi skal lave osv. Ligeledes bliver 

der mulighed for at stille afklarende spørgsmål. Se på vores hjemmeside 

eller i klubbladet, hvornår mødet afholdes.  

Husk klubben er lukket i uge 27, da vi er på koloni. 

Der vil, når vi nærmer os skolesommerferien, udkomme en ”sommerferie 

avis”. Her vil der komme til at stå noget om sommerens ture ud af huset, 

og hvad vi ellers kan finde på at lave. Der er jo mange, der holder ferie, 

men derfor skal det jo ikke være kedeligt at komme i klubben.  

Husk i øvrigt at klubben åbner klokken 10 i skolesommerferien.  

Glemte jeg at nævne Hedelandsfestivalen d. 18/8? Skriv det i kalen-

deren, hvis du ikke allerede har gjort det. Det bliver stort.  

 

Rigtig god sommer til alle – i år kommer der sol til os alle. 

På klubbens vegne 

Lars Vesterdal 

 

mailto:reerslev_fritidsklub@htk.dk
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2012  -  2013  
Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:  

 www.reerslev-sterkende.dk 
 

Formand Kirsten Halby 

 Tingstedvej 18, Reerslev 

 Tlf.: 4656 4661 

 Mobil: 4040 2687 

 Mail: khalby@mail.dk 

  

Næstformand:

 Tanja Borge 

 Brostræde 1, Reerslev 

 Tlf.: 2092 8008 

 Mail: tanja@broagergaard.dk 

 

 

Kasserer Lars Andersen 

 Sognevej 10, Reerslev 

 Tlf.: 4656 3706 

 Mobil: 2499 6009 

  Mail: sognevej10@hotmail.com 

 

Sekretær Niels Paulsen 

 Tingstedvej 9A, Reerslev 

 Tlf.: 4656 1687 

  Mail: amorgos@vip.cybercity.dk 

 

Presseko- Michael Michaelsen  

ordinator Solvang 29, Reerslev 

 Tlf.: 4656 3909 

 Mail: 

  michael.michaelsen@4me2you.dk 

 

 

 

 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
mailto:tanja@broagergaard.dk
mailto:sognevej10@hotmail.com
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Bestyrelses- Nick Ziegler 

medlemmer Tingstedvej 41, Reerslev 

 Tlf.: 4018 7228 

 Mail: nick@hyldagergaard.dk 

 

 Sigrid Mark Rasmussen 

 Tjhorsager 2, Reerslev 

 Tlf.: 4364 6707 

 Mail: agurk@email.dk 

 

 

 Torben Rosborg Nielsen 

 Sognevej 20, Reerslev 

 Tlf.: 4656 1981 

 Mail: torben.rosborg@mail.dk 

 

Suppleanter Aage Christensen 

Tingstedvej 18, Reerslev 

Tlf.: 4656 4661 

Mail: 

aage.kirsten@christensen.mail.dk 

 

 Michael Blem Clausen 

 Dybkærvænget 13, Stærkende 

 Tlf.: 4360 0050 

 Mobil: 4084 1329 

 Mail: micclausen@gmail.com 

  

 

Revisor: Niels Willumsen og Jesper Petersen  

Revisorsuppleant: Ulla Christensen 
 

Referatet fra generalforsamlingen kan rekvireres hos formanden, 

Kirsten Halby eller læses på Landsbylaugets hjemmeside:  

www.reerslev-sterkende.dk 
 

Hvis du ikke er medlem af Landsbylauget og gerne vil have indflydelse på hvad der sker i 

vores landsbyer, eller du gerne vil deltage i byernes arrangementer, kan du henvende dig til:  

Kasserer Lars Andersen  
Sognevej 10, Reerslev  

2640 Hedehusene  

Tlf. 4656 3706 / Mobil 2499 6009 

Årligt kontingent 150,- kr.  

Bankkonto: Nordea Hedehusene, konto 2283-5905408277 - Husk afsender. 

mailto:nick@hyldagergaard.dk
mailto:agurk@email.dk
mailto:torben.rosborg@mail.dk
mailto:aage.kirsten@christensen.mail.dk
http://www.reerslev-sterkende.dk/
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Besøg på Thorsbro Vandværk 
Omkring 20 personer fra Reerslev og omegn havde lørdag d. 12. maj taget imod 

Landsbylaugets tilbud om et besøg på vandværket ved Torslunde. Vandværket, der 

blev indviet i 1908 er tidligere blevet beskrevet i Tingstedet, og besøget levede helt 

op til forventningerne: storslåede maskiner, interessante historiske og tekniske beret-

ninger, smukt byggeri og smukke omgivelser. Så det var måske lidt skuffende, at ik-

ke alle de tilmeldte mødte frem på den blæsende og fugtige formiddag.  

Men de fremmødte fik som sagt et par gode og spændende timer og kunne nyde kaf-

fen til lyden af den store dieselmotor, som blev startet op. 

For alle dem, der desværre ikke kunne deltage er der dog flere chancer, da der efter 

d. 22. maj, hvor sæsonen for alvor starter, er tirsdags-rundvisninger kl. 18-20, lige-

som man kan prøve at finde flere oplysninger på hjemmesiden: 

www.thorsbrovandvaerk.dk  

 
 

http://www.thorsbrovandvaerk.dk/


 
 
 
 
 
 

REERSLEV-STÆRKENDE 
LANDSBYLAUG 

INDBYDER TRADITIONEN TRO TIL 

 
SCT. HANS AFTEN I LERGRAVEN 

lørdag d. 23. Juni 2012 
 

Årets båltaler 
Finn Gottrup 

Borger i Reerslev og professor i kirurgi 
v/ bispebjerg hospital 

ca. kl. 21.15 
 

bålet tændes ca. kl. 21.30. 
 
Tag madkurven med. (Der er mulighed for at grille.) 
 

Landsbylauget sælger øl/vand/vin og slik fra kl. 19.00 
Grillen er klar ca. kl. 19.30 
 
Til børnene. 
Kl. ca.19.30 gratis snobrød. 
 
Medbring gerne tæppe eller klapstol. 
Landsbylauget sætter borde og stole op til ca. 50 personer. Vi regner dog 
med at der kommer flere, så vi opfordrer til at medbringe en stol eller to, 
hvis I har mulighed for det. 
 

Mød op til en hyggelig aften 
alle er velkommen 

 
www.reerslev-sterkende.dk 
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DIN lokale SEXOLOG 
v/Karin Øhlenschlæger 
cand.jur. og sexolog(stud.) 

• Manglende sexlyst - Stress 
• Single - find en kæreste 
• Seksuel inspiration – trends 
• 60 min per session, billig åbningspris og trygge omgivelser  

Bestil tid - gerne aften og weekend 
Telefon: 40 48 59 24  

Mail: karin.oehlenschlaeger@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 NCC Råstoffer A/S 

 Reerslev Grusgrav 

 Hedehusene Mørtelværk  

 Tranemosevej 2,  Reerslev  

 2640 Hedehusene 

 Tlf. 4656 0021     www.raastoffer.dk  
 

 ● Vi sælger også til private, kontant. ● Vi giver gerne et godt råd om materialevalg. 

 ● Vi har et stort udvalg af grus, sten og mørtel. ● Vi giver mulighed for at bese materialerne 

     inden køb. 

mailto:karin.oehlenschlaeger@gmail.com
http://www.raastoffer.dk/
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 

Bestyrelsen pr. 27. februar 2012 
 

Funktion Fornavn Efternavn Adresse Postnr.  

& by 

Tlf. 

Privat 

Mobil 

Formand Jens Midtgaard Stærkendevej 153, 

Stærkende 

2640   

Hedehusene 

46136484 40154668 

Mail:  jm@miljoe-logistik.dk 

Næstfor-

mand 

Michael Blem Clau-

sen 

Dybkærvænget 13, 

Stærkende 

2640  

Hedehusene  

43600050 40841329 

Mail:  micclausen@gmail.com 

Kasserer Rina Nielsen Stærkendevej 236, 

Stærkende 

2640  

Hedehusene 

 29234870 

Mail:  mail2rina@yahoo.dk 

Sekretær Ulla Christensen Solvang 70,  

Reerslev 

2640  

Hedehusene 

 24273080 

Mail:  ullachr@mail.tele.dk 

Gymnastik Gitte  Pedersen Thorsager 26 I,  

Reerslev 

2640  

Hedehusene 

46594140 20444440 

Mail:  guk.pedersen@mail.dk 

Senior-

fodbold 

Bjarne Christiansen Solvang 48, 

Reerslev 

2640  

Hedehusene 

46563709 40171976 

Mail:  bm@christiansen.mail.dk 

Svømning Frands Bennetsen Thorsager 3,  

Reerslev 

2640   

Hedehusene 

46592817 29233387 

Mail:  frans.bennetsen@mail.dk 

Best. med-

lem 

Christian  Bruhn Stærkendevej 236, 

Stærkende 

2640  

Hedehusene 

39551533 61381168 

Mail: christian@c-bruhn.dk 

Skydning Per Nielsen Stationsvej 20 2640   

Hedehusene 

 22143067 

Skydning, 

kasserer 

Helge Johnson Reerslevvej 71 2640  

Hedehusene  

 23474582 

Skydning, 

suppleant 

Niels  

Jørgen 

Petersen     

Suppleanter: Rie Michaelsen og Jan Jensen 

Bilagskontrollanter: Johannes Thulesen og Kurt Thomassen 

Fanebærer: Kurt Thomassen og  Suppleant: Claus Wolff

mailto:jm@miljoe-logistik.dk
mailto:micclausen@gmail.com
mailto:mail2rina@yahoo.dk
mailto:ullachr@mail.tele.dk
mailto:guk.pedersen@mail.dk
mailto:bm@christiansen.mail.dk
mailto:frans.bennetsen@mail.dk
mailto:christian@c-bruhn.dk
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 

 

 
 

 

 

Reerslev Skytte og Idrætsforening vil igen fra efteråret kunne tilbyde en 

masse aktiviteter for såvel børn, unge og voksne.  

Programmet ligger endnu ikke helt fast, men der er både nye og kendte ak-

tiviteter på programmet.  

Vi kan dog meddele, at der med sikkerhed bliver følgende aktiviteter: 

kampsport, line dance for begyndere og let øvede, effekt, børnegymnastik, 

svømning, fodbold, basket, løb og hip hop for børn og voksne. 

Derudover har vi andre nye spændende aktiviteter på tegnebrættet - dem 

kommer I til at høre mere om lidt senere. 

I uge 21 starter vi nye løbehold op samt bordtennis. Læs mere om dette på 

hjemmesiden eller i den flyer, der vil blive omdelt.  

Til den nye sæson mangler vi instruktører til Zumba, mor/barn gymnastik 

samt til et børnehold i alderen 6-13 år. Er I selv interesseret eller kender I 

nogen, må I meget gerne kontakte os på bestyrelsen@reerslevif.dk. Idræts-

foreningen tilbyder aktuelle kurser. 

Vel mødt  

 

mailto:bestyrelsen@reerslevif.dk
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L.N. Skov/Have & Park 
Maskinhandel 

STÆRKENDEVEJ 226, Vindinge 

2640 HEDEHUSENE 

4613 8401 lnservice@mail.dk  

                                                 

TILBUD!! 
 STIGA PARK COMPACT 14  

 PRIS KR.  24.995 ,00  

 STIGA ESTATE GRAND TORNADO HST 19 

 VEJL.  KR.  14.995,00  -  NU KR. 13.995 ,00  

Igen i år har vi mange gode tilbud på Plæneklippere/Hækklippere 

Og meget andet godt – så kom forbi og se vores udvalg! 

Vi har næsten alt i Havebrugsmaskiner/benzin/el 

Service/Reparationer/Reservedele 

Små smedeopgaver udføres 

Slibning af rotorknive/skær f. Hækklipper/Hæksaks/ 

Cylinder-/håndklipper/kæder/alm. Knive 

Udlejning af bl.a. Benzinhavefræsere/Plæneluftere/Brændekløvere 

Som noget nyt: Udlejning af Rotorklippere. 

Afhentning/Udbringning. 

. 

 

 

 

 

 



Information 
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Reerslev Skytteforening 
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Skydning i sommersæsonen, Hovedgaden 610, tlf. 4659 0164. 

Sommersæson – Pistol- og riffelafdeling. 

Riffelskydning, 50 m Onsdag 18.30 – 21.00 

Riffelskydning, 200 m Mandag 18.00 – 21 00 

Pistolskydning, 25 m Onsdag 18.00 – 21.00 

Nye medlemmer er velkomne. Man er også velkommen, hvis man blot ønsker at prø-

ve. Der vil være en gratis prøveskydning. 

Rifler og pistoler stilles gratis til rådighed af foreningen, men krudtet køber 

du af foreningen. 

E-mail :  info@reers levskyt te forening.dk  

Information om skydning kan fås hos følgende: 

Formand: Per Nielsen 2214 3067 

Kasserer: Helge Johnson 2347 4582 

Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen 4632 6060 

 Pia Eriksen 3120 2858 

 Palle Andersen 2147 7850 

Pistol afd.: Lars Rasmussen 4659 0506 

 Jesper Helmersen 2993 3833 

 Bjarne Kristensen 2267 8970 

Kontingent for 2012: Børn kr. 150,00 Voksne kr. 300,00 

Børn kan skyde med riffel fra de er ca. 6 -8 år. 

På pistol har vi dog et modenhedskrav og minimumsalder på 12  år, samt 

far eller mors deltagelse/tilstedeværelse hvis man er under 16  år. 

HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN 

Læs mere på  w w w .r e er s l evs ky t t e fo r e n in g .dk  

mailto:info@reerslevskytteforening.dk
http://www.reerslevskytteforening.dk/
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Fugleskydning 
 

Reerslev Skytteforenings årlige 

fugleskydning afholdes  

lørdag den 4/8 2012 fra kl. 12.00 

på Skydebane Vest i Hedehusene. 

Hovedgaden 610 
(lige over for Rockwool) 

Alle kan deltage også  

ikke-medlemmer samt ikke-skytter. 

Kom og prøv. 

Fugleskydningslodder kan købes hos 

Svend Erik Rasmussen, tlf. 46 32 60 60. 

Vel mødt 

Reerslev Skytteforening
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Reerslev Skytteforenings resultater:  

Amtsturnering. 

15 m. riffel 
Veteran 2. division: Reerslev nr. 4 

Åben klasse 1. division: Reerslev nr. 6 

15 m. pistol 
Senior 1. division: Reerslev nr. 1 

Senior 2. division: Reerslev nr. 4 

 

Vinder af 1. division deltager ved DM i Vingsted 

15 m. riffel 

Mesterskab 

Bk. nr.1 Erik Godsk 186 p. 

Åben klasse nr.1 Pia Eriksen 199 p. 

Veteran nr.1 Palle Andersen 192 p. 

 

 

50m. riffel – 25 m. pistol 

Hver onsdag på Skydebane Vest 

Hovedgaden 610, Hedehusene 



 MADSIDEN 
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BØRNESIDEN 

TILLYKKE 
Vinderen af nr. 121’s 
krydsordsopgave:             
Løsning: Brise 
       
Karla Pedersen 
Thorsager 26 I  
 
 

 
 

Kunne du tænke dig at vinde 50 
kr., og er du under 15 år og bor i 
Tingstedets distrikt, så send løsnin-
gen til nissemor@cafeer.dk eller 
læg den i postkassen på  
Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep, 
senest d.15.07.2012 
 
 
Navn:   

Adresse:   

Alder:   

Løsning:   

Mit yndlingsdyr:   

- 27 -

mailto:nissemor@cafeer.dk


A/S Tjørnehøj Mølle 
Tingstedvej 47 
2640 Hedehusene 
Tlf. 33 68 37 70
www.kvalitetsfoder.dk

Åbningstider:
Man.-tors. 7.00-16.00
Fre. 9.30-15.00
Middagslukket 
alle dage 12.00-12.30

Vi har det hele til konkurrencedygtige priser. Alt i foder 
til heste – også strøelse, træbriketter samt træpiller.

Tjørnehøj Mølle er Danmarks største hestefoderprodu-
cent. Foderet forhandles landsdækkende gennem DLG, 
Land & Fritid samt private forhandlere.

Kæledyr
eller have?



 REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
 2640  HEDEHUSENE 
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MIDSOMMERKONCERT I REERSLEV 

TORSDAG d. 21 JUNI KL.21 med DR Vokal Ensemblet  

Den traditionelle midsommerkoncert i Reerslev Kirke bliver i år vare-

taget af DR VokalEnsemblet, som har et tæt forhold til den danske og 

nordiske musik, fx Per Nørgård, ligesom den svenske kormester Sven-

David Sandstrøm har skrevet specielt til DR VokalEnsemblet.  

Da sidste års julekoncert med DR’s pigekor var en stor succes, vil vi 

igen i år tilbyde en god oplevelse med et andet af DR’s kor. 

Som sædvanlig er der gratis adgang, men på grund af begrænset plads i 

kirken er vi nødt til at udlevere billetter. 

Disse kan afhentes mandag d. 18. juni fra kl. 18.00 til 20.00 i 

servicebygningen ved kirken. Der udleveres max. 2 billetter pr. vok-

sen person. 

Efter koncerten er der mulighed for at hygge sig med et glas vin og 

samtidig nyde årets længste og lyseste aften i forhåbentlig godt vejr.  

På gensyn d. 21. juni. 

Med venlig hilsen  

Menighedsrådet 
 



REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
 2640  HEDEHUSENE 
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Udflugt for Reerslev sogns beboere   

lørdag d. 25. august 2012 

Årets udflugt går til Jungshoved kirke. 

Vi starter fra p-pladsen foran Reerslev 

kirke kl. 9.00 og planlægger at være 

fremme ved Jungshoved kirke ca. en 

time senere. Her får vi lidt at vide om 

kirken og dens historie og drikker vores 

medbragte kaffe. 

Frokosten spiser vi på Rødvig kro, og vi regner med at være hjemme igen ca. kl. 

17.00. 

Prisen for deltagelse er kr. 150,- 

Tilmelding til Else Raahauge tlf. 46 13 96 15 eller  

e-mail: else.raahauge@gmail.com senest d. 15. august 2012. 

Venlig hilsen  

Menighedsrådet 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Dalby_kirke_2004.png
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Dalby_kirke_2004.png
mailto:else.raahauge@gmail.com
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Gudstjenester 
17/6 til 30/9 2012 

Søndag, den 17. juni  kl. 10 

2.S.e.Trinitatis  (Kanding) 

Søndag, den 24. juni  kl. 10 

3.S.e.Trinitatis  (Hedegaard) 

Søndag, den 1. juli  kl. 10 

4.S.e.Trinitatis  (Kanding) 

Søndag, den 8. juli  kl. 10 

5.S.e.Trinitatis  (Kanding) 

Søndag, den 15. juli  kl. 10 

6.S.e.Trinitatis  (Kanding) 

Søndag, den 22. juli  kl. 10 

7.S.e.Trinitatis  (Kanding) 

Søndag, den 29. juli  kl. 10 

8.S.e.Trinitatis  (Hedegaard) 

Søndag, den 5. august  kl. 10 

9.S.e.Trinitatis  (Kanding) 

Søndag, den 12. august  kl. 10 

10.S.e.Trinitatis  (Kanding) 

Søndag, den 19. august  kl. 10 

11.S.e.Trinitatis  (Hedegaard) 

Søndag, den 26. august kl. 10 

12.S.e.Trinitatis  (Kanding) 

 
 

Søndag, den 2. september  kl. 10 

13.S.e.Trinitatis  (Kanding) 

Søndag, den 9. september  kl. 10 

14.S.e.Trinitatis  (Kanding) 

Søndag, den 16. september  kl. 10 

15.S.e.Trinitatis  (Kanding) 

Søndag, den 23. september  kl. 10 

16.S.e.Trinitatis  (Hedegaard) 

Søndag, den 30. september  kl. 10 

17.S.e.Trinitatis  (Kanding) 

 



AKTIVITETSKALENDER: Juni – december 2012 

Dato Kl. Aktivitet Sted Arrangør 

Ons 13/6 9.45 Tur til Naverhulen Helsingør ÆK 

Ons 13/6 18.30 Menighedsrådsmøde  Servicebygning MHR 

Ons 20/6 13 Sommerafslutning HUSET ÆK 

Tors 21/6 21 Midsommerkoncert, se side 29 

HUSK, billetafhentning, d. 18/6 kl. 18-20.  

Kirken MHR 

Lør 23/6 19 Skt. Hans, se side 17 Lergraven LL 

 2/7 – 6/7  Uge 27 KLUBBEN LUKKET  FTK 

 2/7 - 6/7 Uge 27 Hyttetur til Polarhytten Stenløse FTK 

Lør 4/8 12 Fugleskydning, se side 23 Skydebane 

Vest 

RSF 

Ons 8/8 18.30 Menighedsrådsmøde  Servicebygning MHR 

Lør 18/8 11 Hedelandsfestival Amfiteatret 

Hedeland 

FTK + H.Tå 

kommune m.fl. 

Lør 25/8 9 Udflugt, se side 30 

Pris: kr. 150 

Tilmelding senest d. 15/8, 4613 9615. 

Jungshoved og 

Præstø kirker 

MHR 

Ons 29/8  Tur til Kjøge Miniby Køge ÆK 

Tors 6/9 10 - 18 Udflugt til Lolles Gård, Nyord  

Pris: 300 kr. 

Tilmelding senest d. 1/9, tlf. 4656 0673. 

Møn HHF 

Ons 12/9 18.30 Menighedsrådsmøde  Servicebygning MHR 

Man 8/10 14 Virksomhedsbesøg, Bønnelykken Spirer 

Pris: 50 kr. + kørepenge 

Tilmelding: senest d. 29/9, tlf. 4656 0673. 

Ringsted HHF 

Ons 10/10 18.30 Menighedsrådsmøde  Servicebygning MHR 

Fre 26/10 19 Café-aften HUSET Café 

Man 5/11 13 Abemanden, Dyrepasser fra Zoo 

Pris: 100 kr. incl. snitter 

Tilmelding: senest d. 1/11, tlf. 4656 0673. 

HUSET ÆK og HHF 

Ons 21/11 18.30 Menighedsrådsmøde  Servicebygning MHR 

Man 26/11 19 Julehygge med banko (Husk gave) 

Pris: 50 kr. 

Tilmelding: senest d. 20/11, tlf. 4656 0673. 

HUSET HHF 

Forkortelser: 

FTK Reerslev Fritidsklub RIF Reerslev IF RSF Reerslev Skytteforening 

MHR Reerslev Menighedsråd Café Landsbylaugets Café-Udvalg LL Landsbylauget 

HHF Husholdningsforeningen HUSET Reerslev forsamlingshus ÆK Reerslev Ældreklub 

 


