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Hvor finder jeg hvad 

i Tingstedet? 
 

Forsamlingshuset, Nyt tag, Dilettant, JM 

miljørådgivning, side 4-7. 
 

Landsbylauget, Generalforsamling,  

side 8-9. 
 

Café-aften, side 10. 
 

NCC og Schärfe, side 11 . 

 

Reerslev Vandværk, Generalforsamling, 

side 12-13. 
 

Reerslev Fritidsklub, side 14. 

 

Landsbyordning, side 15. 
 

Forsamlingshuset og Landsbylauget,  

Fastelavn side 16-18. 
 

Reerslev IF, Generalforsamling,  

side 19-21. 
 

Reerslev Skytteforening, side 22.  

 

Willums Hjemmeservice og Prinfo,  

side 23. 
 

Madsiderne, Tips og ideer, side 24-25. 
 

Det’ for børn, Børnesiden, side 26. 
 

Menighedsrådet, Miniputkirke, Præste-

gårdsformiddage, Erik Norman Svendsen, 

Gudstjenesteliste, side 27-31. 
 

Abonnementspriser: 

Grundet øgede portoudgifter pr. 1/1 2015 ser 

vi os desværre nødsaget til at hæve abonne-

mentsprisen til 175,- kr. årligt.  

 

Tingstedet 

Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. 

Bladet optager indlæg fra private, foreninger 

samt annoncer. 

Bladet er planlagt til at udkomme omkring den 

1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. 

oktober og 1. december. 

Indlæg til næste nummer skal være redaktio-

nen i hænde senest d. 10. 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. 46 56 06 73 

Mobil: 40 72 64 05 

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

Preben Hedegaard  

Solvang 33, Reerslev, Tlf. 46 56 38 80 

E-mail: p r e b e n @ w e d d e r k o p . d k  
 

Rie Michaelsen  

Solvang 29, Reerslev, Tlf. 46 56 39 09 

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. 46 56 28 94 

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.: 24 45 54 30 

E-mail:  karin.gregersen@hotmail .com 
 

Nye annoncører kan henvende 

sig til en af de ovennævnte 

redaktionsmedlemmer.  

mailto:karin.gregersen@hotmail.com
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SAA GIK 
år 2014 og det ny år 2015 blev hilst velkommen 

af et lokalt festligt, farverigt og flot fyrværkeri 

som kl. 0.30 overgik alt, hvad der hidtil havde 

farvet den sorte nattehimmel. 

Hvad bringer så det nye år? 

Det ved vi af gode grunde ikke, men løfter om 

forbedringer skorter det ikke på, når vi lukker op 

for radio eller TV. 

Vi får se! 

Men en ting er helt sikkert, i skrivende stund si-

ver regnen ned fra en grå og trist himmel, det at 

isen smelter omkring Grønland, det præger også 

vejret hos os!  

Sådan var det ikke, da Viggo Stuckenberg i sin 

tid skrev: 

 

”Det regner over mosen,  

så mild og blødt, så fint og tæt,  

et regnvejr gråt af grøde, 

en livsens dag, der lindt og let  

mod jordens hjerte rinder.  

 

Som små krystaller perler 

i kabelejers gyldne fang 

de vædeblanke dråber, 

og slåentjørnens tornehang 

i snehvidt knopbrud skinner. 

 

Det gule græs, de spinkle,  

de silkefine brune rør 

i regnen lydløst bæver, 

og spindelvævets sølverslør 

om strå sig dråber vinder.  

 
 

Det regner over mosen, 

så stille går den dag sin gang, 

en enlig småfugl pipper 

og løfter kvidrende sin sang, 

imedens regnen rinder.”  

 

Vi nærmer os februar og langsomt går vi for-

året i møde, hele det nye år ligger forude og 

hvad det gemmer er ikke godt at vide – og dog 

– et valg står for døren og hvad det vil bringe 

og ende ud i, er ikke godt at vide, men man har 

jo lov at håbe og pludselig dukkede præsten 

Kaj Munk op i tankerne, han havde jo oplevet 

lignende situationer, hvor skulle vælges nye 

samfundsstøtter, så han skrev:  

 

”Nej, aldrig skal vort land forgå. 

Hør, hvad slags folk jeg bygger på.  

Slet ikke mest den fine trop, 

der rager højest blandt os op. 

 

En embedsmand er en person,  

der lever for at få pension. 

Ham gør man ofte til sin ven 

ved blot at true ham på den. 

 

De rige, og de store med, 

er blevet vænnet fra fortræd. 

Tit gi´r de heller efter end 

at blive sat på dør igen. 

 

Men aldrig slettes Danmarks navn, 

så længe som i København 

er endnu ikke ryddet ud 

det allersidste cyklebud.”  

Godt nytår fra redaktionen.  
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NYT FRA TAGFRONTEN. 
 

Tak til alle de mange glade givere. Vi er meget glade for den store opbakning og vilje 

til sammenhold, som vores tagprojekt har vist. 

Alle plader på siden ud mod Tingstedvej er solgt – og vi er i gang med bagsiden. Den 

skal jo også skiftes, så der er stadigvæk masser af mulighed for at komme med på 

sponserlisten – den liste, der hænger i forsamlingshuset med optegnelse over de 

mange donorer. 

Vores kampagne vil køre hele 2015.  

Ved Grydelaugets februar arrangement (fredag d. 27.2 2015) vil temaet være 

Forsamlingshuset – hvor vi bl.a. vil afholde en lille auktion under vort motto ”fra 

auktion til aktion”. Her kan der doneres effekter eller tjenesteydelser.  

Se nærmere på den flyer der omdeles. 

 
 
 



 REERSLEV FORSAMLINGSHUS 

- 5- 

 

  

   

 JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK 
 Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene 
 Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk 
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Rammen til større og mindre begivenheder  
 

Se brochure og kalender på hjemmesiden 

http://www.reerslev-sterkende.dk/Forsamlingshuset 
 

Andelsbeviser sælges for 200 kr. pr. husstand.   
 

Vært: Birthe Hillersdal tlf. 46 56 11 52 

Træffes bedst mellem 16 - 18.  

E-mail: forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk 

Tingstedvej 27, Reerslev, 2640 Hedehusene  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.reerslev-sterkende.dk/Forsamlingshuset
mailto:forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk
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Dilettanterne fortsætter galskaben. 

Efter sidste års store succes gør dilettanterne klar til igen i 2015 at præsentere 

teater i Reerslev Forsamlingshus. I år hedder stykket ”Ud af klappen”, en farce, 

som giver lattermusklerne en god omgang træning.  

Kort om stykket: 

De to seniorer, Elinor og Wilhelm, er godt kede af at svigersønnen, den driftige 

entreprenør Tage, har taget fusen på dem. Han vil have dem til at flytte, så han 

kan købe deres store grund for en slik og tjene kassen på at udstykke grunden. 

Så mens han er på ferie, hacker Elinor sig ind på deres netbank og Facebook 

profil, så hun og Wilhelm kan overtage deres liv. Det kræver dog lidt hjælp fra 

den Polske hushjælp, Renata, og ikke mindst det bramfri postbud Titter. 

Med andre ord: Læg dig aldrig ud med en pensionist, der har taget Ældre-sagens 

PC-kørekort! 

”Vi havde stor succes med sidste års stykke”, fortæller årets instruktør, Mikael 

Jensen, ”Igen i år vil vi gerne give folk noget at grine af. Det er i store træk den 

samme besætning, så vi glæder os til at følge succesen op fra sidste år.” 

Vi håber, at se rigtig mange til en sjov og interessant teateroplevelse, når vi slår 

dørene op til marts. 

Stykket spiller torsdag 12.3 2015 kl. 18.30, fredag 13.3 2015 kl. 19 

og lørdag 14.3 2015 kl. 19. 
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Billetpriser: 
 

Torsdag 12.3 kl. 18.30, billetter købes i døren uden forudbestilling 

Pris: 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn (til og med 12 år).  

 

Fredag 13.3 kl. 19.00, billetter forudbestilles.  

Pris: 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn.  

Prisen inkluderer lagkage og kaffe/ te eller sodavand.  

 

Lørdag 14.3 kl. 19.00, billetter forudbestilles. 

Pris: 120 kr. for voksne og 60 kr. for børn.  

Prisen inkluderer 2 stk. smørrebrød. 

 

Billetter bestilles hos Birthe Hillersdal. 

Tlf./sms 2818 9356 eller mail: 

forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk 

 
Med venlig hilsen 

Dilettanterne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dilettant 2014 

mailto:forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk
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Generalforsamling 2015 

I Reerslev-Stærkende Landsbylaug 

Fredag den 10. april 2015 kl. 18:00 

Kl: 18 til ca. 19: Selve Generalforsamlingen 

Kl. 19 til ca. 23: Spisning 

Traditionen tro er det Cafeudvalget, der står for den sædvanlige gode mad. 

Bindende tilmelding til spisning senest den 5. april 2015 til Kirsten Halby på tlf.  
2129 5006 eller John Severin på 2067 7183. 

Pris pr. kuvert kr. 85,-. Børn under 12 år kr. 40,- 
Salg af øl, vin og vand til rimelige priser 

Nye medlemmer til bestyrelsen: 
Der mangler nye kræfter i bestyrelsesarbejdet, så vi byder interesserede velkomne til 
at melde sig som kandidater eller komme med forslag til, hvem der kunne have lyst 

 
Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan deltage i Generalforsamlingen 

 

Støt op om vores Landsbylaug og bliv medlem, såfremt du ikke allerede er. Du kan på 
denne måde være med til at præge det sociale og kulturelle liv i Reerslev /Stærkende 
samt forhold over for kommunen, der kan have indflydelse på udviklingen af vores 
landsbyer.    

Betaling kan enten ske ved hjælp af girokort, netbank, ved indgangen til 
generalforsamlingen eller PBS betalingsservice, som kan ses på 

www.reerslev-sterkende.dk 

https://www.facebook.com/reerslevsterkende 

Kontingent er kr. 150 årligt pr. husstand. 

    
Vel mødt til generalforsamling i forsamlingshuset den 10. april 2015  

http://www.reerslev-sterkende.dk/
https://www.facebook.com/reerslevsterkende
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Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af næste års kontingent – bestyrelsen foreslår uændret kr. 150 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

8. Valg af revisor og suppleant 

9. Eventuelt. 

          

       

 Foto fra 2014  
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.  

 

 

 

 

 

Fransk kok og hushovmester er vi ikke, men vi 

skal gøre vort bedste, bare I vil komme og  

hygge jer sammen med os til  

café-aften 
fredag den 27/2 2015 kl. 19 

Grydelauget 
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NCC Roads A/S, Råstoffer 

Reerslev Grusgrav 

Tranemosevej 2, Reerslev, 2640 Hedehusene, tlf. 46 56 00 21 
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I/S Reerslev Vandværk 

Generalforsamling tors. d.19 marts 2015 kl.19 

i forsamlingshuset 

 

Husk tilmelding til spisning 

hos Niels Willumsen tlf. 2293 4096 

el. mail: nilewi@post.tdcadsl.dk 

 

 

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

3. Bestyrelsens beretning. 

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. 

6. Godkendelse af takstblad for det kommende regnskabsår. 

7. Behandling af indkomne forslag. 

8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

9. Valg af to revisorer og en suppleant. 

10. Eventuelt. 
 

Forslag til ordinær generalforsamling skal afgives til bestyrelsens 

formand senest den 15. februar 2015. 
 

Bestyrelsens mangeårige kasserer og et bestyrelsesmedlem ønsker 

ikke genvalg. Derfor opfordres nye friske kræfter til at tage en 

tørn i det meget vigtige bestyrelsesarbejde.  

mailto:nilewi@post.tdcadsl.dk
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Vandværket, der er over 100 år gammelt, er i den senere tid be-

gyndt at vise sin alder. Derfor havde vandværkets bestyrelse i 

2009 en dykker nede i vandhøjen for at tjekke tilstanden. 

Det blev til en rapport, som beskrev at højen er begyndt at slå 

små revner og stolperne, som bærer taget, er godt rustne. 

Bestyrelsen er derfor begyndt at indhente tilbud på renovation/-

reparation af højen. 

Dette vil betyde et ekstra bidrag pr. parcel. Størrelsen på bidra-

get afhænger af tilbud/reparation. Når tilbud og løsning er på 

plads vil vi indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

 

 
 
 
 

Info fra Vandværksrådet: 

Et mindre vandværk i kommunen har været i samme situation ang. repa-

ration og kontaktede derfor kommunen for at blive tilsluttet det kommu-

nale vandværk og nedlægge sit eget. 

Det var kommunen indstillet på, men det betød, at hver parcel skulle be-

tale en tilslutningsafgift på 30.000,00 kr. Det var man dog ikke indstil-

let på, så vandværket blev repareret/renoveret. 
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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 
  

Tak for 2014, og mere godt nytår! 

Vi fra klubben håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Vi glæder os til et nyt 

år med masser af sjov og aktiviteter. - Og ikke mindst en ny organisation.   

Vi starter året med at drage til Aalborg. Ungdomsringens Musikfestival løber af sta-

ben d. 16 – 18. januar, og vi er med for 6. år i træk. I år med hele 4 bands. Det er vildt 

imponerende. Tror det var godt, der var nogen, der gjorde en stor indsats, for at mu-

sikken i Reerslev har et sted at øve, ellers var vi nok ikke kommet af sted i år. Og slet 

ikke med 4 bands.  

Som det er mange af Jer bekendt, sluttede Reerslev Fritids- og Ungdomsklub med at 

eksistere som selvstændig klub pr. 31/12 2014. Det er der sådan set ikke noget galt i, 

da vi dagen efter blev en del af noget større.  

Reerslev skole landsbyordning så dagens lys.  

Reerslev skole landsbyordning er blevet til ved at sammenlægge de 4 institutioner i 

Reerslev, skole, sfo, daginstitution og klub til en organisation.  

Dette markerede vi ved en lille ”åbningsceremoni” mandag d. 5/1 2015. Her kom 

formanden for Institutions- og skoleudvalget, Kurt Scheelsbeck, og holdt en lille tale 

for alle de fremmødte børn, forældre, personaler, landsbyborgere og centerchefer. 

Derefter fik Kurt overrakt saksen af elevrådsformand Sebastian Szylit Jensen, så han 

kunne klippe det røde bånd, som symbol på at landsbymodellen er en realitet. Tak til 

Jer alle, som mødte frem på denne specielle dag. Og tak til alle børnene som sang 

Reerslev skoles sang.  

På Landsbylaugets hjemmeside er det muligt at se billeder fra morgenen, samt Kurt 

Scheelsbeck’s tale.  

http://www.reerslev-sterkende.dk 

Alt dette betyder, at der vil være en fælles ledelse af landsbyordningen. Centerche-

ferne har truffet en beslutning om at den fælles ledelse kommer til at bestå af Lars 

Vesterdal (Pædagogisk afdelingsleder for SFO/Klub), Carina Pagsberg Rutell (Pæda-

gogisk afdelingsleder for dagtilbud) og Anette Ahrenst (Strategisk leder og skolele-

der). SFO leder Tanja Zeglerski vil indgå i skolens ledelsesfunktioner, indtil hun fra-

træder d. 31/5 2015. 

På grund af besparelser lukker vi om tirsdagen klokken 17:00 i hele 2015. 

Sidst men ikke mindst – HEDELANDSFESTIVAL 2015. Det er nu blevet afgjort, 

at vi kan afholde festival i Hedeland for 6. år i træk. Det bliver lørdag d. 30. maj – 

skriv det allerede nu i kalenderen, det bliver et brag af en fest.  

På klubbens vegne 

Lars Vesterdal 

Pædagogisk afd. leder  

 

mailto:reerslev_fritidsklub@htk.dk
http://www.reerslev-sterkende.dk/
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Åbning af Landsbyordning ved Reerslev skole mandag d. 

5.1.2015 i skolegården kl. 7.45. 

En smuk morgen - den første skoledag efter juleferien - samledes 

børn, forældre og ansatte i skolegården - hvor indvielsen af den ny 

æra blev indledt af byrådsmedlem Kurt Scheelsbeck: 

"Jeg er utrolig glad for at stå her i dag! Den første skoledag efter en lang juleferie er 

altid en spændende dag, men denne dag - mandag d. 5. januar 2015 er lidt mere 

spændende, end vi måske havde kunnet forudse på samme tidspunkt for et år siden. 

I dag har vi premiere på en helt ny organisation på vores skole og vore dagtilbud, vo-

res SFO og vores fritids- og ungdomsklub her i Reerslev. Det er en såkaldt "landsby-

ordning", hvor skolen og fritidsordningerne ledelsesmæssigt samles. Skolelederen 

kan nu, sammen med pædagogisk leder for SFO og Klubben og en pædagogisk leder 

for dagtilbuddene i området her i Reerslev, lede hele området for børnene her i Reers-

lev på en langt mere sammenhængende måde. 

Denne nye ordning her i Reerslev underbygger meget præcist tankerne i Høje-

Taastrup Kommunes nye børne- og ungepolitik, hvor vi understreger, at det er utro-

ligt vigtigt med harmoniske overgange fra dagtilbuddet til skolen/SFO og senere til 

fritids- og ungdomsklubben. Det er helt sikkert også baggrunden for, at der faktisk er 

nogle, som er misundelige på jer i dag. Da vi i sin tid havde en høring omkring, hvor-

dan vi skulle introducere vores fritidstilbud, da efterlyste man nemlig også en lands-

byordning i Sengeløse, men de må lige vente lidt, for det er her i Reerslev, vi har lo-

kal danmarkspremiere på landsbyordningen. 

Jeg vil gerne her, inden jeg har den utrolig store ære at klippe snoren, rette en meget 

varm tak til forældrerepræsentanterne i såvel skolens som klubbens bestyrelse. Vi 

trækker ekstra på jeres tålmodighed, fordi vi endnu ikke har kunnet sammenlægge de 

2 bestyrelser, da vi venter på at ministeriet godkender denne ordning - det er vi ret 

sikre på, at de gør, men indtil videre har vi udsat nyvalget, og det betyder, at vi træk-

ker lidt ekstra på de forældrerepræsentanter, som sidder i de 2 bestyrelser. Til gen-

gæld kan jeg garantere alle her for, at de valgte repræsentanter i bestyrelserne dér vir-

kelig holder os politikere i ørerne. 

Der har, som alle her sikkert ved, været nogle udfordringer med at få forskellige ting 

ordentligt på plads i forlængelse af skolereformen, men hver gang der ligesom har 

været lidt for meget stilstand i det, så har vi haft henvendelser fra skolebestyrelsen 

om møder osv. Så I har nogle rigtig gode repræsentanter der. 

Til sidst vil jeg ønske jer alle sammen, - alle børnene først og fremmest, det er jer, 

som skal have glæde af det, men også alle forældre og alle ansatte - et STORT TIL-

LYKKE med den nye ordning, den nye organisation af skole- og fritidstilbud her i 

Reerslev. Og endnu en gang vil jeg benytte anledningen til at ønske jer alle sammen 

et GODT NYTÅR". 

Kurt Scheelsbeck klippede derefter en symbolske røde snor for en god fremtid og gav 

dermed grønt lys for afsyngning af Skolesangen inden indtagelse af "sandwich og 

"grønt" i forlængelse af kommunens mad- og måltidspolitik - og balloner blev sendt 

op i den opstigende sols blå himmel. 
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Arrangerer fastelavnsfest med  
tøndeslagning for børn  

 

Fastelavnssøndag d. 15. februar 2015 
 kl. 11.oo-13.oo 

 

I Reerslev forsamlingshus 
 

 

www.reerslev-sterkende.dk 
https://www.facebook.com/reerslevsterkende  

https://www.facebook.com/reerslevsterkende
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Som sidste år vil der i salen 

være tønder til 3 aldersgrupper, 

så alle kan være med – og na-

turligvis kåres både kattekon-

ger og kattedronninger. 

Der vil også være en præmie 

for bedste udklædning.  

Bagefter gentager vi succesen 

fra sidste år med tøndeslagning 

for de ”voksne” på p-pladsen, 

hvis vejret tillader det. 

 

 

 

Enhedspris for børn og voksne: 25 kr. pr. næse 

 

Traktement:  

Til børnene: bolle, kage og 1 sodavand eller juice 

Til de voksne: bolle, kage og kaffe/te  

 

Yderligere øl og vand kan købes for hhv. 15 kr. og 10 kr. 

 

 

Tilmelding: 

senest søndag d. 8.2. til  

Kirsten Halby, tlf. 2129 5006 eller mail: khalby@mail.dk 
John Severin tlf. 2067 7183 / mail: johnpaulsenseverin@gmail.com 
 

Vel mødt  –  Vi håber at se en masse glade børn og voks-

ne!!! 

 

NB:  først til mølle, da der kun må være 110 personer i 

huset 

  

mailto:johnpaulsenseverin@gmail.com


FASTELAVN 
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Hesteoptog 

 

 

For de, der har lyst, vil der være 

fastelavnspyntet hesteoptog, som 

starter ved Reerslevs nordlige bydel kl. 10.30  

(Solvang/Sognevej). 

Som gammel tradition bevæger vi os langsomt gen-
nem byen først til kirken 10.45 og derefter til  
forsamlingshuset til tøndeslagning ca. kl. 11.00. 
 

 

www.reerslev-sterkende.dk 
https://www.facebook.com/reerslevsterkende  

https://www.facebook.com/reerslevsterkende


Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 

Bestyrelsen pr. februar 2014 
 

Funktion Fornavn Efternavn Adresse Postnr.  

& by 

Tlf. 

Privat 

Mobil 

Formand Christina  Brandt Tingstenen 4,  

Reerslev 

2640  

Hedehusene 

 22860925 

Mail:  christina@tingstenen.dk 

Næstfor-

mand 

Michael Blem  

Clausen 

Dybkærvænget 13, 

Stærkende 

2640  

Hedehusene  

43600050 40841329 

Mail:  micclausen@gmail.com 

Kasserer Rina Nielsen Stærkendevej 236, 

Stærkende 

2640  

Hedehusene 

 29234870 

Mail:  mail2rina@yahoo.dk 

Gymnastik Christina  Brandt Tingstenen 4,  

Reerslev 

2640  

Hedehusene 

 22860925 

Mail:  christina@tingstenen.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:  frands.bennetsen@mail.dk 

Best. med-

lem 

Michael Brandt Tingstenen 4,  

Reerslev 

2640  

Hedehusene 

 24696072 

Mail: michael@tingstenen.dk 

Best. med-

lem 

Kenneth Omkvist Stendyssevej 5 2640  

Hedehusene 

 26796506 

Mail:  Kenneth_omkvist@hotmail.com 

Skydning Henrik Pangel    50921300 

Skydning, 

kasserer 

Helge Johnson Reerslevvej 71 2640  

Hedehusene  

 23474582 

Suppleanter:  

Bilagskontrollanter: Johannes Thulesen og Kurt Thomassen 

Fanebærer: Kurt Thomassen og  Suppleant: Claus Wolff  

mailto:Christina@tingstenen.dk
http://www.reerslevif.dk/
mailto:christina@tingstenen.dk
mailto:micclausen@gmail.com
mailto:mail2rina@yahoo.dk
mailto:christina@tingstenen.dk
mailto:bm@christiansen.mail.dk
mailto:frands.bennetsen@mail.dk
mailto:michael@tingstenen.dk
mailto:Kenneth_omkvist@hotmail.com


Information fra 
 

Reerslev Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 

 

Vi er nok bestyrelsesmedlemmer, men vi vil så gerne se dig alligevel! 

 

 

Hermed indkaldes til 

Generalforsamling 2015 

Onsdag d. 11. feb. kl. 18.30 

i Forsamlingshuset. 

 

Dagsorden ifølge vedtægter.: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetæller 

4. Aflæggelse af beretninger 

5. Aflæggelse af regnskab, samt gennemgang af budget 

6. Behandling af forslag 
(Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dg. før generalforsamlingen) 

7. Valg af formand 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af suppleanter 

10. Valg af bilagskontrollanter 

11. Valg af fanebærer 

12. Eventuelt 
 

Reerslev Idrætsforening har aktive afdelinger, der udbyder fodbold, line-

dance, gymnastik, svømning, kampsport, bordtennis, skydning mm. 

 

  

mailto:Christina@tingstenen.dk
http://www.reerslevif.dk/


Information fra 
 
Reerslev Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 

Der er nok, der stiller op til bestyrelsen, så du kan møde op til generalforsamlingen 

uden at frygte at blive valgt. Men der er altid plads til flere, der har lyst til at give en 

hånd med. 

 

Vi byder på en let anretning samt drikkevarer, og beder i den anledning om tilmel-

ding på mobil (evt. sms) 22 86 09 25 eller mail christina@tingstenen.dk  senest fre-

dag d. 6/2 2015 af hensyn til indkøb. 
 

I 2016 har Reerslev Skytte- og Idrætsforening 150 års jubilæum. Vi er en af lan-

dets ældste foreninger, og kommunens absolut ældste. Vær med til at drøfte, hvordan 

vi bedst markerer denne begivenhed. 

Læs mere om programmen på vores hjemmeside Reerslevif.dk 

 

På vegne af 

Reerslev Skytte- og idrætsforening. 

Christina Brandt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reerslev Skytte- og Idrætsforening 

inviterer til sæsonafslutning lørdag 

d. 18. april 2015 kl. 10-14, hvor de 

forskellige hold vil vise hvad de har 

lært i denne sæson.  

Det endelige program vil blive om-

delt på et senere tidspunkt.  
 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Vel mødt, vi glæder os til at se dig. 

Reerslev Skytte- og idrætsforening. 

mailto:Christina@tingstenen.dk
http://www.reerslevif.dk/
mailto:christina@tingstenen.dk
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Skydning i vintersæsonen  
Indendørssæsonen er startet onsdag den 1. oktober 2014 på indendørs skydebanen 

under Reerslev Skole, Tingstedvej 40 i kælderen under gymnastiksalen. Indgang ved 

Idrætsforeningens klubhus. 

Vintersæson - Pistol- og riffelafdeling  

Riffelskydning, 15 m Onsdag  18.30 - 21.00 

Pistolskydning, 25 m Tirsdag 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-mai l :  info@reers levskyt te forening.dk  

Information om skydning kan fås hos følgende:  

Formand: Henrik Pangel 5092 1300 

Kasserer: Helge Johnson 2347 4582 

Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen 4632 6060 

 Pia Eriksen 3120 2858 

 Palle Andersen 2147 7850 

Pistol afd.: Rune Storm Korsvig 2324 0079 
 Jesper Helmersen 2993 3833 

 Bjarne Kristensen 2267 8970 

Kontingent for 2015: 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 e r s l e v s k y t t e f o r e n i n g . d k  

HUSK: Vi afholder Skyttemøde tirsdag den 24. februar 2015 i 

foreningens lokaler. 

mailto:info@reerslevskytteforening.dk


 

- 23 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"...Willums Hjemmeservice –  
Nøglen til DIT rene hjem!" 

Professionel rengøring i private hjem 

Jeg tilbyder: 

 Kvalitet - rengøringsydelser af den højeste kvalitet så dit hjem skinner 

 Tillid – vi udfører hver rengøringsopgave med stor nænsomhed, tryghed 

og pålidelighed 

 Troværdighed - vi er mødestabile med præcis levering og opfølgning 

på det aftalte 

 Ærlighed – vi er ærlige i alt hvad vi siger, lover og gør 

Frank Willum Sørensen 
Tranevej 5 

3650 Ølstykke 

Telefon: (+45) 40 51 97 78 

E-mail: frank.willum@hotmail.dk 

www.willums-hjemmeservice.dk 

mailto:frank.willum@hotmail.dk
http://www.willums-hjemmeservice.dk/
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TILLYKKE     

Vinderen af nr. 137’s  

Krydsordsopgave :  

Løsning: Lunte  

 

Leonora Pauner 

Thorsager 11                         

 
 

 

 

Kunne du tænke dig at vinde 50 kr., 

og er du under 15 år og bor i Ting-

stedets distrikt, så send løsningen til 

nissemor@cafeer.dk eller læg den i 

postkassen på  

Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep, 

senest d. 05.03 2015. 

 

Navn:    

Adresse:    

Alder:   

Løsning:   

 

Mit yndlingsdyr:   
 

 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.young-sharks.dk/p5114/mods/smileys/images/dannebrog.gif&imgrefurl=http://www.young-sharks.dk/p5114/read.php%3F2,2975,2992,quote%3D1&usg=__XxTjdQUUCYKDkRoKQqrVzvkTEkw=&h=123&w=161&sz=26&hl=da&start=15&tbnid=z_N4f6ckYr1zFM:&tbnh=75&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Ddannebrog%26gbv%3D2%26hl%3Dda
mailto:nissemor@cafeer.dk
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Efter efterårssæsonens flyvende opstart, er Miniputkirken igen klar til en helt ny 

omgang halløj og sjov med en masse spændende indhold! Vi starter hver gang i 

kirken kl. 17 og efterfølgende spiser vi sammen. Det koster 15 kr. for voksne at 

spise med, børn spiser gratis. Hedehusene og Reerslev Kirker er fælles om Mi-

niputkirken og arrangementerne foregår derfor på skift mellem de to kirker.  



REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
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Månedlige Præstegårdsformiddage 
 

Præstegårdsformiddage er et nyt månedligt initiativ, hvor hygge og fælles-
skab krydret med foredrag om spændende og meget forskellige emner, sæt-
tes i højsædet. Hver gang vi mødes indleder vi med kaffe og brød, hvorefter 
dagens foredragsholder vil underholde, oplyse, opbygge, chokere eller få 
gang i lattermusklerne. Forårets præstegårdsformiddage finder sted hver 
den tredje torsdag i måneden kl. 9.30-11.30 i konfirmandstuen i Re-
erslev Præstegård. 
 
 19. februar: ”Mine mange år som graver” ved Grethe Grøn Henriksen, 

graver ved Reerslev Kirke. 

 19. marts: ”Blaise Pascal og hans ’tanker’” ved Jan Kastorp, menigheds-

rådsformand ved Reerslev Kirke. 

 23. april: ”En gang Grønland, altid Grønland” ved Grethe og Jørn Würtz, 

tidligere bosat i Grønland. 

 21. maj: ”Et causeri om dele af Hedeboegnens historie” ved Magister 

Svend Poulsen-Hansen, tidligere medejer af Barfredshøj. 
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Fra Nørrebro til Nørregade 
Foredrag i Reerslev Forsamlingshus torsdag d. 26. marts kl. 19.30 

Med udgangspunkt i sin erindringsbog vil Kongelig konfessionarius og tidligere 

biskop i Københavns Stift, Erik Norman Svendsen, fortælle om sit liv og sit 

mangeårige virke. Fra Nørrebro-opvæksten i beskedne kår under krigen, om 

skolekammerater, fodbold og politik og om sin gerning som præst, der førte ham 

til bispeboligen i Nørregade i København, og om oplevelserne og de mundtlige 

slagsmål med kirkeministre, politikere og præster. 

Foredraget er gratis. Vel mødt til en hyggelig aften! 

 Erik Norman Svendsen 
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Gudstjenester 
1/2 2015 – 19/4 2015 

Søndag den 1. februar  kl. 10 

Septuagesima Lizette Harritsø 

 

Søndag den 8. februar  kl. 10 

Sexagesima Rebecca Rudd 

 

Søndag den 15. februar  kl. 10 

Fastelavnsgudstjeneste 

Fastelavn Lizette Harritsø 

 

Søndag den 22. februar  kl. 10 

1. S. i Fasten Thomas Gotthard 

 

Søndag den 1. marts  kl. 10 

2. S. i Fasten Lizette Harritsø 

 

Søndag den 8. marts  kl. 10 

3. S. i Fasten  Lizette Harritsø 

 

Søndag den 15. marts  kl. 10 

Midfasten Thomas Gotthard 

 

Søndag den 22. marts  kl. 10 

Mariæ Bebudelse Finn Risum 

 

Søndag den 29. marts kl. 10 

Palmesøndag Lizette Harritsø 

 

Torsdag den 2. april  

Skærtorsdag 

Hedehusene-Reerslev Pastorat afhol-

der fælles gudstjeneste i Ansgarkirken 

kl. 17. Efterfølgende spiser vi sammen i 

sognegården. Tilmelding til sognepræst 

Lizette Harritsø, tlf. 2567 6359. Rekvi-

rering af kirkebil på samme nummer. 

 

Fredag den 3. april kl. 14 

Langfredag Lizette Harritsø 

 

Søndag den 5. april kl. 10 

Påskedag Lizette Harritsø 

 

Mandag den 6. april kl. 10 

2. Påskedag Thomas Gotthard 

Hedehusene-Reerslev Pastorat afholder 

fælles gudstjeneste i Reerslev Kirke. 

 

Søndag den 12. april  kl. 10 

1. S. e. Påske Lizette Harritsø 

 

Søndag den 19. april  kl. 10 

2. S. e. Påske Thomas Gotthard 
 

Den aktuelle gudstjenesteliste er slået op 

på informationstavlen, der står ved kirke-

gårdsporten. 

Gudstjenesterne annonceres i Lokalavisen 

Taastrup. 

Desuden kan den aktuelle gudstjenesteliste 

ses på www.reerslevsogn.dk 

 

http://www.reerslevsogn.dk/


AKTIVITETSKALENDER: februar – april 2015 

Dato Kl. Aktivitet Sted Arrangør 

Tors 5/2 17 Miniputkirke, se side 28 Kirken MHR 

Lør 7/2 13 Fernisering SDK-udstilling God Kunst til alle Hedehuset HUMLEN 

Man 9/2 12.30 Ruth Christoffersens Etiopienrejse 

Tilmelding senest d. 2/2   40 72 64 05 
HUSET HHF 

Ons 11/2 18.30 Generalforsamling, se side 20 HUSET RIF 

Søn 15/2 11 Fastelavn, se side 16-18 HUSET LL & HUSET 

Ons 18/2 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygning MHR 

Tors 19/2 9.30 Præstegårdsformiddag, ”Mine mange år 

som graver” v/ Grethe Grøn Henriksen, side 29 
Præstegården MHR 

Tirs 24/2  Skyttemøde RSF’s lokaler RSF 

Ons 25/2 19.30 Generalforsamling HUSET HUSET 

Fre 27/2 19 Café-Aften HUSET Café 

Lør 7/3 13 Fernisering Find Mølgaard Andersen Hedehuset HUMLEN 

Tors 12/3 17 Miniputkirke, se side 28 Ansgarkirken MHR 

Tors 12/3 18.30 Dilettant, ”UD AF KLAPPEN”, se side 6-7 HUSET HUSET 

Fre 13/3 19 Dilettant, ”UD AF KLAPPEN” se side 6-7 HUSET HUSET 

Lør 14/3 19 Dilettant, ”UD AF KLAPPEN” se side 6-7 HUSET HUSET 

Ons 18/3 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygning MHR 

Tors 19/3 9.30 Præstegårdsformiddag, ”Blaise Pascal og 

hans tanker” v/ Jan Kastorp, se side 29 
Præstegården MHR 

Tors 19/3 19 Generalforsamling, se side 12-13 HUSET Reerslev Vand-

værk 

Søn 22/3 12 Ancher og Krøyer på Arken – Kør-selv Arken HUMLEN 

Man 23/3 13.30 TØJPARTY 

Tilmelding senest d. 16/3   40 72 64 05 

HUSET ÆK & HHF 

Tors 26/3 19.30 Foredrag, Erik Norman Svendsen, se side 30 HUSET MHR 

Fre 10/4 18 Generalforsamling, se side 8-9 HUSET LL 

Lør 11/4 13 Charlotte Bøgh Aagaard Hedehuset HUMLEN 

Ons 15/4 18.30 Menighedsrådsmøde Servicebygning MHR 

Tors 16/4 17 Miniputkirke, se side 28 Kirken MHR 

Lør 18/4 10 Sæsonafslutning Skolen RIF 

Man 20/4 19 Generalforsamling HUSET HHF 

Tors 23/4 9.30 Præstegårdsformiddag, ”En gang Grønland, 

altid Grønland” v/ Grethe og Jørn Würtz, side 29 
Præstegården MHR 

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 

 




