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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 post-

kasse, Tingstedvej 16, eller til et af redakti-

onsmedlemmerne. 

Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge  

 www.prinfohh.dk 

Oplag: 800 stk. 

Nordea: Reg.nr. 2275 - Kontonr. 389275900 

Abonnementspris: 175,- kr. årligt. 
 

 

Redaktionsmedlemmer: 
 

Gurli Kjep  

Tingstedvej 16, Reerslev, Tlf. 40 72 64 05 

E-mail: nissemor@cafeer.dk 
 

Rie Michaelsen 

Solvang 29, Reerslev, Tlf. 46 56 39 09 

E-mail: rie.michaelsen@4me2you.dk 
 

Aase Borge 
Brostrædet 1, Reerslev, Tlf.:  

E-mail: aase@broagergaard.dk 
 

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:nissemor@cafeer.dk
mailto:rie.michaelsen@4me2you.dk
mailto:aase@broagergaard.dk
mailto:karin.gregersen@hotmail.com
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HVAD ER VIRKELIGHEDEN 

I VIRKELIGHEDEN? 

Når jeg åbner min avis, tænder for min 

radio eller tv, eller ”går på nettet” for at 

bruge Facebook, Google og alle de andre 

mulige programmer og hjemmesider, der 

findes, slår det mig gang på gang, at det er 

en fantastisk virkelighed, vi lever i. 

Informationsmængden er så overvælden-

de, at det bliver næsten umuligt at priori-

tere og vurdere de enkelte oplysninger. 

Endsige afgøre, om de er rigtige eller for-

kerte. Er det spin eller skuespil, fakta eller 

fiktion, manipulation eller dokumentation 

– ja, der er simpelthen så mange mulig-

heder, at man til tider ender der, hvor man 

må spørge sig selv, om det er den samme 

virkelighed vi alle lever i? 

Måske kan man udtrykke det på den må-

de, at vel det er den samme verden, det 

samme samfund, men vi oplever den alle 

ud fra vores egne forudsætninger – præget 

af såvel gener som opdragelse og uddan-

nelse. Vi oplever og opfatter virkelighe-

den ud fra vores evner og viden, fordom-

me, moral, politiske ståsted, drømme og 

fantasier, personlige behov og ønsker og 

vores sociale og økonomiske status.  

Så på den måde er det vel naturligt at 

svaret på spørgsmålet om, hvorvidt vi 

lever i den samme virkelighed, må blive, 

at det gør vi ikke. For hver enkelt er 

virkeligheden et resultat af utallige på-

virkninger og forudsætninger, og vel at 

mærke forudsætninger, som hele tiden 

forandrer sig i den gensidige udveksling 

af erfaringer, som hele vores veludviklede 

informations- og kommunikationsnet gi-

ver mulighed for.  

Som følge heraf stiller det selvfølgelig 

større og større krav, når der skal kom-

munikeres, for sproget udvikler sig jo og-

så – og hastigt. Med de nye kommunika-

tionsformer dukker nye ord og begreber 

op og der stilles flere og nye krav til de  

 

 

 

 
færdigheder, man skal erhverve sig for at 

kunne betjene nogle af de hjælpemidler, 

som skal benyttes til denne kommuni-

kation. 

For mange år siden, da jeg stadig arbej-

dede som skolebibliotekar, var jeg dybt 

engageret i indførelsen af denne nye tek-

nik på skolen, overbevist om de mange 

nye muligheder, det gav både praktisk, 

fagligt, kreativt og pædagogisk. I den 

forbindelse deltog jeg også i en hel del 

kurser og konferencer for hele tiden at 

kunne være ”på forkant” med udviklin-

gen. 

På en af disse konferencer oplevede jeg 2 

foredrag om mobiltelefonens fremtid og 

mulighederne for at anvende dem i un-

dervisningen. Det var kort tid før smart-

phones blev almindelige, og det ene fore-

drag beskrev en jublende virkelighed 

med utallige – og ufattelige – muligheder 

og perspektiver, mens det andet foredrag 

tegnede et dystert billede af det tyranni 

og den overvågning, som den nye teknik 

ville føre med sig. Og selv om jeg må 

indrømme, at jeg dengang hældte mest til 

den pessimistiske virkelighedsvision, må 

jeg i dag erkende at virkeligheden nok 

mere ligner det billede, som det første 

foredrag tegnede. 

For os er smartphones med al deres utro-

lige kapacitet, ligesom bærbare PC'er, 

iPads og tablets ting, som vi har måttet 

lære at kende, betjene og bruge. For de 

unge generationer er disse tekniske vid-

undere naturlige forudsætninger og selv-

følgeligheder, som på naturlig måde er 

med til at danne baggrund for en 

virkelighedsopfattelse fuldstændig for-

skellig fra både forældres og – især – 

bedsteforældres. Men derfor kan det 

nu stadig få en til at bemærke, når man 

på ferien i Grækenland kan observere et   
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2-årigt barn sidde helt stille på restau-

ranten og ”kommunikere” med sin Tab-

let, som vel egentlig bare er reduceret til 

et stykke avanceret, pædagogisk legetøj? 

Tilbage står kun spørgsmålet om, hvor-

dan al denne teknik, alle disse næsten 

uvirkelige og uendelige muligheder på-

virker os – både børn, voksne og samfun-

det som helhed - og vores opfattelse af 

virkeligheden. F.eks. kan jeg personligt 

godt se de mange praktiske muligheder 

og fordele ved Facebook, mens jeg alt 

for ofte græmmes over de meningsløse 

ligegyldigheder og grovkornede dumhe-

der, som også bliver kolporteret samme 

sted. Cyberspace er kommet for at blive, 

men: 

”I virkeligheden er virkeligheden 

forskellig” 
m.v.h. Niels Paulsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt redaktionsmedlem 

Tingstedets redaktion har fået et nyt medlem, Aase 

Borge, Brostrædet 1, Reerslev.  

Det var Aase, der foreslog navnet Tingstedet til det 

nystartede blad, da bladets daværende redaktion i 1992 

udskrev en navnekonkurrence. 

Vi i redaktionen er rigtig glade for at byde Aase 

velkommen. Vi glæder os til samarbejdet. 
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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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Udsmykning til Reerslev 

Festlig indvielse af Skulpturen ”Fællesskab” 

9. oktober kl. 13 ved Forsamlingshuset 

Bronzeskulpturen ”Fællesskab” er lavet af sidste skoleårs 4. og 5. 

klasser på Reerslev Skole i samarbejde med billedhugger Stine 

Ring Hansen.  

I efteråret 2015 blev 4. og 5. klasse undervist i forskellige materi-

aler ler, voks, gips og papmaché. Det kom der nogle rigtig fine re-

sultater ud af, hvor visse dele indgår i de skulpturelle udsmyknin-

ger til Reerslev.  

Eleverne arbejdede med sanserne og skulle i ler forme et hoved 

med et udtryk. Disse hoveder ses nu i den kommende bronze-

skulptur ”Fællesskab”, hvor Stine Ring Hansen har samlet de 

færdige resultater til en smuk helhed.  

At inddrage de lokale i udsmykningen giver større tilknytning til 

udsmykningen. Det har været et godt samarbejde mellem Kultu-

relt Samråd, skolen, kunstner og Landsbylaug.  

Reerslev kommer hermed i den elektroniske skulpturguide udgi-

vet af Kulturelt Samråd. Den kan findes på www.skulpturguide.dk 

  

http://www.skulpturguide.dk/
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VELKOMMEN TIL AFSLØRING 

I FORSAMLINGSHUSET 

9. OKTOBER KL. 13.00 

AF 

”FÆLLESSKAB”  

-  et kunstværk skabt af elever fra skolens 4. og 5. klasser og 

bysbarnet kunstner Stine Ring Hansen. 

Forsamlingshusets bestyrelse er glad for at være en del af 

”fællesskabet” - ved efter elevernes ønske at være udvalgt til at 

skulle lægge jord til kunstværket.  

Vi lægger også med største fornøjelse hus til efterfølgende 

receptionen i salen med et lille glas og mundgodt til børn og 

voksne. 

Vi er meget glade for værkets titel og håber på at kunstnernes 

anstrengelser giver os alle inspiration og lyst til at søge 

fællesskabet sammen med hinanden her i det nære landsbymiljø, 

såvel som i verden i hele taget. 

Vi lover at passe godt på ”fællesskab” og håber alle vil være med 

til at holde øje med, at det ikke lider overlast af nogen art. 

 

Bestyrelsen. 
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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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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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.  

 

 

 

 

 

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 28/10 2016 kl. 19 

Grydelauget 
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 201 6 -  2017 
Se også: Landsbylaugets Hjemmeside: www.reerslev-sterkende.dk 

Mail til bestyrelsen: info@reerslev-sterkende.dk  

Landsbylaugets : 42 41 10 70 

Formand 

John Severin 

Tingstedvej 11, Reerslev 

Tlf.: 46 56 11 10 

Mobil: 20 67 71 83 

e-mail: johnpaulsenseverin@gmail.com 

Næstformand 

Mads Ring Hansen 

Nørregade 3, Reerslev 

Tlf.: 30 63 26 78 

 
e-mail: mads.ring@hansen.dk 

Kasserer 

Lene Johnsson 

Stendyssevej 13, Reerslev 

Tlf.: 20 49 20 50 

Landsbylauget: 42 41 10 70 
 

e-mail: lene20492050@gmail.com 

Sekretær 

Anne Birgitte Stubkjær 

Stærkendevej 244 

Tlf.: 40 32 63 26 

 

e-mail: annebirgitte@244.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Finn Gottrup 

Flintebjergvej 4, Reerslev 

tlf. 46 56 33 90 

 

e-mail: fgottrup@post4.tele.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Michael Blem Clausen 

Dybkærvænget 13,  

Stærkende 

Tlf.: 43 60 00 50 

Mobil: 40 84 13 29 

e-mail: micclausen@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem 

Kirsten Halby 

Tingstedvej 18, Reerslev 

Tlf.: 46 56 46 61 

Mobil: 40 40 26 87 

e-mail: khalby@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Vibeke Hjord Stürup 

Nordtoften 4A, Reerslev 

Tlf.: 30 51 96 11 

 

e-mail: v.sturup@hjord.dk 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
mailto:info@reerslev-sterkende.dk
mailto:johnpaulsenseverin@gmail.com
mailto:lene20492050@gmail.com
mailto:micclausen@gmail.com
mailto:khalby@mail.dk
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Suppleant 

Sigrid Mark Rasmussen 

Thorsager 2, Reerslev 

tlf. 40 84 51 22  

 
e-mail: sigrid.rasmus@gmail.com 

Suppleant 

Nick Ziegler 

Tingstedvej 41, Reerslev 

Tlf.: 40 18 72 28 

 
e-mail: nick@hyldagergaard.dk 

Presse og kommunikation 
Sigrid Mark Rasmussen og Kirsten Hal-

by 

Byggeudvalg og Trafikudvalg John Severin og Nick Ziegler 

Aktiviteter og arrangementer 
Anne Birgitte Stubkjær og Sigrid Ras-

mussen 

Agenda 21 Kirsten Halby 

Skovrejsning Nick Ziegler 

Revisor Niels Willumsen og Jesper Petersen 

Revisorsuppeant Ulla Christensen 
 

 

Hvis du ønsker medlemskab af 

Landsbylauget, kan du henven-

de dig til: 
Kasserer 

Lene Johnsson 

Stendyssevej 13, Reerslev 

Tlf.: 42 41 10 70 

e-mail: lene20492050@gmail.com 

Årligt kontingent: 150,- kr. 2016 

Bank: Nordea Hedehusene 

Reg. 2283 - konto 5905408277 

Husk afsender.  

Eller 

Betalingsservice online tilmelding.  

Dit Kundenr. er: Gade/Vej + nr. 

(eks.: Algade03) 

Deb.grp.nr.:0001.  

Du kan betale dit medlemskab 

via MobilPay 

Som noget nyt kan du betale/forny dit 

medlemskab af Landsbylauget via Mo-

bilePay. Det koster kr. 150 pr. husstand 

at være medlem og du støtter dermed 

vores forskellige arrangementer. Med-

lemskabet gælder et år fra januar til 

december, hvorefter det skal fornys. 

SÅDAN GØR DU: 

Overfør kr. 150 til Landsbylaugets mo-

bilnummer 42 41 10 70. 

Husk at skrive din adresse i tekstfeltet 

til modtager, da medlemsskabet regi-

streres pr. husstand. 

HUSK: 

På vores hjemmeside ligger referater 

fra vores møder og mange andre infor-

mationer. Du finder os på 

www.reerslev-sterkende.dk

mailto:sigrid.rasmus@gmail.com
mailto:lene20492050@gmail.com
http://www.reerslev-sterkende.dk/
http://www.reerslev-sterkende.dk/
http://www.reerslev-sterkende.dk/
http://www.reerslev-sterkende.dk/
http://www.reerslev-sterkende.dk/
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Reerslev og Stærkende – Din By 

Landsbylauget har brug for dig og dine ideer til hvordan vores landsbysam-

fund skal udvikle sig og hvilke fælles interesser, du mener der skal arbejdes 

med.  

Derfor vil Landsbylauget arrangerer et borgermøde, hvor vi gerne ser, at så 

mange som muligt kan deltage for at arbejde med relevante emner til gavn for 

vores by.  

Som eksempler kan nævnes: 

 IT-infrastruktur  

 Trafikpolitik  

 Sociale arrangementer – Gode ideer til fællesaktiviteter 

Borgermødet afholdes den 30. oktober 2016 kl. 11:30 i Forsamlingshuset. 

FÅR VI MINDST 50 TILBAGEMELDINGER PÅ INTERESSE FOR 

DETTE MØDE, GENNEMFØRES BORGERMØDET 

Læs mere på vores facebookside: https://www.facebook.com/reerslevsterkende/ 

eller på vores hjemmeside: http://reerslev-sterkende.dk/ 

Du kan tilkendegive din interesse ved at klikke på ”Interesseret” på begiven-

hedsopslaget på Facebook: https://www.facebook.com/reerslevsterkende/ 

eller send en mail til sekretær i Landsbylauget Anne Birgitte Stubkjær:  

annebirgitte@244.dk  

Deadline for tilbagemelding er søndag den 9. oktober 2016, hvorefter vi mel-

der ud på Facebook og på Landsbylaugets hjemmeside om den videre plan for 

borgermødet. 

De bedste hilsner fra 

Reerslev-Stærkende Landsbylaug 

 

 

https://www.facebook.com/reerslevsterkende/
http://reerslev-sterkende.dk/
https://www.facebook.com/reerslevsterkende/
mailto:annebirgitte@244.dk
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Reerslev Skytte- og Idrætsforening 

Jubilæumsreception 150 år 
Mandag d. 12. september 2016 på Skydebane Vest -  

Den smalle sidevej fra Københavnsvej ledte til området med skytternes flotte bygnin-

ger, en idyllisk sø og 3 pistol- og riffelbaner. 

Der blev budt på traktement med lækre sandwiches og diverse drikkevarer og indled-

ningsvis bød formand for Reerslev Skytte- og Idrætsforening, Jens Midtgaard, vel-

kommen. DGI var repræsenteret v/ Rolf Dejløw, som gratulerede med jubilæet og 

overrakte en erkendtlighed.  

Også Borgmester Michael Ziegler kom for at lykønske med de 150 år. Æresmedlem-

merne var mødt op, og endnu 1 æresmedlem blev udnævnt, nemlig Henrik Jørgensen, 

der blev takket for den store indsats, han har ydet i skytteforeningen gennem mange 

år. 

Det var et par hyggelige timer - og nu glæder vi os til festen på lørdag.  

Rie Michaelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Æresmedlemmer Mogens Larsen og Svend Erik Hansen 
 

Æresmedlemmer:  

fra venstre: 

Henrik Jørgensen, Mogens Larsen, 

Svend Erik Rasmussen, Kurt Tho-

massen, Svend Erik Hansen og  

Jan B. Jensen. 



150 ÅRS JUBILÆUMSFEST 
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Reerslev Skytte- og Idrætsforenings 150 års Jubilæumsfest i  

Hedehuset lørdag d. 17. 9.2016.  

Omkring 70 festklædte gæster mødte op for at fejre foreningens 150 års jubilæum.  

Der blev inviteret på velkomstdrink i lokalet med Wilhelm Freddies kunst på vægge-

ne, og bagefter blev der budt velkommen af formand Jens Midtgaard i den store sal, 

hvor bordene var flot dækkede.  

Menuen var tunmousse, flæske- og oksesteg m. flødekartofler og salat - og til slut 

æblekage m. flødeskum.  

Toastmaster Frands Bennetsen præsenterede en video-hilsen med et tilbageblik på 

Memory Lane fra tidligere formand og æresmedlem Jan Jensen, som ikke kunne være 

til stede ved festen. 

Den gjorde lykke og udløste stor applaus.  

Derpå holdt borgmester Michael Ziegler en veloplagt tale med ønske om og tro på, at 

foreningen holder i endnu 150 år, og han var overbevist om, at vi nok skal få bygget 

hallen, Gadekæret 2. Det blev også meget vel modtaget. 

Kurt Thomassen, tidligere formand, holdt også en underholdende tale, hvor han bl.a. 

understregede, at idrætsforeningen havde bestået i 150 år på grund af ildsjæle lig os, 

der var mødt op i aften. Ydermere præsenterede han os for kvindernes gymna-

stikdragter, som de så ud i 1945 - han havde endda også modellen med, som var hans 

mor!! Imponerende!! 

Kurt rettede desuden en velfortjent tak til Helge Johnson for hans engagement i at 

festen blev arrangeret.  

Trioen Keepchickens spillede op til dans - og snart var der gang i inklinationerne.  

Tak for en god aften - og held og lykke til Reerslev Skytte- og Idrætsforening frem-

over.   

Rie Michaelsen 

 

 

  
Æresmedlemmer: 

Fra venstre 

Kurt Thomassen, Svend Erik Rasmussen, 

Henrik Jørgensen, Svend Erik Hansen og 

Mogens Larsen. 
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Der kan betales med MobilePay - 16 - Foto fra 2015 

    
 

    
 
 

 
 

Kl. 17 tændes juletræet og Nisseorkestret spiller op til dans 
omkring træet for store og små. 

 

Kl. 18 vil Grydelauget stå for den kulinariske oplevelse. 
I kan vælge flæskesteg eller gule ærter. Inkl. kaffe og kage. 

 

Kl. ca. 19 Underholdning. 
Pris for deltagelse i fællesspisning: 

Voksne 100 kr. – Børn under 12 år 40 kr.  
Vin, øl og vand sælges som sædvanlig til rimelige priser. 

Bindende tilmelding til spisning efter først til mølle-princippet senest den 20. 

november til Gurli Kjep på mail: nissemor@cafeer.dk eller mobil 4072 6405. 

Husk at oplyse antal voksne, antal børn og om antal flæskesteg/gule ærter. 
 

Endeligt program husstandsomdeles 
 

www.reerslev-sterkende.dk 

mailto:nissemor@cafeer.dk


Der kan betales med MobilePay - 17 - Foto fra 2015 

   

    

 

Reerslev Landsbyordning, og Landsbylauget 

er glade for at byde velkommen  

 

 

 

 

med den traditionelle julemusik, juleværksteder til små priser, 
 og meget mere. 

 
Lav selv din adventskrans af naturmaterialer eller en juledekoration. 

 
Gløgg, vand, øl, slik og æbleskiver til rimelige priser. 

 
www.reerslev-sterkende.dk 

  



Information  
fra 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 

Rollinger af Reerslev, 
2-4 år 
Der er fundet en instruktør og 

holdet er gået i gang hver 

tirsdag kl. 16.30-17.20 

Kom og vær med til 45 min. 

med høj intensitet, sjov og 

ballade, og ikke mindst med kvalitetstid 

mellem dig og dit barn. I vil få afprøvet 

forskellige former for redskabsbaner, 

lege med små håndredskaber m.m. Ti-

men er bygget op omkring den motori-

ske grundtræning, så alle vil få trillet, 

kravlet og hoppet rigtig meget. 

Det vil foregå under faste rammer med 

planlagt program. Der skal deltage en 

forælder pr. barn, der vil være mange 

øvelser, hvor at far eller mor indgår som 

del i øvelsen, legen eller som ‘redskab’, 

derfor er det selvfølgelig vigtigt at alle 

er omklædt, så vi kan bevæge os frit og 

ikke er bange for at få lidt sved på pan-

den.  

Vi glæder os til at se jer til gymnastik 

med masser af energi og højt humør. 

Tirsdag kl. 16.30-17.20 

Kontingent: 500 kr. 

Sted: gymnastiksalen på Reerslev skole 

Instruktør: Michelle Hjortgaard 

Kontakt: morbarngym@reerslevif.dk 

 

Kampsport 
Før sommeren deltog RIF Kampsport i 

idrætsundervisningen på Reerslev skole: 

4 gange med først 4. og så 5. klasse.  

Siden var vi også med til skolens 

idrætsdag, og alt i alt har det givet pote:  

Børneholdet har fået en tilgang på syv, 

så der er stort set ikke plads til flere i 

gymnastiksalen, når vi træner. 

RIF Kampsport deltager for tiden i 

idrætsundervisningen for to 8. klasser 

på Brøndby Strand Skole. 

mailto:morbarngym@reerselvif.dk
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

Reerslev Bordtennis i 
storform 
De lokale bordtennishelte har netop ind-

ledt den 4. sæson med et stort stævne i 

Brøndbyhallen. Her gjaldt det de indi-

viduelle præstationer - dog i den laveste 

herrerække.  

Der spilles i indledende grupper, og her 

gik både Kim, Kenneth og Jesper videre 

til 1/8-dels finalerne. Også her lykkedes 

det alle tre at gå til de to semifinaler, 

men finalen var for stor en mundfuld.  

 

 
Men ud af de tyve deltagere blev det 

altså til en 2.-, 3.- og 4.-plads. Så alt i 

alt et godt tegn på holdets motivation og 

fremdrift. 
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Skydning i vintersæsonen 2016  

Indendørssæsonen  
Indendørssæsonen starter under Reerslev Skole, Tingstedvej 40. 

Pistolskydning på 15 m starter tirsdag den 4. oktober kl 19 - 21 

Riffelskydning på 15 m er startet onsdag den 28. september kl. 18 – 21 

Alle er velkomne. 

Foreningen giver en gratis prøveskydning til alle nye under 18 år. 

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

du af foreningen. 

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

ve. Der vil være en gratis prøveskydning til alle nye under 18 år. 

E-mail :  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 2016: 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  

  

mailto:info@reerslevskytteforening.dk
http://www.reerslevskytteforening.dk/
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Reerslev Skytteforening 

 

Fugleskydning lørdag den 6. august 2016. 

 

Start kl. 12,00       Slut kl. 20,45 

 

 

RESULTAT 

Kronen skud nr. 102  ved Leif Waaben /Sv. E. Hansen 

  

Næbet skud nr. 226  ved Bruhn Larsen /Pia Eriksen 

 

Halsen skud nr. 293 ved Anders Johnson /Pia Eriksen 

 

Halen skud nr. 381 ved Majbritt Andersen /Sv. E. Hansen 

 

Venstre klo skud nr. 498 ved Lasse Andersen /Sv. E. Rasmussen 

 

Højre klo skud nr. 643 ved Karl Ziegler /Henrik Jørgensen 

 

Venstre vinge skud nr. 821 ved Alexander Villekjær /Michael Brandt 

 

Højre vinge skud nr.1011 ved Anders Johnson /Torben? 

 

Brystpladen skud nr.1218 ved Pia Eriksen /Niels Jørgen Petersen 
 

 

 

Skyttekonge: Pia Eriksen 

 

Fuglekonge: Niels Jørgen Petersen
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Billeder fra fugleskydningen 

 
Fuglekonge 2016 

1. skud 1. skud 
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TILLYKKE     

Vinderen af nr. 147’s  

Krydsordsopgave :  

Løsning: Vorter 

 

Victoria Groth 
Stenbuen 28 

 

 

 

 

 

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. 05.11.2016 

 

Navn:    

Adresse:    

Alder:   

Løsning:   

 

Mit yndlingsdyr:   

 

 

mailto:nissemor@cafeer.dk
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?2,2975,2992,quote%3D1&usg=__XxTjdQUUCYKDkRoKQqrVzvkTEkw=&h=123&w=161&sz=26&hl=da&start=15&tbnid=z_N4f6ckYr1zFM:&tbnh=75&tbnw=98&prev=/images?q%3Ddannebrog%26gbv%3D2%26hl%3Dda
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Sogneudflugt til Odsherred lørdag d. 10. sept. 2016 
 

 

På en af årets varmeste og smukkeste 

dage kørte bussen med ca. 40 borgere 

mod Tuse kirke ved Holbæk. Jan 

Kastorp viste rundt og fortalte om 

kalkmalerierne og de ombygninger, der 

i tidens løb var sket i kirken. Den bliver 

stadig udelukkende oplyst gennem ly-

set fra vinduerne, hvilket må siges at 

være unikt i vore dage.  

Vores chauffør havde bagefter gjort 

klar til kaffe og dejlige basser. 

Derefter gik turen ad små veje til Høj-

by, hvor rundviser ved Højby kirke 

Kurt Toldsted meget engageret fortalte 

om kirken og dens historie. Bl.a. fra 

1200-tallet om et dobbeltmord en jule-

nat efter gudstjenesten, der blev begået 

af ridder Ebbes 2 døtre, som dermed 

hævnede sig på deres 2 voldtægts-

mænd. En drabelig historie.  

 

De fleste gik derefter turen til Hotel 

Højby Sø, som lå i nærheden. Et om-

bygget tidligere plejehjem, hvor vi spi-

ste en dejlig frokost i et hyggeligt loka-

le. 

Så var det tid til en slapper eller en tur 

ned til den smukke sø i et kuperet land-

skab, og kl. 15.15 sluttede vi af med 

kaffe og den efterhånden obligatoriske 

lagkage.  

Turen gik hjemover kl. 16 -  Det var en 

dejlig dag og tur - tak til Jan og Helle, 

som havde planlagt dagen.  

Se fotos på www.reerslevsogn.dk 

Rie Michaelsen 

.  

http://www.reerslevsogn.dk/
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Menighedsrådsvalg 2016 
 

Tirsdag aften d. 13. september afholdtes det lovbefalede orienterings og 

opstillingsmøde til det nye menighedsråd, som fra første søndag i advent 

skal fungere de næste 4 år.  

Jørgen Holmsted valgtes som dirigent, hvorefter menighedsrådets formand 

Jan Kastorp redegjorde for rådets arbejde og opgaver de sidste 4 år og især 

om de fremtidige udfordringer. Kassereren Niels Villumsen fortalte bl.a. 

om udfordringerne i forbindelse med bygning af den nye præstegård.  

Reglerne for opstilling til menighedsrådet blev gennemgået, og det lykke-

des at opstille en kandidatliste med 6 ordinære medlemmer og 3 stedfor-

trædere. Pastoratets præster er fødte medlemmer af menighedsrådet.  

Sidste frist for indlevering af alternative kandidatlister er d. 27. september 

kl. 18 – 19 i ”den gamle præstegård”, M.W. Gjøesvej.  

Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt an-

det menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i 

kirken. Menighedsrådet administrerer kirkens ejendomme og økonomi og 

har ansvar for personalet, dog med undtagelse af præsten. 

Helle Leegaard 
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Det sker i Reerslev Kirke: 

Oktober: 

6/10: Præstegårdsaften: kl. 19 

kommer Roskildes biskop, Peter 

Fischer-Møller for at fortælle om 

Danmission og deres arbejde. 

Igennem 195 år har Danmission 

arbejdet for tro, håb og kærlighed 

i hele verden. Kom og hør om 

deres spændende arbejde i Afrika, 

Asien, Mellemøsten og Danmark. 

9/10: Kirken genåbner med et 

brag af en fest ved søndagens 

gudstjeneste kl. 10. Endelig åbner 

Reerslev Kirke igen efter at have 

været lukket ned i tre måneder for 

at blive renoveret. Kirkens gamle 

kalkmalerier kan nu ses sammen 

med de nykalkede hvide vægge, 

og vi fylder kirkerummet med liv! 

20/10: Præstegårdsaften kl. 19.  

Hvordan kan religion få naboer til 

at slå hinanden ihjel? Sognepræst 

Jakob Schilling fortæller om kær-

lighed og had mellem katolikker 

og protestanter under religionskri-

gene i 1500-tallets Frankrig 

 

November: 

6/11: Allehelgensgudstjeneste.  

Vi mødes kl. 16:30 i kirken for at 

mindes de døde og tænde lys i 

mørket. (NB: Denne søndag er der 

ikke højmesse kl. 10!) 

8/11: Valg til menighedsråd.  

Giv din stemme og få indflydelse 

på kirkelivet i Reerslev de næste 

fire år. 

17/11: Præstegårdsformiddag 

kl. 9:30.  

Kampen om trosfrihed rev et land 

midt over. Sognepræst Jakob 

Schilling fortæller om kærlighed, 

myter, storpolitik og ondskab un-

der religionskrigene i 1500-tallets 

Frankrig.  
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December: 

8/12: Filmaften i den gamle 

præstegård kl. 19.  

Vi indvier den nye projektor og 

hygger os i vinterkulden med en 

god film. (Filmen afsløres i løbet 

af præstegårdsformiddagen d. 

17/11) 

11/12: Julekoncert i kirken kl. 16 

24/12: Juleaftensgudstjenester 

kl. 14 og 16 v/Jakob Schilling 
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Gudstjenester  
i Reerslev kirke 

9/10 2016– 1/1 2017 
 

Søndag den 9/10  kl. 10 

20. S. e. Trinitatis  Jakob Schilling 

Kirken genåbner med et brag af 

en fest ved søndagsgudstjeneste 
 

Søndag den 16/10  kl. 10 

21. S. e. Trinitatis  Jakob Schilling 

 

Søndag den 23/10  kl. 10 

22. S. e. Trinitatis  Jakob Schilling 

 

Søndag den 30/10  kl. 10 

23. S. e. Trinitatis  Jakob Schilling 

 

Søndag den 6/11 kl. 16.30 

24. S. e. Trinitatis Jakob Schilling 

ALLEHELGENSAFTENS-

GUDSTJENESTE 
NB: Denne søndag er der ikke 

højmesse kl. 10:00 
 

Søndag den 13/11 kl. 10 

25. S. e. Trinitatis Frances Benzon 

 

Søndag den 20/11 kl. 10 

26. S. e. Trinitatis Thomas Gotthard 

 

Søndag den 27/11 kl. 10 

1. S i Advent Jakob Schilling 

 

Søndag den 4/12 kl. 10 

2. S. i Advent Thomas Gotthard

Søndag den 11/12 kl. 10 

3. S. i Advent Jakob Schilling 

Julekoncert kl. 16 
 

Søndag den 18/12 Ingen gudstjeneste 

4. S. i Advent 

Der henvises til Ansgarkirken  kl. 10 

”Ønsk en julesalme” Frances Benzon 

 

Lørdag den 24/12 kl. 14:00 og 16:00 

Julegudstjeneste Jakob Schilling 

 

Søndag den 25/12  kl. 10 

Juledag Jakob Schilling 

 

Mandag den 26/12  kl. 10 

2. Juledag Jakob Schilling 

 

Søndag den 1/1 Ingen gudstjeneste 

Nytårsdag 

Der henvises til Ansgarkirken  kl. 16 

”Meditationsgudstjeneste”   

 Frances Benzon 

 

Den aktuelle gudstjenesteliste er slået 

op på informationstavlen, der står ved 

kirkegårdsporten. 

Gudstjenesterne annonceres i Lokalavi-

sen Taastrup. 

Desuden kan den aktuelle gudstjeneste-

liste ses på www.reerslevsogn.dk 

 

 

http://www.reerslevsogn.dk/


AKTIVITETSKALENDER: oktober – december 2016 

Dato Kl. Aktivitet Sted  Arrangør 

Lør 1/10 13 Fernisering Liselotte Tiller Sørensen Hedehuset HUMLEN 

Tors 6/10 19 Præstegårdsaften, Danmission v/ biskop 

Peter Fischer-Møller, Roskilde 

Præstegården MHR 

Søn 9/10 13 Indvielse af ”Fællesskabet” HUSET HUSET 

Tors 20/10 19 Præstegårdsaften v. sognepræst Jakob 

Schilling. Had-kærlighed mellem katolikker 

og protestanter under Frankrigs religionskri-

ge i 1500-tallet  

Præstegården MHR 

Man 24/10  Tøjparty ved Seniorshoppen HUSET ÆK 

Fre 28/10 19 Café-aften HUSET Café 

Lør 29/10 14 Fernisering Lokaludstillingens 40 års jubi-

læum 
Hedehuset HUMLEN 

Søn 30/10 11 Lokaludstillingen + Raku Hedehuset HUMLEN 

Søn 30/10 11.30 Borgermøde, se side 12 

Tilmelding 
HUSET LL 

Lør 5/11 13 Fernisering Bjørn Nørgaard – SDK vandre-

udstilling - introduktion 
Hedehuset HUMLEN 

Tirs 8/11 19 Menighedsrådsvalg Præstegården MHR 

Ons 16/11 12 Foredrag om Etiopien ved Ruth Christof-

fersen 

HUSET ÆK 

Tors 17/11 9.30 Præstegårdformiddag v. sognepræst Jakob 

Schilling. Kampen om trosfrihed under 

Frankrigs religionskrige i 1500-tallet 

Præstegården MHR 

Fre 25/11 17 Juletræstænding, se side 16 

Tilmelding 

HUSET LL 

Lør 26/11 13-16 Julestue, se side 17 Skolen LL,FTK m.fl. 

Ons 7/12 13 Julefrokost HUSET ÆK 

Tors 8/12 19 Filmaften  Præstegården MHR 

Søn 11/12 16 Julekoncert Kirken MHR 

Forkortelser:  

FTK Reerslev Landsbyordning RIF Reerslev IF RSF Reerslev Skytteforening 

MHR Reerslev Menighedsråd Café Landsbylaugets Café-Udvalg LL Landsbylauget 

ÆK Reerslev Ældreklub HUSET Reerslev forsamlingshus   
 




