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Flammen der altid vil brænde 

Frivillighedens flamme vil altid brænde i 

Reerslev og Stærkende!  

Det har den gjort i årtier og generationer, 

og det vil den forhåbentlig gøre mange år 

frem i tiden. Nogle gange vil ilden have 

svært ved at få ilt nok til at holde sig selv 

i live, andre gange vil den blusse op og 

brænde med en ukuelig energi. 

Det er med ild som med ildsjæle, der 

brænder for en sag. Nogle brænder læn-

gere end andre, men uanset flammens le-

vetid, så er værdien af frivilligt arbejde 

uvurderlig. Uden frivilligt arbejde vil et 

samfund miste sin dynamik, livskraft og 

charme. Et samfund uden frivilligt ar-

bejde til at skabe et aktivt fritids- og kul-

turliv er reelt et samfund uden liv. 

Når ildsjæle har holdt liv i deres egen 

flamme i mange år, er der altid en risiko 

for at brænde ud. Nogle gange står andre 

klar til at bære faklen videre, andre gange 

må ilden sættes på vågeblus. Sådan er det 

i al frivilligt arbejde. Sådan er det også 

med redaktionen bag Tingstedet. 

Hvem griber faklen? 

Den nuværende redaktion er klar til at 

give faklen videre – en fakkel, som de 

selv overtog for år tilbage, da Reerslev og 

Stærkendes eget blad tilbage i 1980’erne, 

Omegns Bladet, havde ligget stille nogle 

år. Redaktionen har ikke kun båret faklen 

videre, den har i den grad værnet om il-

den og fået den til at brænde med en så 

kraftig energi, at Tingstedet er udkommet 

155 gange siden 1992.  

Det er ganske imponerende at denne 

kreds af engagerede ildsjæle har formået 

at sikre landsbyerne en værdsat informa-

tionskilde. Selv i tider med de altdomine-

rende sociale medier har Tingstedet haft 

en mission, som ikke sådan bare lige kan 

erstattes. Tingstedet har forenet byerne 

på tværs af alder, køn og interesser. 

Der er al grund til at sige redaktionen en 

kæmpe tak for de tusindvis af frivillige 

arbejdstimer, der har sikret nyhedsfor-

midlingen hver anden måned i mere end 

25 år. I det lys har mit eget klumme-bi-

drag de seneste seks udgaver været yderst 

begrænset, men det er alligevel med en 

særlig stolthed i tastaturet, at jeg glæder 

mig over, at det blad - Omegns Bladet for 

Reerslev og Stærkende - som jeg selv 

havde fornøjelsen af at producere som 

skoleelev tilbage i begyndelsen af 

1980’erne fik nyt liv og eksistensberetti-

gelse med Tingstedet. 

Trods digitaliseringen vil Tingstedet i sin 

nuværende form blive savnet. Fritids- og 

kulturlivet i Reerslev og Stærkende skal 

nok leve videre, men hvis det ikke lykkes 

at fortsætte udgivelsen i andet regi, skal 

informationerne deles på andre medieka-

naler – uden nødvendigvis at have den 

samlende karakter, som Tingstedet også 

har haft i vores lokalsamfund. 

Nogle trykte medier har længere levetid 

end andre, men hvis indholdet er det rig-

tige og tilpasset nutiden, har informatio-

ner på papir stadig en relevans. Derfor er 

der også et marked for Tingstedet i frem-

tiden, men det ændrer ikke ved, at der  
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 fortsat skal være frivillige kræfter til at 

producere udgivelserne. 

Det nye Gadekær på vej 

Et muligt farvel til Tingstedet kommer på 

et tidspunkt, hvor der til gengæld er al 

god grund til at glæde sig over udviklin-

gen i et andet projekt, hvor der ligger tu-

sindvis af frivillige arbejdstimer til grund 

for et muligt resultat. Det er etableringen 

af Gadekæret 2,0 – den nye multihal ved 

Reerslev Skole – et projekt, der på idesi-

den har været næsten ligeså længe under-

vejs som Tingstedet har eksisteret.  

Det var dog først i år 2000, at der for al-

vor blev dedikeret frivillige kræfter til at 

samle penge ind til at forbedre rammerne 

 

for fritidsaktiviteterne i Reerslev og 

Stærkende. Den første økonomi blev pri-

mært sikret med frivilligt arbejde som 

vagter på Roskilde Festivalen og blev op-

sparingen til egenbetalingen styrket yder-

ligere gennem Reerslev Skytte- og 

Idrætsforenings halfester med Kandis. 

Etableringen af den nye multihal har al-

drig været tættere på end nu. Den udvik-

ling er der al god grund til at glæde sig 

over, mens der samtidig skal lyde en 

kæmpe tak til Aase Borge, Gurli Kjep, 

Rie Michaelsen og Karin Gregersen for 

deres indsats i redaktionen for Tingste-

det. Og for Reerslev og Stærkende. 
 

 Jan B. Jensen 

Farvel og tak for gode 26 år 

Redaktionen vil gerne rette en kæmpestor tak til Tingstedets læsere, annoncø-

rer, Reerslev-Stærkendes foreninger og alle, der har støttet bladet og dermed 

været medvirkende til, at vi har kunnet sende et blad på gaden hver anden 

måned gennem 26 år.  

26 år er lang tid og redaktionen har naturligvis forandret sig meget, siden det 

første blad kom på gaden i april 1992. Gurli Kjep er det eneste redaktions-

medlem, der har været med helt fra begyndelsen. 

Tak for alle ordene og billederne vi har modtaget gennem årene, så vi har 

kunnet fortælle om mærkedage, landsbyens aktiviteter og vise billeder fra de 

mange aktiviteter og begivenheder.  

Selv om det er vemodigt at sige farvel, vil redaktionen alligevel takke af og 

ønske alle vores annoncører og læsere gennem årene en rigtig glædelig jul 

samt et godt nytår.  

Tingstedets nye redaktion ønskes ligeledes en glædelig jul samt et godt nytår. 

Vi ønsker jer Pøj-Pøj og god vind fremover med Tingstedet.  

Gurli Kjep, Rie Michaelsen, Aase Borge og Karin Gregersen 
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Herligt, sidder igen med et nummer 

og bliver godt og grundigt nærområde opdateret 

ligesom de sidste mange år 

men hov! En rigtig dårlig information 

der er nogen, der vil på pension 

forfærdeligt! det er jo vores redaktion 

 

havde egentlig ikke skænket det en tanke 

der sad nogen og lavede numre 

og bragte nyhederne og annoncerne på tinge 

jeg mærker en vis desperation 

nu nærmer det sig indignation 

hvorfor kan den ikke bare blive ved, den redaktion?? 

 

er det nu ikke mere lønnen i sig selv 

at samle sammen, skrive rent og layoute 

rykke for deadlines, penge og trykning 

tænk lige på den kollektive depression 

overalt i vor lokale region 

har I tænkt på det i den redaktion?? 

 

kan vi overhovedet føle sammenhængskraften 

når vi ikke længere har den fælles referenceramme 

vil Stærkende og Reerslev glide fra hinanden 

hvad kan der ikke ske, når man bryder en sådan tradition 

vi har jo haft jer i mere end en generation 

sig, hvad vi skal gøre uden jer -  redaktion 

 

tænk, at det først er, når I stopper 

vi bliver opmærksomme på den kæmpeindsats I har gjort 

været den tavse velsmurte motor 

som for 26 år siden gik i aktion 

med jeres uegennyttige mission 

respekt, respekt for den sejtrækker redaktion 

 

så nu må vi et øjeblik lægge bekymringen for ”Tingstedet” 

og håbe på der kommer noget godt ”I Stedet” 

og være taknemlige over de 156 vi fik af slagsen 

og takke for jeres kæmpepræstation 

I har fortjent en eviglang rekreation 

hurra hurra for vores alle sammens redaktion 

Johannes 
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FARVEL MR. REERSLEV. 
 

Med Mogens Larsens død har vi mistet den sidste livsnerve tilbage til det gamle 

Reerslev. (Hans slægt har boet her i ca. 250 år). Et Reerslev hvor landbruget var 

omdrejningspunktet for stor aktivitet og folkeliv. Her boede rigtig mange 

mennesker, som også havde deres arbejde i Reerslev. En tid, hvor foreningerne 

dannede rammen om fritidsaktiviteter og mere livsvigtige opgaver i samfundet. 

Andelsmejeri, slagteri, brugsforening mm. Mogens var en guldgrube af viden, 

beretninger og anekdoter fra andelsbevægelsens blomstringstid. 

 

Andelstanken var i den grad inkarneret hos Mogens. Han forstod og nød at 

handle i fællesskab og påtage sig det ansvar, som det gode fællesskab også 

indebærer. Han har siddet i bestyrelser i alle foreninger i Reerslev – undtagen 

meningsrådet, som han plejede at sige, med et skævt smil. Ofte som en bærende 

kraft. Mange formandsposter i mange mange år.  

 

Foreninger består af mennesker. Og en af de bedste var helt sikkert Mogens. Da 

vi havde 150 års jubilæum i skytte- og idrætsforeningen sidste år, gik det op for 

os, at Mogens havde været medlem uafbrudt over halvdelen af tiden. Mere end 

75 år. Respekt! Foreningerne her i Reerslev skylder Mogens en stor tak for den 

enorme indsats han har ydet. 

 

Men det er ikke bare hans lange indsats, men især den måde han har gjort det 

på, der er bemærkelsesværdig. Mogens var som foreningsmand, men især som 

menneske et usædvanligt socialt eksempel for os alle sammen. Jeg tror mange 

tilflyttere har fået deres fordomme om et snæversynet småborgerligt 

landsbysamfund undermineret ved mødet med Mogens. Han var noget af det 

mest tolerante overfor fremmede/tilflyttere og den moderne udvikling. F.eks. 

mente han, at vi var nød til at acceptere en vis støj ved overflyvning fra Roskilde 

lufthavn, selv om han ikke ligefrem var den mest flyrejsende her i byen. 

 

Mr. Reerslev har trådt mange flotte spor til efterfølgelse for os alle. Jeg håber, 

at vi vil huske ham længe. Huske det han stod for og lærte os til sammen og 

hver især vores - Mester Reerslev.   

 

Ære være Mogens Larsens minde. 

 

  Johannes 
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Trist at læse i Tingstedet nr. 153, at bladet stopper med årets julenummer. 

Det vil blive savnet. 

Ros til alle dem, der har skrevet i bladet og sørget for, at det blev delt ud 

gennem alle årene. Gurli har været med i redaktionen i alle 25 år. En flot 

indsats.  

Min daværende mand, Poul, mente ikke at bladet kunne få lang levetid, men 

med stor indsats fra skiftende medlemmer er 25 år godt klaret.  

Jeg har gemt de fleste blade og ved at læse deri får man også 25 års historie 

for Reerslev, Stærkende og omegn.  

Jeg er født i 1926 i Tingstedvej nr. 16 og har boet i Reerslev næsten alle 

årene. Jeg har samlet de fleste numre af Tingstedet, men giver dem gerne 

videre, hvis nogen er interesseret i at læse dem. Henvendelse på tlf. 2041 

4330.  

 

Venlig hilsen  

Tove Rasmussen 

 
 

 

 

 

TINGSTEDET BESTÅR/GENOPSTÅR 

I forbindelse med mødet mandag d. 20/11 2017 omkring Tingstedet blev 

der nedsat en ny redaktion. 

Vi glæder os til at løfte dette hverv efter den mangeårige redaktions ar-

bejde. 

Vi håber, I fortsat vil støtte op om bladets fortsatte eksistens. 

Bidrag til næste nummer af Tingstedet, februar 2018 vil vi gerne have 

på Tingstedets nye mailadresse: tingstedet2640@gmail.com 

Med venlig hilsen 

Nina Hansen,   4033 1205, Marlene H. Nielsen,  2614 5762, 

Trine Thingsgaard,  2678 7286, Helle Schmidt 

mailto:tingstedet2640@gmail.com
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 201 7 -  2018 
Se også: Landsbylaugets Hjemmeside: www.reerslev-sterkende.dk 

Mail til bestyrelsen: info@reerslev-sterkende.dk  

Landsbylaugets : 42 41 10 70 

Formand 

Mads Ring Hansen 

Nørregade 3, Reerslev 

Tlf.: 30 63 26 78 

 
e-mail: mads.ring@hansen.dk 

Næstformand 

Sarah Mahdi 

Nørregade 6, Reerslev 

Tlf.: 31 21 29 11 

 

e-mail: sarahmahdi87@gmail.com 

Kasserer 

Lene Johnsson 

Stendyssevej 13, Reerslev 

Tlf.: 20 49 20 50 

Landsbylauget: 42 41 10 70 
 

e-mail: lene20492050@gmail.com 

Sekretær 

Christina Søe Langholm 

Thorsager 34 

Tlf.: 51 24 33 37 
 

e-mail: cslangholm@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem 

Kirsten Halby 

Tingstedvej 18, Reerslev 

Tlf.: 46 56 46 61 

Mobil: 40 40 26 87 

e-mail: khalby@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Birthe Holst Christensen 

Tingstedvej 22 

Tlf.: 46 56 43 56 
 

 

email: b.holst@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem 

Nick Ziegler 

Tingstedvej 41, Reerslev 

Tlf.: 40 18 72 28 

 

e-mail: nick@hyldagergaard.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:lene20492050@gmail.com
mailto:khalby@mail.dk
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Suppleant 

Anne Birgitte Stubkjær 

Stærkendevej 244 

Tlf.: 40 32 63 26 

 

e-mail: annebirgitte@244.dk 

Suppleant 

John Severin 

Tingstedvej 11, 

Reerslev 

Tlf.: 46 56 11 10 

Mobil: 20 67 71 83 

e-mail: johnpaulsenseverin@gmail.com 

Presse og kommunikation Kirsten Halby og ?? 

Byggeudvalg og Trafikudvalg John Severin og Nick Ziegler 

Aktiviteter og arrangementer Anne Birgitte Stubkjær og  

Agenda 21 Kirsten Halby 

Skovrejsning Nick Ziegler 

Revisor Niels Willumsen og Ulla Christensen 

Revisorsuppleant Arne Frandsen 
 

 

 

 

 
 

Nyt fra Landsbylauget. 

I denne – i skrivende stund – sidste ud-

givelse af Tingstedet, vil Landsbylauget 

gerne takke Tingstedets nuværende re-

daktion samt tidligere medlemmer af 

samme for jeres arbejde med at sikre re-

levante informationer fra vores lokal-

samfund kom bredt ud i både Reerslev 

og Stærkende. Vi har værdsat denne 

mulighed for at kommunikere Lands-

bylaugets aktiviteter og arrangementer. 

Vi ønsker alle det bedste fremover og 

takker for den store indsats I har lagt i at 

skabe et kommunikationsforum for 

samtlige foreninger og beboere i Reers-

lev og Stærkende. 

 

Valgmøde den 9. november 2017 

Den 9. november 2017 afholdt Lands-

bylauget Valgmøde i forsamlingshuset i 

forbindelse med det netop overståede 

kommunalvalg. Samtlige af partiernes 

topkandidater var tilstede og der var stor 

spørgelyst blandt deltagerne. Efter en 

præsentationsrunde af samtlige politi-

kere, blev et af de store spørgsmål afkla-

ret – Hvorfor var arbejdet med lys på cy-

kelstien gået helt i stå? Det skyldes, at 

der er fundet olieledninger i jorden, 

mailto:johnpaulsenseverin@gmail.com
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hvilket har medført, at den oprindelige 

plan for opsætningen af lysmasterne 

måtte revurderes. En sådan tilladelse til 

projektets videreførelse har ladet vente 

på sig – men det forventes, at arbejdet 

opstartes igen hurtigt – og formentlig i 

skrivende stund er færdiggjort. 

Cykelsti fra Møllen til Tune og farten på 

Brandhøjgårdsvej var igen i år et varmt 

emne – men desværre var der ingen kon-

krete udspil fra politikerne i forhold til 

en løsning af problemet. 

Opførelse af Multihal er tættere på end 

nogensinde - Mht. driftsoverenskomst 

med kommunen var der overvejende po-

sitive tilkendegivelser fra panelet.  

Reerslev Skole skal ikke lukkes – dette 

lød samstemmende fra alle partier. Sko-

leområdet blev generelt diskuteret i stort 

omfang – både i forhold til finansiering, 

ressourcer og nye læringsmetoder – 

sidstnævnte gjorde sig især gældende 

for den nye skole, der opgøres i Nærhe-

den.  

Udvidelsen af Tune Lufthavn blev også 

berørt. Høje Taastrup kommune har 

sammen med Greve Kommune prote-

steret imod denne udvidelse, da indflyv-

ning og Take-off i vidt omfang berører 

begge kommuner. Desværre har kom-

munen måtte sande, at Roskilde Kom-

mune egenhændigt kan træffe denne af-

gørelse omkring udvidelse, da lufthav-

nen er placeret i netop her. 

Landsbylauget vil gerne sige tak til alle 

de fremmødte – både politikere og bor-

gere – for en god og sober debat. Dejligt 

at se så mange af jer til mødet. 

Landsbylaugets kommende aktivite-

ter 

Den 11. februar afholdes fastelavn i 

forsamlingshuset. 

Den 10. marts afholdes Generalforsam-

ling i forsamlingshuset. 

Nærmere information om Landsbylau-

get aktiviteter, vil du fremadrettet kunne 

finde på Landsbylauget hjemmeside:  

www.reerslev-sterkende.dk 

samt Laugets facebookside: 

https://www.facebook.com/reerslev-

sterkende/ 

Desuden vil vi sætte plakater op i info-

standerne – vi har i samarbejde med 

Landsbyordningen fået godkendt en in-

fotavle, der vil blive sat op ved P-plad-

sen ved skolen/SFO’en. 

Landsbylauget ønsker alle en rigtig glæ-

delig jul og et godt nytår. Vi glæder os 

til at se jer til arrangementerne i 2018. 

 

 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
https://www.facebook.com/reerslev-sterkende/
https://www.facebook.com/reerslev-sterkende/
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Foredrag i Ældreklubben  

onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 10. 

Jeannett Ulrikkeholm holdt sit foredrag i en smuk 

rød festkjole, som fik hele lokalet til at lyse op.  

Hun fortalte levende og spændende om Tove Dit-

levsens til tider kaotiske liv – hendes opvækst på 

det fattige Vesterbro i en lidt dysfunktionel familie 

-  om ægteskaberne, som var turbulente – og om 

sammenhængen mellem liv og digtning i Tove Dit-

levsens univers. 

Tove Ditlevsen var særdeles produktiv, og Jeanett 

både sang nogle af hendes digte og læste op af no-

veller og romaner. Tiden fløj af sted, og vi kunne 

have hørt meget mere, da tiden var gået!! 

1000 tak!! /rm 
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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 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:jm@miljoe-logistik.dk
http://www.reerslev-sterkende.dk/Forsamlingshuset
mailto:forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk
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Vi ønsker alle brugere af  

og gæster i forsamlingshuset 

rigtig glædelig jul 

og godt nytår. 

Vi glæder os til at se jer igen 

i det nye år. 

Vært og bestyrelse ved 

Reerslev forsamlingshus 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reerslev Forsamlingshus  

indkalder  t i l  

Ordinær generalforsamling 

Onsdag den 28/2 2018 kl.19.30. 

Dagsorden ifølge vedtægterne! 

Bestyrelsen 



REERSLEV VANDVÆRK 
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Orientering fra Reerslev Vandværk 

Vandværket havde et ledningsbrud lige udenfor vandværket d. 26. september 2017 

Det resulterede i, at der ikke var vand i hanerne i ca. 4 timer. 

Det beklager vi. 

Vi fik at vide fra vores reparatør, at det nok ikke er sidste gang, der vil ske et 

ledningsbrud.  

Han forklarede, at de rør og samlinger man brugte i 1970’erne ikke har den levetid, 

som man forventede. 

Derfor opfordrer vi endnu en gang til at melde sig til vandværkets mailliste. 

Ligeledes arbejder vandværkets bestyrelse på opførelse af et nyt vandværk, som også 

vil medføre afbrydelser. 

Link til mailliste: http://reerslevvand.dk/mailadr.html 

eller mail til info@reerslevvand.dk med navn og adr. 

 

 

Husk: Reerslev Vandværks generalforsamling i forsamlingshuset  

d. 22. marts 2018 kl. 19:00 

Tilmelding til spisning inden d. 18. marts 2018  

til Michael Michaelsen tlf. 4656 3909 (fastnet) 

 eller på mail: kontakt@reerslevvand.dk 

http://reerslevvand.dk/mailadr.html
mailto:info@reerslevvand.dk


 

Skoleleder:  Anette Ahrenst Leder af Lærken:  Carina Pagsberg Rutell 

Klub/SFO leder:  Lars Vesterdal Bestyrelsesformand:  Michael Blem Clausen 
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Lærken, SFO og klubben har traditionen 

tro afholdt Halloween eftermiddag/aften 

for alle vores børn og forældre. Persona-

let havde sørget for at skolen var klædt 

på til gys og gru. Rigtigt mange børn og 

forældre havde igen i år gjort rigtig me-

get ud af at komme udklædte. Der var 

forskellige værksteder, hvor børn og 

voksne kunne blive sminket. Værksted 

med mulighed for at lave lamper m.m. 

Der var film med diverse lasereffekter, 

der blev også skåret nogle fantastiske 

græskar af både store og små. Og i bo-

den var der mulighed for at købe knuste 

knogler. Derudover var der igen mulig-

hed for at grille sin aftensmad på grillen. 

Børn og forældre havde bagt mange 

flotte og fantasifulde kager til den tradi-

tionelle kagekonkurrence.  

Det er muligt at se billeder fra arrange-

mentet på vores skoleport.  

En anden tradition som vi holder meget 

af, er deltagelse i landsbylaugets jule-

stue. Igen i år deltog SFO med teater fra 

0. og 1. klasserne. Hvis alt er gået som 

det plejer, var det for en fuld gymnastik-

sal med forventningsfulde og stolte for-

ældre.  

Klubben sørgede for, at der var mulig-

hed for at bage småkager i skolekøkke-

net. I fællesrummet kunne der lavet fi-

gurer af fedtsten. Sidst, men ikke mindst 

var der også salg af slikposer.  

Eftermiddagen var en rigtig god mulig-

hed for at få talt med nogen af dem, man 

måske ikke rigtigt får talt med i hverda-

gen.   

Trods regn, sne og slud er der stadigvæk 

medlemmer i klubben, der trodser vejr-

guderne og tager på mountainbiketur til 

Hedeland hver onsdag. Spændende om 

der kommer så meget sne i løbet af vin-

teren, at der skal snekæder på cyklerne.  

Sidst, men ikke mindst er vi, som det 

nok er bemærket, ved at få skiftet tag på 

flere af landsbyordningens bygninger. 

Det bliver rart, når vi igen er os selv. 

Og så er det vel også på tide på landsby-

ordningens vegne at ønske alle en rigtig 

god jul og godt nytår. Tak for samarbej-

det i det forgangne år.   

Lars Vesterdal. 

 Reerslev Skoles landsbyordning Telefon:  4335 2240 

 Tingstedvej 40, 2640 Hedehusene SFO Viben  4335 2950 
 Reerslevskole@htk.dk Lærken  4335 3250 
                                   Klubben 4335 3560 



LÆSER, CAFE AFTEN 
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Caféaften i Reerslev Forsamlingshus fredag d. 27.10.2017  

Traditionen tro var Forsamlingshuset fyldt til bristepunktet, da der blev sagt "Værsgo'" 

til at indtage Grydelaugets varme, krydrede karrysuppe med bid i på flere måder. Den 

var virkelig rigtig god!! 

I pausen inden hovedretten blev vi underholdt af en smuk indisk sangerinde. Nabanita 

Nandy Ghosh har deltaget i "Danmark har talent", og nåede til semifinalerne. Hun sang 

på både på indisk og engelsk, og hun havde sin lille datter med, som gerne gik på 

scenen sammen med sin mor. Det var en meget fin optræden.   

Så var der klar til hovedretterne: Tikka Masala (kylling) og Indisk lammegryde med 

abrikoser, og dertil 2 slags ris m. grøntsager. Desserten, en indisk kokoskage, blev ser-

veret til kaffen.  

Som sædvanlig gik det hele op i en højere enhed, -  1000 tak til Grydelauget for endnu 

en herlig aften.  

De stemningsfulde fotos taler for sig selv.  

            /rm 
 

  



  LÆSER, CAFE AFTEN 

- 17 - 

 

Se flere dejlige billeder fra Café aftenen på 

Landsbylaugets hjemmeside 

http://www.reerslev-sterkende.dk 

 

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


CAFÉ AFTEN 
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.  

Franske kokke og hushovmestre er vi 
ikke, men vi skal gøre vort bedste, bare 
I vil komme og hygge jer sammen med os 

til 
café-aften 

fredag den 23/2 2018 kl. 19 
HUSK TILMELDING 

Grydelauget 
 

 

 

 
 

 

 

NCC Industry A/S 
Områdekontor Grusgrave Øst 

Tranemosevej 2, Reerslev, 2640 Hedehusene, tlf. 46 56 00 21 



Reerslev Skytte- og Idrætsforening  •  Stærkendevej 153B  •  Reerslev  •  2640 Hedehusene 

Tlf.: 4613 6484  •  Mobil 4015 4668  •  Email: RIF@2640reerslev.dk 
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Reerslev Skytte- og 
Idrætsforening 

Reerslev Idrætsforening 
- orienterer 

 

Hermed indkaldes til 

Generalforsamling 
2018 

Onsdag d. 7. feb. kl. 19.30 

Klubhusets lokaler. 

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 revisorer 

11. Valg af fanebærer 

12. Eventuelt 

Der bydes på kaffe, vand og øl. 

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

gymnastik, svømning, kampsport, bordtennis, løb og skydning mm. Der er for få, 

der deltager aktivt i foreningsarbejdet. Dels har de nuværende aktiviteter brug for 

nye kræfter, så der kan ske fornyelse, og dels for at sikre, at de forskellige aktivite-

ter fortsat kan udbydes. Men vi har generelt brug for folk, der vil give en hånd med 

i bestyrelsesarbejdet, så vi kan opretholde Reerslev Idrætsforeningen som en samlet 

enhed med underafdelinger. 

Vær med i arbejdet og kom med input til nye tiltag, der kan tiltrække unge som 

gamle. Vær dermed også med til at bakke op om en ny multihal i Reerslev. 

På vegne af  

Reerslev Skytte- og idrætsforening. 

Jens Midtgaard 

mailto:RIF@2640reerslev.dk


Information 

      fra 

Reerslev Skytteforening 
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Skydning i vintersæsonen 2017  
Indendørssæsonen  
Indendørs skydning foregår på Reerslev Skole, Tingstedvej 40, 2640 Hedehusene 

Banerenoveringen er nu helt afsluttet og politiets godkendelse foreligger.  

Indendørs skydning på 15 m banen under Reerslev Skole startede, så snart vi havde 

modtaget politiets godkendelse. 

Pistolskydning begyndte tirsdag den 3. oktober kl. 19:00 - 21:00 

Juleafslutning pistol den 12. december 2017 

Riffelskydning begyndte onsdag den 4. oktober kl. 18:00 – 21:00 

Juleafslutning riffel den 13. december 2017 

SkoleDM i skydning har skudt de indledende runder. Vi venter på svar om vi er videre 

til mellemrunden.  

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

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 prøve.  

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

Information om skydning kan fås hos fø lgende: 

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 

 Henrik Pedersen 5337 1146 

Kontingent for 2017: 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 

mailto:info@reerslevskytteforening.dk


Information 

      fra 

Reerslev Skytteforening 
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Reerslev Skytteforening 

Fugleskydning lørdag den 12. august 2017. 

Start kl. 12,00 - Slut kl. 21,25 

RESULTAT:  

Kronen  skud nr. 150  ved Jonas G. Petersen /Helge Johnson  

Næbet  skud nr. 228  ved Jimmy Baltersen /Kirsten Otto  

Halsen  skud nr. 359  ved Jan Hansen /Mette Poulsen  

Halen  skud nr. 480  ved Niels Jørgen Petersen /Michael Pe-

dersen  

Venstre klo  skud nr. 566  ved Steen Larsen /Susette Petersen  

Højre klo  skud nr. 655  ved Lasse Andersen /Tina Magnusson  

Venstre vinge  skud nr. 835  ved Søren Nielson /Tina Magnusson  

Højre vinge  skud nr.1012  ved Flemming Larsen /Mette Poulsen  

Brystpladen  skud nr.1201  ved Erik Larsen /Niels Jørgen Petersen  

Skyttekonge: Erik Larsen  

Fuglekonge: Niels Jørgen Petersen 

 

Fugleskydningen forløb godt og gav et overskud på anslået 6.000 kr. Et re-

sultat vi er meget tilfredse med.  

 

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  

  

http://www.reerslevskytteforening.dk/


Information 

      fra 

Reerslev Skytteforening 
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Fugleskydning 2017 



  BØRNESIDEN 
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TILLYKKE    

Vinderen af nr. 154’s  

Krydsordsopgave:  

Løsning: Borge 

 

Victoria Groth 
Stenbuen 28 

 

Dette er den sidste ”krydser” i  

denne omgang!  

 

Vi ønsker alle børn og unge 

I Reerslev-Stærkende og omegn en 

GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT 

OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR! 

 

Mange tak for jeres løsninger  ☺ 

 

Også til jer, som har løst opgaverne, 

men ikke har sendt den ind ;) 

 

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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LÆSERNES SIDE, ELVERHØJ 
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ELVERHØJ I REERSLEV FORSAMLINGSHUS  

SØNDAG D. 29. OKTOBER 2017 

En ustyrlig morsom fremførelse og behandling af ELVERHØJ.  

Skuespiller Torben Jetsmark og operasanger Hans Jørgen Laursen udfyldte alle roller 

i Elverhøj på 1 time. Et indviklingsstykke som alle i salen kunne følge med i trods 

stor latter og moro.  

Fortid og nutid mødtes i de sjove replikker. 

Det var en kæmpestor oplevelse!!!  

 /rm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se flere billeder fra forestillingen på kirkens hjemmeside:  

http://www.reerslevsogn.dk 

http://www.reerslevsogn.dk/
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Havnebyen og dens fremmede –  

Sefarderne i 1700 tallets København  

v/ lektor Anni Greve.  
 

En kort omtale:  

Fredag d. 9.11.17 kl. 9.30 inviterede menighedsrådet som vanligt på morgenkaffe-bord 

i Sognegården inden foredraget. 

De mange fremmødte fik en spændende historisk fortælling om Københavns Havns 

betydning tidligere og nu – hvor den p.t. er i rivende udvikling både kulturelt og 

demografisk. Den åbner sig mod den store verden. 

I 1700-tallet blev mange Sefardiske (betyder: fra Spanien) jøder udvist fra Spanien, 

hvorfra man fordrev religiøse minoriteter. Mange tog til Italien, hvorfra de spredtes 

over hele Europa – og pga. deres forretningstalent og sociale engagement, fik de en 

vigtig rolle i forhold til Europas handelsforbindelser i Østen. Disse jøders evner for at 

skabe rigdomme ved finansiering og långivning mente mange var ”urent”, men de fik 

anvist funktionen pga. disse anlæg. I dag er dette virke jo overtaget af bankerne og 

kreditforeningerne.  

”I dag ses København som en storby, der ihærdigt forsøger at genvinde sin position 

som en globaliseringens portal med udviklingen af byens nye grænseflader mod 

vandet, og som samtidig er en overdimensioneret hovedstad i et land, hvis befolkning 

opfatter sig selv og sin kultur som værende under pres fra verdenssamfundet.” 

 /rm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimahusene er ved at byggemodne til 21 nye huse 

på Flintebjergvej i Reerslev 



REERSLEV SOGNS 

MENIGHEDSRÅD 
M.W. GJØESVEJ 40 

2640  HEDEHUSENE 

 
Hjemmeside: https://www.reerslevsogn.dk  

Facebook: https://www.facebook.com/ReerslevKirke2640/ 
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Pilgrimsvandring 12. august 2018  

med Torslunde og Reerslev kirker  

til Helsingør 

Nu har vi arrangeret pilgrimsvandringer i 5 år, så nu er det tid til en jubilæumsvandring! Vi 

har flere gange samarbejdet med Reerslev Kirke og lavet nogle gode ture, og 3 gange er 

turen gået til Roskilde Domkirke. Det har gjort indtryk, når vi er sluttet af med en andagt i 

Roskilde Domkirke, men så hører vi til vores gru, at der er flere sognebørn, der aldrig har 

været i Sankt Olais Kirke, vores egen domkirke i Helsingør. Så derfor foreslår vi, at årets tur 

går dertil. 

Fra Sankt Jakobs Kapel, Gurre til Sct. Mariæ Kloster i Helsingør. 
Km: 14,5 km 

Den nordsjællandske del af Santiagoruten fra Trondheim til Spanien leder fra Helsingør over 

Esrum og videre til Hillerød, Roskilde, Reerslev og Torslunde mod Spanien. 

Vi planlægger at gå fra Sankt Jakobs Kapel (ruin) i Gurre gennem Teglstrup Hegn, og vi 

slutter i Sct. Mariæ Kloster med fællessang og kaffe/kage! 

En meget smuk rute med lange stræk gennem storslåede landskaber, smukke søer, stille 

skove og med mange kulturminder undervejs. 

Og tematisk går vi fra Sankt Jakob, som er helgenen tilknyttet Caminoen de Compostella 

(Santiago), til Sankt Olav, som er den anden store helgen tilknyttet pilgrimsruten gennem 

Sverige og Norge til Nidaros i Trondheim. 

Vi arbejder videre med detaljerne og skriver løbende på denne (hjemme-)side med tidspunk-

ter osv. 

De foreløbige rammer er afgang fra Torslunde Kirke kl. x – over Reerslev Kirke.  

Ankomst til Gurre - vandring til Helsingør kl. x + kaffe og kage. 

Afgang fra Helsingør kl. x ankomst til Reerslev og Torslunde ca. kl. x. 

Deltagerne tager selv madpakke(-r) og vand med til turen. 

Vi håber at få Helsingør biskoppen til at give en kop kaffe og kage… 

Tilmelding (af hensyn til bussen) til  

Leila Barasinska tlf. 40332802 og Brede1952@gmail.com 

Eve Hansen tlf. 28942229 og hansen.i.rummet@mail.dk 

Pilgrimsudvalget: 

Jytte og Leila, Torslunde Kirke 

Eve Hansen, Reerslev Kirke  

http://www.reerslevsogn.dk/
mailto:Brede1952@gmail.com
mailto:hansen.i.rummet@mail.dk
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HUSK JULEKONCERTEN 
den 10.december kl. 19.30 

i Reerslev Kirke. 

 

Kom i rigtig julestemning når de to smukke sangstemmer  

LONNI THOSTRUP og AAGE CHRISTENSEN,  

akkompagneret af ULLA KAPPEL,  

synger julen ind med nogle af vore  

smukkeste julesange og salmer. 

 

Efter koncerten vil der være julehygge med  

gløgg og æbleskiver i den gamle præstegård. 
 

VELKOMMEN  

I REERSLEV KIRKE. 
 

 

  

http://www.reerslevsogn.dk/
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DET SKER I REERSLEV KIRKE: 

Fredag d. 12. januar 2018 kl. 9.30 i ”den gamle præstegård” 

Ikke helende sår, et overset problem især hos ældre. 

Foredrag v. professor, overlæge, dr. med. Finn Gottrup  

Læs mere på kirkens hjemmeside: www.reerslevsogn.dk 

 

Torsdag d.15. februar 2018. kl.19:  

Filmaften med Katrin Ottarsdóttir: 

Filmen LUDO, er et psykologisk drama om en 11-årig pige, 

der er fanget mellem sin mors psykiske ustabilitet og sin fars 

velmenende passivitet. 

Læs mere på kirkens hjemmeside: www.reerslevsogn.dk 

 

 

http://www.reerslevsogn.dk/
http://www.reerslevsogn.dk/
http://www.reerslevsogn.dk/
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Gudstjenester  
i Reerslev kirke 

3/12 2017 – 1/1 2018 

Søndag den 3. december  kl. 10.00 

1. s. i Advent  Højmesse  

 Thomas Gotthard, Jakob Schilling  

Søndag den 10. december kl. 10.00 

2. s. i Advent 

Højmesse Jakob Schilling 

Søndag d. 17. december kl. 14.00 

3. s. i Advent 

Højmesse Frances Benzon 

Søndag den 24. december  

Juleaften 

Julegudstjeneste kl. 14.00 og 15.30 

 Jakob Schilling 

Mandag den 25. december kl.10.00 

Juledag 

Højmesse Jakob Schilling 

Tirsdag den 26. december kl.10.00 

Anden juledag 

Højmesse Jakob Schilling 

Søndag den 31. december kl.10.00 

Julesøndag 

Højmesse Jakob Schilling 

Mandag den 1. januar 

Nytårsdag 

Ingen gudstjeneste i Reerslev, der henvi-

ses til Ansgar, hvor der vil serveres bob-

ler og kransekage 

Gudstjeneste kl. 16.00  Frances Benzon 

 

Den aktuelle gudstjenesteliste er slået op 

på informationstavlen, der står ved kirke-

gårdsporten og annonceres i Lokalavisen 

Taastrup. 

Desuden kan den aktuelle gudstjenesteliste 

ses på www.reerslevsogn.dk 
 

http://www.reerslevsogn.dk/
http://www.reerslevsogn.dk/


AKTIVITETSKALENDER: dec. 2017 – aug. 2018 

 

Dato Kl. Aktivitet Sted Arrangør 

Søn 10/12 19.30 Julekoncert Kirken MHR 

  2018   

Fre 12/1 9.30 Foredrag om ikke helende sår v. professor, 

overlæge dr. med. Finn Gottrup. 

Præstegården MHR 

Tors 1/2 17 Familiegudstjeneste Kirken MHR 

Ons 7/2 19.30 Generalforsamling Klubhuset RIF 

Søn 11/2  Fastelavn HUSET LL og HUSET 

Tors 15/2 19 Filmaften m. Katrin Ottarsdóttir, LUDO  MHR 

Fre 23/2 19 Caféaften. Tilmelding HUSET Café 

Ons 28/2 19.30 Generalforsamling. HUSET HUSET 

Tors 1/3 17 Familiegudstjeneste Kirken MHR 

Lør 3/3 10-16 Ridderskole v/Jakob Schilling  MHR 

Lør 10/3  Generalforsamling HUSET LL  

Tors 22/3 19 Generalforsamling HUSET Reerslev Vand 

Tors 5/4 17 Familiegudstjeneste Kirken MHR 

Tors 3/5 17 Familiegudstjeneste Kirken MHR 

Lør 9/6 10-16 Ridderskole v/Jakob Schilling  MHR 

Søn 12/8  Pilgrimsvandring fra Sankt Jakobs Kapel, 

Gurre til Sct. Mariæ Kloster, Helsingør, se 

side 28 

Gurre/Helsin-

gør 

Pilgrimsud-

valg 

 

FTK Reerslev Landsbyordning RIF Reerslev IF RSF Reerslev Skytteforening 

MHR Reerslev Menighedsråd Café Grydelauget LL Landsbylauget 

ÆK Reerslev Ældreklub HUSET Reerslev forsamlingshus   
3 

 
 

 
 

 

 
 
 




