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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 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. 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 
Bryggervej 10F, 5464 Brenderup, Tlf. 41 24 79 38 

E-mail: g r e t h e g r o n @ g m a i l . c o m  
 

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. 

 
 

Hvor finder jeg hvad 

i Tingstedet? 
 

Forsamlingshuset, JM miljørådgivning, 
side 4. 
 

HUMLEN, Lokaludstilling, side 5. 
 

Landsbylauget, side 6-8. 
 

Café Aften, side 9. 
 

Læsernes side, Efterlysning, side 10-11. 
 

Reerslev IF, side 12-13. 
 

Willums Hjemmeservice og Prinfo,  

side 14. 
 

Reerslev Skoles landsbyordning, side 15. 
 

Landsbylauget, Juletræstænding og jule-

stue, side 16-17. 
 

Reerslev Skytteforening, side 18-21.  

 

NCC og Schärfe, side 22. 
 

Præstegårdsformiddag d. 21/5, side 23. 
 

Madsiderne, Tips og ideer, side 24-25. 
 

Det’ for børn, Børnesiden, side 26. 
 

Fra Arkivet, Johan Thomas Skovgaard, 

side 27. 
 

Menighedsrådet, Gudstjenesteliste, Mini-

putkirke, Jazzkoncert, Præstegårdsformid-

dage, side 28-31. 
 

 

Abonnementspris: 175,- kr. årligt. 

 

mailto:karin.gregersen@hotmail.com
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SAA GIK 

den sommer og efteråret er vi midt i, og 

når Tingstedet ligger i postkassen, så er 

det blevet oktober – sådan er det bare. 

Tiden går og vi kan intet gøre – blot følge 

med, men vi husker dog, hvad vi har ople-

vet i den forgangne tid, men hvad dagen i 

morgen vil bringe, aner vi kun lidet om, så 

derfor -  

om nogen spørger dig: 

Er du lykkelig? 

- da svar ham ikke. 

Svarer du ja, da praler du, 

Svarer du nej, må du væmmes! 

Lykke – ulykke – 

Tag din skæbne. 

Den er dig selv, 

din vilje, 

dit hjerte,  

din sjæl. 

Gennem hvad du evned, 

alene din lykke bestemmes. 

Ja – tænk over det - for de ord har ret, det 

må og bør vi alle erkende – men gør vi? 

Ja nogle gør og måske især efter et langt 

liv – et liv med spændende og dejlige op-

levelser - rejser til nære og fjerne lande – 

et liv med skabende arbejde - men deref-

ter også et smukt liv blandt ganske almin-

delige mennesker med glæder og sorger – 

liv og død. 

Og så i dag hvor intet kræves og dagene 

stille glider efter hinanden, da pisker reg-

nen mod ruden, det er gråt og trist og kun 

få septemberdage er tilbage, oktober og 

vinteren står for døren, da dukker pludse-

lig et digt op i erindringen: 

”Det blæser ude, nu er regnen kold,  

alting grimt og sølvvådt.  

Dagen grå og gold. 

Under havens buske våde tudser glo,  

rosenbedet dukker sig i vissen ro, 

min reseda kryber,  

som en mager snog,  

hvor den nylig svulmed i sin solskinskrog, 

alle lindens blade vender vrangen ud, 

krænger sig og krølles 

for den mindste slud. 

Eneste en enkelt stedmoderblomst  

står strunk, blå og dyb og dunkel 

i sin våde prunk, 

som al nattens mørke i en blomst blæst 

ind, med en enlig stjernes 

guldgråd på sin kind.”  

 

Bliver oktober sådan, som digteren her si-

ger? - vi får se. 

Redaktionen 
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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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Lørdag den 24. oktober kl. 13-17 

Søndag den 25. oktober kl. 11-16 
 

 

 

Stor Lokaludstilling 

Ring: Ruth Trier 

mmG 
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 201 5 -  2016 
Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:  

 www.reerslev-sterkende.dk 

Formand 

John Severin 

Tingstedvej 11, Reerslev 

Tlf.: 4656 1110 

Mobil: 2067 7183 

e-mail: johnpaulsenseverin@gmail.com 

Næstformand 

Torben Rosborg Nielsen 

Sognevej 20, Reerslev 

Tlf.: 4656 1981 

 

e-mail: torben.rosborg@mail.dk 

Kasserer 

Lene Johnsson 

Stendyssevej 13, Reerslev 

Tlf.: 2049 2050 

 
e-mail: lene20492050@hotmail.com  

Sekretær 

Anne Birgitte Stubkjær 

Stærkendevej 244 

Tlf.: 4032 6326 

 

e-mail: annebirgitte@244.dk 

Pressekoordinator 

Sigrid Mark Rasmussen 

Thorsager 2, Reerslev 

tlf. 4084 5122  

 

e-mail: sigrid.rasmus@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem 

Michael Blem Clausen 

Dybkærvænget 13, Stærk-

ende 

Tlf.: 4360 0050 

Mobil: 4084 1329 

e-mail:  micclausen@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem 

Kirsten Halby 

Tingstedvej 18, Reerslev 

Tlf.: 4656 4661 

Mobil: 4040 2687 

e-mail: khalby@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Finn Gottrup 

Flintebjergvej 4, Reerslev 

Tlf.: 4656 3390 

 
e-mail: fgottrup@post4.tele.dk 

http://www.reerslev-sterkende.dk/
mailto:johnpaulsenseverin@gmail.com
mailto:torben.rosborg@mail.dk
mailto:lene20492050@hotmail.com
mailto:sigrid.rasmus@gmail.com
mailto:micclausen@gmail.com
mailto:khalby@mail.dk
mailto:fgrottrup@post4.tele.dk
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Suppleant 

Nick Ziegler 

Tingstedvej 41, Reerslev 

Tlf.: 4018 7228 

 
e-mail: nick@hyldagergaard.dk 

Suppleant 

Helle Leegaard 

Flintebjergvej 8 

Tlf: 2331 6101 

 

 

e-mail: flintebjerget@mail.dk 

Presse og kommunikation Sigrid Rasmussen og Kirsten Halby 

Byggeudvalg og Trafikudvalg John Severin og Nick Ziegler 

Aktiviteter og arrangementer Anne Birgitte og Sigrid Rasmussen 

Agenda 21 Kirsten Halby 

Skovrejsning Nick Ziegler 

Revisor Niels Willumsen og Jesper Petersen 

Revisorsuppeant Ulla Christensen 

 

Konstitueringsmøde den 8. juni. 

Ved konstitueringsmøde den 8. juni 2015 blev posterne fordelt. Vi byder 

Lene og Helle hjerteligt velkommen i bestyrelsen og ser frem til samarbej-

det. Samtidig vil bestyrelsen gerne takke Lars Andersen for det store ar-

bejde i Landsbylauget som kasserer og som bidragsyder samt Aiah Noack 

for hendes periode som suppleant. 

  

mailto:nick@hyldagergaard.dk
mailto:flintebjerget@mail.dk
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Hvis du ønsker medlemskab af Landsbylauget,  

kan du henvende dig til: 

Kasserer 

Lene Johnsson 

Stendyssevej 13, Reerslev 

Tlf.: 2049 2050 

e-mail: lene20492050@hotmail.com 

Årligt kontingent: 150,- kr. 2015 

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 MobilePay. 

Det koster kr. 150 pr. husstand at være medlem og du støtter dermed vores forskellige 

arrangementer. Medlemskabet gælder et år fra januar til december, hvorefter det skal 

fornys. 

SÅDAN GØR DU: 

Overfør kr. 150 til mobilnummer 2049 2050 (Nummeret tilhører vores kasserer Lene 

Johnsson) Husk at skrive din adresse i tekstfeltet til modtager, da medlemsskabet re-

gistreres pr. husstand. 

HUSK: 

Du er meget velkommen til at besøge vores hjemmeside – her ligger referater fra vo-

res møder og mange andre informationer. Du finder os på www.reerslev-sterkende.dk 

 

 

 

mailto:lene20492050@hotmail.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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.  

 

 

 

 

 

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 30/10 2015 kl. 19 

Grydelauget 
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Tingstedet har gennem Lene Johnsson modtaget denne efterlysning fra 

fam. Larsen, Sverige. 

Er der mon nogen af Tingstedets læsere, der kender gården og/eller 

Rasmus Larsens efterkommere?  

I Reerslev Kirkebog 1736-1851 står følgende om Rasmus Larsen og hans forældre: 

Anno 1850: (Rasmus Larsens forældres vielse) 

Ungkarl LARS PEDERSEN af Stærkinde, født 30th September 1825, vaccineret 1827 

d. 18d. August af Hr. Rauchmaul. KAREN PEDERSDATTER, Enke efter Gaardmand 

Rasmus Nielsen, Stærkinde, født d. 16de September 1821, vaccineret 1822 d. 19de 

Juli af Hr. Westergaard, 2det Ægteskab. Gaardmand Lars Andersen af Herringsløse 

og Gaardmand Lars Nielsen af Reersløv. 

D. 15d. Juni. I Kirken. 

Anno 1851: 

Født d. 4de Februar RASMUS LARSEN, i Kirke døbt 16th Februar. Gaardmand 

Lars Pedersen og hustrue Karen Pedersdatter i Stærkinde. Madame Jørgensen i 

Reersløv bar Barnet. Fadderne være Gdm. Lars Nielsen af Reersløv og Peder 

Pedersen af Stærkinde. Vacc. 18581 d. 30th September af Hr. Seidelin. 

 

 
 

Hej! 

Jag heter Malin och kommer från Sverige, och hoppas att ni i 

Landsbylauget/Reerslev-Stærkende Ældreklub? 

(Min morfar och hans släkt kom från Mosede-Greve, han flyttade till 

Sverige efter andra världskriget.) 

Han hette Stig Arved Larsen f. 1921, hans far hette Lars Arved Larsen 

och var lärare i skolen i Greve, Mosede bl.a han var också en gårdejer.  

Lars Arveds far var också lärare f. 1851, han hette Rasmus Larsen, han 

var född i Stærkende-Reerslev på samma gård? 

(Han var lärere Tranegilde-Greve och Reeslevs skole tillsammans med sin 

hustru.) 

Jag skulle vilja finna ut vad gården heter,? som min bestefar vuxit upp 

på? 

Jag har ett foto av gården - önskar att ni kan hjälpa mig att finna 

adressen, viss det finns någon chans till detta..? 
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En gammal adress som lyder: Herr Lærer Larsen- Holmerager - Mosede? 

Många helsningar 

Malin Larsen 

Mail: t-o@telia.com 
 

 

 
Bild, gård 

mailto:t-o@telia.com


Information 
fra 

Reerslev Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 

 

Bordtennis –  

adel forpligter 
Bordtennisholdet har arbejdet flittigt og 

trænet hårdt og er nu rykket op i serie 

3. Det store mål er at forblive i serien, 

men det stiller nye krav til faciliteterne: 

Gymnastiksalen er muligvis for smal i 

forhold til de standarder, der kræves til 

konkurrenceafholdelse på det niveau, 

hvorfor det kan blive nødvendigt med 

at finde mere egnede lokaler i nærom-

rådet. Dette er dog ikke afklaret endnu.  

Kontakt til Kenneth:  

bordtennis@reerslevif.dk 

Løbeholdet 

Løbeholdet begynder turen ved klubhu-

set på skolen hver tirsdag kl. 20. Holdet 

har en fast løbeinstruktør. Løbeturens 

indhold og længde er helt afpasset ef-

ter, hvem der møder op, så der er altid 

plads til både ny løbere og rutinerede 

løbere, der gerne vil have nogle makke-

re. 

Kontakt til Ester: loeb@reerslevif.dk 

De to børnegymnastikhold: 

Rollingerne af Reerslev 
Onsdag d. 2. september mødte mange 

spændte børn og voksne op, så salen 

var fyldt op. Holdet er et forældre-/barn 

hold. Der blev løbet, svinget, hoppet, 

snurret og leget. Selv nogen af foræl-

drene fik varmen. Vi har leget med 

faldskærm og tryllet rør-skåle om til 

sværd, kikkerter og heste mv. Så har vi 

selvfølgelig brugt redskaber, hvor vi 

har tonset rundt. Det er dejligt med 

mange engagerede forældre på holdet, 

da forældrene jo er de store forbilleder 

for ungerne! 

Vi træner onsdage kl 16.10-16.55.  

Lea Reng Frigaard, 51522919,  

Mail: leafrigaard@hotmail.com 

Prinsesserne af Reerslev 

Holdet er helt nyt i RIF og er for piger, 

som synes det kunne være sjovt at lave 

rytmisk gymnastik, serie, balance, dan-

se og lege. Vi er 7-8 piger i aldersgrup-

pen 4-6 år, vi har de første gange lavet 

en masse sjove ting. Lavet opvarmning, 

øvet med sjippetovet og andre redska-

ber og selvfølgelig leget lege og haft 

det sjovt. Vi arbejder hen imod nogle 

små rytmiske serier, som vi glæder os 

til at vise. Der er stadig plads til flere 

prinsesser på holdet. 

Vi træner onsdag kl 17-18. 

Line Sejersen: tlf. 4193 5810, 

Mail: lise@hth.dk  

  

mailto:Christina@tingstenen.dk
http://www.reerslevif.dk/
mailto:bordtennis@reerslevif.dk
mailto:loeb@reerslevif.dk
tel:51522919
mailto:leafrigaard@hotmail.com
mailto:lise@hth.dk
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fra 

Reerslev Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

Tilmelding og betaling 2016 

Husk at tilmelde jer på hjemmesiden 

www.reerslevif.dk under ”Indmeldel-

se” – det gør arbejdet meget lettere for 

vores kasserer. 

Betaling kan ske via Nordea:  

reg.nr. 2417 kontonr. 5496 818 085  

eller via MobilePay  

på telefonnummer 3014 5859: 

Priser: 

Effekt  .....................................  701 kr. 

Stram-op  ................................  701 kr. 

Rollinger af Reerslev  ............  501 kr. 

Gym-prinsesser af Reerslev  ..  502 kr. 

Fodbold  .................................  700 kr. 

Line-dance  .............................  700 kr. 

Kampsport  .................  503 og 650 kr.  

(børn og voksne) 

Svømning – se www.reerslevif.dk 

Bordtennis  .................  150 og 250 kr.  

(kvinder og mænd) 

Løb  ........................................  100 kr. 

Badminton  .............................  200 kr. 

Husk at anføre navn på din betaling 

 

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


 

Skoleleder  Anette Ahrenst Bestyrelsesformand Tina M Koudal 
Sekretariatsleder Line Kejser Birk 
Klub/ SFO-leder Lars Vesterdal 
Leder af Lærken  Carina Pagsberg Rutell Teknisk Serviceleder  Jesper P. Sørensen 
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Så er det blevet efterår i lille Danmark.  

Bladene er begyndt at overveje, om ikke det er tid til at falde af træerne, sandalerne er 

gemt ind i bunden af skabet klar til næste forår, og om lidt står den på hue og vanter.  

Men jeg synes nu, der er noget rart ved at bo i et land med skiftende årstider. Skulle 

der være en af årstiderne, man ikke bryder sig om, kan man jo altid glæde sig til den 

næste.  

Vi havde som noget nyt i anledningen af, at vi er blevet en landsbyordning, prøvet at 

lave fælles morgenåbning for SFO og klub. Dette var en succes både for børn, perso-

nale og sikkert også mange forældre med børn i begge afdelinger. Så det er sikkert 

noget vi fortsætter med. Næste gang i skolernes efterårsferie i uge 42.  

Klubberns kagekonkurrence er igen i år henlagt til City2, vi har fået lov til at stå nede 

ved staderne. I år er det fredag d. 2. oktober fra klokken 16.00-17.30. Der skal selv-

følgelig kæmpes om den sagnomspunde ”Gyldne kagerulle”. Vi deltager selvfølgelig 

igen i år. Se opslag i klubben eller på klubbens facebock profil. Da det er et arrange-

ment for alle klubberne i Høje-Taastrup kommune, kommer Borgmesteren også forbi. 

Derudover kan du følge med på faceboock under ”klubbernes store kagekonkurren-

ce”.   

I efterårsferien har medlemmerne af aftenklubben, mulighed for at tilmelde sig en tur 

til Malmø, der som bekendt er i Sverige. Læs mere om denne tur på opslag i klubben.  

Christian har som bekendt været sygemeldt gennem længere tid, men nu er Christrian 

snart ved at være klar til at starte langsomt op igen. Christian har været savnet i 

landsbyordningen.  

I SFO skal vi sige farvel til Karsten, der har søgt og fået en stilling på Sengeløse sko-

le. Karsten skal selvfølgelig have al mulig held og lykke med på vejen. Og vi håber 

Karsten får tid til at besøge os en gang imellem.  

Det er i styregruppen for Hedelandsfestivalen, besluttet at afholde næste års festival, 

lørdag d. 4. juni 2016. Hedeland er heldigvis med på ideen, så vi har igen fået lov til 

at leje amfiteatret. Se eventuelt på festivalens facebook side: 

www.facebook.com/hedelandsfestival 

Håber de frivillige er klar til endnu en omgang festival 

På landsbyordningens vegne 

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 

http://www.facebook.com/hedelandsfestival
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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 senest d. 21. november 
til Kirsten Halby, tlf. 4656 4661 eller Gurli Kjep tlf. 4072 6405 

Endeligt program husstandsomdeles 

www.reerslev-sterkende.dk  
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Reerslev skole, Fritidsklubben, 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 vafler til rimelige priser. 

www.reerslev-sterkende.dk 
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Skydning i vintersæsonen 2015  
Indendørssæsonen starter i oktober 2015 på indendørs skydebanen under 

Reerslev Skole, Tingstedvej 40 i kælderen under gymnastiksalen. 

Indgang ved Idrætsforeningens klubhus. 

Vintersæson - Pistol- og riffelafdeling  
Vi starter indendørssæsonen i kælderen under Reerslev Skole den 6. okt. 

Pistolskydning, 25 m fra tirsdag den 6. oktober kl. 19:00 - 21:00 og der-

efter hver tirsdag i sæsonen. 

Riffelskydning, 15 m fra onsdag den 7. oktober kl. 18:00 - 21:00 og der-

efter hver onsdag i sæsonen. 

Nye medlemmer er velkomne. Man er også velkommen, hvis man blot øn-

sker at prøve. Der vil være en gratis prøveskydning til alle nye under 18 år. 

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

køber du af foreningen. 

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

Information om skydning kan fås hos følgende:  

Formand: 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   

mailto:info@reerslevskytteforening.dk
http://www.reerslevskytteforening.dk/
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Fugleskydning 
Lørdag den 8. august 2015. 

Start kl. 12:00       Slut kl. 18:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESULTAT 

Kronen skud nr. 097  ved Kim Graversgaard /Birgit (Henrik Jørgensen)? 

Næbet skud nr. 130  ved Maibritt Andersen /Palle Andersen 

Halsen skud nr. 268 ved Erik Larsen /Camilla Rasmussen 

Halen skud nr. 320 ved Helge Johnson /Bjørn Pedersen 

Venstre klo skud nr. 412 ved Kim Graversgaard /Dorthe Korsholm Hansen 

Højre klo skud nr. 490 ved Kenneth Reimann /Stefan Lyngesen 

Venstre vinge skud nr. 560 ved Jonas Larsen /Niels Jørgen Petersen 

Højre vinge skud nr. 651 ved Steen Larsen /Annelise Mark Peitersen 

Brystpladen skud nr. 836 ved Mads Petersen /Esther Buch Larsen

  

Erik Larsen 
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Fugleskydningen forløb over 

al forventning. Der deltog 50 

skytter. Overskuddet skønnes at 

blive ca. 7.500 kr. Et meget til-

fredsstillende resultat.  

Tak til alle, der på den ene eller 

den anden måde støttede Reers-

lev Skytteforening. 
 

 

Skyttekonge: Mads Petersen 
 

Fuglekonge: Esther Buch Larsen 

Læs mere på www.reerslevskytteforening.dk  

http://www.reerslevskytteforening.dk/
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Skoleskydning 

Skoleskydningen startede torsdag den 3. september 2015. Vi har 

tilmeldt 2 hold med hver 4 deltagere.  

Træningen foregår så vidt muligt hver torsdag fra kl. 12:00 - 13:30 

i idrætstimerne efter aftale med Reerslev Skole. 

Den første skydning ser lovende ud. Vi vender tilbage, når vi ken-

der resultatet af vore anstrengelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra venstre Anika, Silvia, Martin og Erik 

Skoleskydning 2013 
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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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Præstegårdsformiddag torsdag d. 17. september 2015  

Foredrag v/ Amalie Hansen, som er opvokset i Reerslev.  

Denne gang fik vi et indblik i den store og spændende oplevelse, det var for Amalie i 

2013 at være volontør for Folkekirkens Nødhjælp i Malawi i 3 måneder.  

Malawi med over 10 millioner indbyggere ligger i Østafrika og anses for at være det 

fattigste land i verden. Amalies forventninger var nok høje, men opholdet oversteg 

dem - da den åbenhed og varme hvormed hun blev mødt i den lille fattige landsby, 

gjorde et uudsletteligt indtryk på hende. Hun boede hos 2 familier, hvor hun deltog 

og fulgte med i hverdagen, og hun underviste tidligere gadebørn i brugen af pc, som 

var "en by i Rusland" for dem.  

Til næste sommer rejser Amalie igen til Malawi for at gense dem, som hun har knyt-

tet stærke bånd til.  

Tak for et vedkommende, hjertevarmt og interessant foredrag.  

Rie Michaelsen 
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TILLYKKE     

Vinderen af nr. 141’s  

Krydsordsopgave :  

Løsning: Skrædder 

 

Louise Sørensen 

Tingstenen 24 
  

 
 

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. 05.11.2015 

 

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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KUNSTGAVE TIL REERSLEV KIRKE 
Således kunne man læse i nr. 34, Tingstedets oktober nummer i 1997. 

Reerslev kirke har den 14. september 1997 modtaget fire malerier af Johan 

Thomas Skovgaard. 

Kunstneren Johan Thomas Skovgaard var tredje generation i kunstnerslægten 

Skovgaard og derfor havde kendte aner. Hans far Joakim dekorerede Viborg 

domkirke, et værk, der dannede skole for en hel generation inden for kirke-

kunst. Johan Thomas leverede også mange kirkearbejder, men formåede allige-

vel at skabe sin egen profil. 

Johan Thomas blev født i 1888 på Østerbro i København, arbejdede som gart-

ner, hjalp sin far med enkelte større værker og kom siden på kunstakademiet. På 

grundlag af legater kom han på studierejser til bl.a. Java, Italien og Frankrig. 

Han studerede i særdeleshed klassisk fransk glasmosaik og de fleste af hans 

kirkearbejder er således glasmosaikker. 

Derudover arbejdede Johan Thomas med oliemalerier og udstillede bl.a. på Den 

frie Udstilling. 

De fire malerier, som er skænket Reerslev kirke, er forlæg til vinduer i valgme-

nighedskirken i Skanderup ved Kolding, hvor de færdige arbejder endnu findes. 

Motiverne er hentet fra det nye testamentes beretninger om Jesu liv. 

Malerierne har nu fået en placering i konfirmandstuen i præstegården, hvor de 

og rummet gensidigt klæder hinanden. 

Johan Galster 

Thorsager 12K 

 
 

 



REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
2640  HEDEHUSENE 
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Jazzkoncert med stjernetrio i Reerslev Kirke 

Søndag d. 18. oktober kl. 16 

 

Carsten Dahl trio feat. Lennart Ginman og Frands Rifbjerg er Carsten Dahls første 

og oprindelige trio konstellation. Trioen - som spiller luftigt swingende jazz! Og 

med sprudlende fantasi skaber de øjebliksarrangementer af kendte standards. De 

har for længst et internationalt ry og virke.  

Bemærk, pga. koncerten afholdes der ingen gudstjeneste denne dag. 

 

 
  



REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
2640  HEDEHUSENE 
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Miniputkirke 
 

Torsdag d. 12. november kl. 17 
 

Alle børn og deres voksne er velkommen i kirken til halløj og sjov 

med en masse spændende indhold!  

 

Vi indleder med en kort gudstjeneste i kirken og efterfølgende spiser 

vi sammen i præstegården. 

 
 

  



REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
2640  HEDEHUSENE 
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Præstegårdsformiddage 

Efterårssæsonens præstegårdsformiddage byder endnu på to spænden-

de og hyggelige arrangementer i præstegårdens konfirmandlokale. 

Som altid starter vi kl. 9.30 med en kop kaffe og en bid brød, hvoref-

ter dagens oplægsholder indtager lokalet med spændende, hyggelige, 

sjove og forunderlige fortællinger fra virkeligheden. 

Torsdag d. 22. oktober kl. 9.30: Kirkesanger Aage Christensen vil 

fortælle om sin lange imponerende sangkarriere. 

Torsdag d. 26. november kl. 9.30: Bent Madsen vil fortælle om sine 

mange rejser gennem et langt arbejdsliv. 

Alle er velkommen! 

 
 

 

 



REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
2640  HEDEHUSENE 
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Gudstjenester 
4/10 – 29/11 2015 

Søndag den 4. oktober  kl. 10 

18. s. e. Trinitatis Lizette Harritsø 

 

Søndag den 11. oktober  kl. 10 

19. S. e. Trinitatis  Lizette Harritsø 

 

Søndag den 18. oktober  kl. 16 

Jazzkoncert, Carsten Dahl Trio. 
 

Søndag den 25. oktober  kl. 10 

21. S. e. Trinitatis  Lizette Harritsø 

 

Søndag den 1. november  kl. 16 

Allehelgensgudstjeneste 

22. S. e. Trinitatis  Lizette Harritsø 

Bemærk ændret tidspunkt! 
 

Søndag den 8. november  kl. 10 

23. S. e. Trinitatis  NN 

 

Søndag den 15. november  kl. 10 

24. S. e. Trinitatis  NN 

 

Søndag den 22. november  kl. 10 

25. S. e. Trinitatis  NN 

 

Søndag den 29. november  kl. 10 

1. S. i Advent  Lizette Harritsø 

Afskedsgudstjeneste  

 

 

 

 

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 

 

 

SÆT X I KALENDEREN! 
 

Årets julekoncert i Reerslev Kirke 

finder sted søndag d. 20. december 

kl. 16.  
Kirkens tidligere organist, Dan Kær 

Nielsen, vil genindtage orgelet og 

spille forrygende toner! 

 

 

 

http://www.reerslevsogn.dk/


AKTIVITETSKALENDER: oktober – december 2015 

 Dato Kl. Aktivitet Sted  Arrangør 

Fre 2/10 16.00 -

17.30 
Fritidsklubbernes kagekonkurrence  City 2 HøjeTaastrups 

Fritidsklubber 

Søn 18/10 16 Jazzkoncert Kirken MHR 

Tors 22/10 9.30 Præstegårdsformiddag Præstegården MHR 

Lør 24/10 13 Lokaludstilling, fernisering Hedehuset HUMLEN 

Søn 25/10 11 Lokaludstilling Hedehuset HUMLEN 

Tors 29/10  Halloween Klubben FTK 

Fre 30/10 19 Café-aften HUSET Café 

Lør 8/11 13 Krisjak Hedehuset HUMLEN 

Tors 12/11 17 Miniputkirke Kirken MHR 

Tors 26/11 9.30 Præstegårdsformiddag Præstegården MHR 

Fre 27/11 17 Juletræstænding ved forsamlingshuset HUSET LL m.fl. 

Lør 28/11 13-16 Julestue Skolen LL, Skole m.fl. 

Søn 20/12 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   

 

 

 




