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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. ok-

tober 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. 

Nordea: Reg.nr. 2275 - Kontonr. 4389275900 

Abonnementspris: 175,- kr. årligt. 
 

 

Redaktionsmedlemmer: 
 

Gurli Kjep 
Tingstedvej 16, Reerslev,  40 72 64 05 

E-mail: nissemor@cafeer.dk 

Rie Michaelsen 
Solvang 29, Reerslev,  46 56 39 09 

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

Aase Borge 
Brostrædet 1, Reerslev, : 28 68 84 12 

E-mail: aase@broagergaard.dk 

Jan B. Jensen 
Thorsager 24, Reerslev,  20 11 85 50 

E-mail: jj@jjkommunikation.dk 

Karin Gregersen 
Blommegrenen 11, 5592 Ejby,   24 45 54 30 

E-mail: karin.gregersen@hotmail.com 

 

Nye annoncører kan henvende 

sig til en af de ovennævnte 

redaktionsmedlemmer  
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Medier forgår – Tingstedet består 

Digitalisering og ny teknologi. Vi hører or-

dene dagligt. Fremtiden er allerede nutid. 

Udviklingen går hurtigere, end vi næsten 

kan nå at følge med. Smartphonen styrer vo-

res liv. Eller gør vi det stadig selv? Vi har i 

hvert fald størstedelen af vores liv – både ar-

bejdsliv og privatliv - ”samlet” i den efter-

hånden avistynde mobile enhed, der følger 

os 24/7/365. 

Det, som mobilen egentligt var tænkt som - 

at tale med andre på farten - er næsten det, 

vi bruger den mindst til. Den er i stedet ”la-

ger” for hele vores identitet. Desuden er vi 

online – og dermed tilgængelig - døgnet 

rundt. Vi behøver ikke at gå glip af en push-

meddelelse, en breaking News fra TV2 eller 

de seneste opdateringer fra familie og ven-

ner på Facebook og de øvrige sociale me-

dier.  

Vi kan tilmed selv holde vores følgere opda-

teret med, hvor vi er, og hvad vi laver døgnet 

rundt, om vi føler os ”underholdt” eller triste 

og bare har brug for et bekræftende ”like”. 

Vi kan dele alle vores oplevelser med dem, 

der gerne vil holdes opdateret om vores liv. 

Vi er blevet vores egne redaktører, egne ny-

hedskanaler og egne medier. Vi kan selv 

fortælle det, vi ønsker at fortælle til dem, vi 

gerne vil dele vores liv med. På den måde 

behøver vi jo slet ikke at ringe sammen… 

det har vi jo alligevel ikke tid til, når vi hele 

tiden skal opdatere eller blive opdateret. 

Det er digitaliseringen, det er nutiden og 

bare en forsmag på en endnu mere digitali-

seret fremtid. Snart sender vi alle sammen 

”live”. 

 
Bladet, vi ikke kan undvære 

Alligevel sidder vi seks gange om året med 

en tryksag i A5-formaet i hånden. Vi venter 

måske tilmed utålmodigt på, at Tingstedet 

skal lande i postkassen. Vi hungrer efter at 

blive opdateret, selv om det stadig er på pa-

pir. 

Mens traditionelle medier forsvinder på 

stribe, kommer Tingstedet stadig hver anden 

måned. Hvorfor? Fordi Tingstedet stadig 

har en berettigelse – også på print. Og selv-

følgelig en dedikeret redaktion, der bruger 

deres tid på frivilligt at holde os andre ori-

enteret. Tingstedet er stadig et unikt medie, 

der er med til at skabe værdi for Reerslev og 

Stærkende – og de fraflyttere, der stadig øn-

sker at følge med i livets gang i deres tidli-

gere by. 

Tingstedet skaber det overblik, vi stadig 

ikke kan få hurtigere og lettere digitalt. Det 

samler vores landsbyer som et fælles talerør 

for eksempelvis det rige kultur- og fritidsliv, 

der også er altafgørende for vores lokalsam-

fund, ligesom det fortæller om aktiviteterne 

i de institutioner, der også er med til at gøre 

Reerslev og Stærkende et attraktivt sted at 

bo – også selv om der er mange ting, vi ikke 

længere har, fordi udviklingen har været 

hård ved antallet af private arbejdspladser i 

byerne og ikke mindst forretningslivet.  

Denne udgave er nummer 150 af Tingstedet 

– i sig selv et bevis for den berettigelse, de 

149 tidligere udgaver også har haft. Blad-ju-

bilæet er samtidig en historisk milepæl, der 

i særlig grad glæder undertegnede – ikke 

fordi indholdet nødvendigvis denne gang er 

anderledes skruet sammen end tidligere, 

men fordi jeg havde den glæde selv at skabe 
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fundamentet. Dengang hed det ikke Ting-

stedet, men ”Omegns Bladet for Reerslev 

og Stærkende”. Den første udgave udkom i 

1981 produceret på skrivemaskine og foto-

graferet med noget, der dengang hed ”film” 

fremkaldt i køkkenvasken, distribueret på 

knallert og korrekturlæst af min mor. Jeg 

var bare 16 år og havde endnu ikke forestil-

let mig, at nyhedsformidling og kommuni-

kation skulle blive mit professionelle ar-

bejdsliv. 

I lighed med Tingstedet havde Omegns 

Bladet for Reerslev og Stærkende en mis-

sion og berettigelse, fordi det lokale må-

nedsblad skabte et unikt overblik, som in-

gen andre medier kunne tilbyde. Det på 

trods af, at vores landsbyer dengang var 

omdrejningspunktet i et helt andet medie-

billede. Der var hård konkurrence om nyhe-

derne og ikke mindst potentielle abonnen-

ter, der gerne ville betale for at få de lokale 

nyheder på print først – det vil sige hver ef-

termiddag. Både Dagbladet og Roskilde Ti-

dende fulgte den daglige nyhedsstrøm tæt. 

Og dem, der ikke følte samme hurtigere be-

hov for at blive opdateret hver dag, kunne 

få nyhedssulten stillet en gang om ugen, når 

Hedehusene Avis, Taastrup Bladet, Taa-

strup Avis og Lokalavisen dumpede ind af 

brevsprækken. Reerslev og Stærkende var i 

den grad i nyhedsorkanens øje. 

Tingstedet stadig et aktiv 

I dag er der blot et dagblad og en ugeavis 

tilbage i kommunen – endda med samme 

ejer. Kun Tune Posten har i de senere år 

brudt den trykte afvikling ved at inddrage 

Reerslev og Stærkende i deres udgivelses-

område. 

 

 

Udviklingen i Reerslev og Stærkende har 

heller ikke stået stille i de 36 år. Byen er 

vokset betydeligt i antal husstande og ind-

byggere, men et tilfældigt nedslag på de 15 

virksomheder, der sammen med forenin-

gerne skabte det økonomiske grundlag for 

udgivelsen gennem annoncering, er enten 

lukkede, flyttet eller har fået nye ejere.  

Til gengæld er nye annoncører kommet til i 

Tingstedet og med til at sikre, at der stadig 

er økonomi til at understøtte det frivillige 

arbejde med at udgive bladet. Tingstedets 

rolle er stadig uændret som et vigtigt binde-

led i den formidlende rolle. Tingstedet er 

det medie, som er den mest direkte kanal til 

at få borgerne i tale – på én gang. Den op-

gave har digitaliseringen endnu ikke over-

taget i en dagligdag, hvor vi som individer 

kæmper for at vinde/genvinde kontrollen 

over vores digitale liv. Om det er os, der 

styrer teknologien, eller teknologien, der 

styrer os, findes der vel ikke et entydigt svar 

på.  

Tillykke med udgivelse nummer 150. Me-

dier forgår – Tingstedet består. 

Jan B. Jensen, chefrådgiver og indehaver 

af JJ Kommunikation ApS (og tidligere re-

daktør og udgiver af Omegns Bladet for Re-

erslev og Stærkende). 
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Er du også træt af Kalk ? 

- Køb et blødgøringsanlæg  

  Blødgøringsfilter til boligen 

 Fjerner effektivt alt kalk i vandet     

 Mindre kemi i dagligdagen 

 Lavere energiforbrug 

 Overvåg dit vandforbrug via PC / Tablet 

 Besparelser på varmeudgifter og reparationer  

 
 

   
 
 -  Et smukt badeværelse 

 Grimme kanter i badekar, kalkaflejringer i håndvaske, tilkalket  
 brusehoved, og et toilet der løber. Vi kender det alle sammen. 
 Med blødt vand er der ingen kalk. Det daglige rengøringsarbejde  
 med aggressive rengøringsmidler kan udelades.  
 Mindre forbrug af sæbe og vaskepulver, betyder besparelser i  
 kroner og arbejdskraft. En gevinst for dig, - og miljøet. 
 

 

Besparelser i varmeudgifter og reparationer 

Selv en 1 mm tykt lag kalk på varmelegemer og vandvarmere øger energiforbruget med omkring 20%. Opvarmningen 
varer længere, og den samme mængde varmt vand koster dagligt flere penge. Denne overbelastning resulterer i et 
tryktab og for tidlig slid af udstyr er uundgåeligt. Kostbare reparationer eller nyindkøb er resultatet. Det blødgjorte, 
kalk-fri vand gør at der ikke er mulighed for aflejringer. Alle varmeelementer, brusehoveder, vandhaner og fittings er 
fri for kalk og dermed har de en længere levetid. Således har du besparelser på arbejds- og reparationsomkostninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blødgøring anlæg til private 

Greenline 25 blødgøringsfilter til husstande med 

forbrug op til 800 l/ døgnet 

Pris: 16.890 kr. incl. igangsætning,  

Og salt til 50 m3 vand  

Kontakt for mere info: 

Tlf 60176642 

Eller gå ind på vores hjemmeside og læs mere 

www.kalkfilter.dk 

http://www.kalkfilter.dk/
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Nyhed –  
Reerslev Fritidsklub laver musical  

i Reerslev Forsamlingshus: 

Så sparker vi forhåbentlig en helt ny tradition i gang.  

Reerslev Fritidsklub har taget handsken op. Nu skal også de store børn i 

dag- og aftenklubben vise at Reerslev summer af talent. Og stykket, der 

er valgt, er intet mindre end musicalversionen af Kim Larsen og Erik 

Clausens ikoniske film ”Midt om natten”.  

Der er dømt nostalgi, god musik og masser af action i denne musical, der 

ud over musikken fra filmen også indeholder en række andre Kim Larsen 

og Gasolin-numre. 

”Midt om natten” spiller lørdag den 4/3 og søndag den 5/3 – begge 

dage kl. 16.00 

Pris pr. billet 25 kroner – billetsalg fra Reerslev Fritidsklub fra 1. februar. 
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DEN GRØNNE ELEVATOR  
Årets Dilettant: Så prøver vi igen – Årets forestilling bliver den 

længe ventede opsætning af ”Den Grønne Elevator”! Sidste år 

valgte vi af praktiske grunde at udsætte stykket og lade det afløse 

af ”Bomben i Bordellet”, for holdet bag ville gerne være helt 

sikre på, at vi kunne give publikum i Reerslev Forsamlingshus 

den helt optimale forestilling. Det er vi klar til i år.  

Selve stykket behøver nok ikke den helt store præsentation. Den 

give deres respektive ægtefæller lidt at tænke over ved at blive 

fundet kedelige bankdirektør, Billy, og overboens kone, Blan-

che, beslutter at i en kompromitterende situation. For at lette den 

lidt akavede stemning beslutter de at søge hjælp i barskabet, hvor 

de får mikset en potent cocktail sammen, som de døber ”Grøn 

Elevator”. Det bliver starten på en munter aften.  

Billetpriser: 

Torsdag 16/3 kl. 19.00: - forestilling + kaffe og kage  90,- kr.  

Fredag 17/3 kl. 19.00:   - forestilling + kaffe og kage  90,- kr.  

Lørdag 18/3 kl. 18.00: - spisning + forestilling + kaffe og kage  175,- kr.  

Spisning lørdag består af to stk. højt belagt smørrebrød.  

Vær opmærksom på, at lørdag begynder kl. 18.00.  

Alle forestillinger kræver tilmelding til Ulla på  2427 3080.  

God fornøjelse  

Forsamlingshusets bestyrelse. 
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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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tro DET BLOT: Cafeudvalget indbyder til EN  

 ”VILDt-Magisk” Aften! 
Ifølge kalenderen nærmer foråret sig, men hvorfor vente på at blive peppet op, når 

Cafeudvalget allerede er vildt klar til at hoppe ud i den uvisse magi og her og nu 

indbyder til en aldeles 

 FORTRYLLENDE AFTEN 

i vort lokale centrum Reerslev forsamlingshus og dets velkendte varme og 

luksuriøse omgivelser 

 fredag den 24. februar 2017 kl. 19  

Cafeudvalget overgår i aften sig selv igen (Er det mon muligt?) og byder på en 

menu, som alle kunne tro kun er ren magi - men nej, det er rigtigt nok alt sammen! 

Der bliver tryllet spændende gastronomiske anretninger på bordet. Cafeudvalget 

kaster sig med andre ord endnu en gang over en helt vild opgave – og klarer det med 

selvfølgelig bravour! 

Og hvad skal vi så gætte på, vil blive tryllet frem i aften? Mulighederne er 

mangfoldige, men vil utvivlsomt nok – og undskyld vi bruger ordet igen – fortrylle 

det ganske selskab helt og aldeles.  

For som alle ved - og som sagt mange gange før - forventningens glæde er 

uovertruffen. Og i aften sker det på ny, og som allerede antydet oven for:  

Menuen gør magi til virkelighed! 

Ta´ med og varm en vinteraften i februar op for næsten ingen penge.  

Kun 100 kr. for voksne og 40 kr. for børn op til 12 år. Drikkevarer – vand, øl og 

vin kan købes til de vanlige meget favorable og vederkvægende priser! 

VIGTIGT! Grundet sceneopbygning er der max. plads til 75 gæster!! 

Bindende tilmelding (Husk! først til mølle!) senest 16. februar til  

Gurli Kjep på tlf. 4072 6405. 

Husk! Der er så dejligt ude på landet – om ikke andet 

så i Reerslev forsamlingshus! 
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Brunch og Generalforsamling i Reerslev-Stærkende Landsbylaug 

Lørdag den 1. april 2017 i Reerslev Forsamlingshus. 

Tag børnene med – vi arrangerer aktiviteter for børnene under selve 

Generalforsamlingen. 

Brunch fra kl. 10:30 til 12:00 

Generalforsamling fra kl. 12:00 - 13:30. 

Pris pr. person til Brunch kr. 50,-. Børn under 10 år er gratis. 

Bindende tilmelding til Brunch senest den 24. marts 2017 til  

Kirsten Halby på mail: khalby@mail.dk  

eller John Severin på mail: johnpaulsenseverin@gmail.com 

Du er velkommen til at deltage i Generalforsamlingen  
uden at være tilmeldt Brunch-arrangementet. 

Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan deltage i Generalforsamlingen 
Såfremt du ikke er medlem kan indmelding ske ved indgangen til Generalforsamlingen 

 
 

Landsbylauget modtager betaling via  

MobilePay på 4241 1070 
 

I år kan flere bestyrelsesmedlemmerne ikke genvælges – så vil du 
sikre at mange af de sociale arrangementer fortsat skal bestå, så 

meld dig som kandidat til bestyrelsen 

Vi har en fantastisk tradition med de sociale arrangementer – herunder f.eks. 

Fastelavn, Skt. Hans, Juletræstænding og Julestuen og du vil få indflydelse på 

de politiske tiltag, der arbejdes med i Landsbylauget. Vil du være med til at 

gøre en forskel for din by og naboer, så meld dig til bestyrelsesarbejdet ved at 

møde op til Generalforsamlingen – vi glæder os til at se dig. 

 

 

 

mailto:khalby@mail.dk
mailto:johnpaulsenseverin@gmail.com
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwjJv1m7jRAhVFlCwKHarUC6IQjRwIBw&url=http://www.jespersentryk.dk/info/fakturering/&psig=AFQjCNHraU_zXmG-0HN2cVthptfgJ465uw&ust=1484159638256368
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Dagsorden: 
1. Valg af dirigent  

2. Valg af stemmetællere  

3. Formandens beretning  

4. Fremlæggelse af revideret regnskab  

5. Indkomne forslag  

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

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

John Severin: på valg – kan ikke genvælges 

Mads Ring:  ikke på valg 

Lene Johnsson: På valg - genopstiller 

Anne Birgitte Stubkjær:  på valg – kan ikke genvælges 

Finn Gottrup: på valg – kan ikke genvælges 

Kirsten Halby: På valg - genopstiller 

Vibeke Stürup: ikke på valg 

Sigrid Mark Rasmussen: på valg – ønsker ikke genvalg 

Nick Ziegler: på valg. 

8. Valg af revisor og suppleant  

9. Eventuelt.  

 

Er du ikke medlem af Landsbylauget, så bliv det i dag. 

Du kan på denne måde være med til at præge det sociale og kulturelle liv i 
Reerslev /Stærkende samt øvrige forhold over for kommunen, der kan have 
indflydelse på udviklingen af vores landsbyer.  
Betaling kan enten ske ved hjælp af MobilePay på nummeret 4241 1070 (Husk 
at skrive dit navn og din adresse ved betaling via MobilePay) – ved girokort, 
netbank, ved indgangen til generalforsamlingen eller PBS betalingsservice, som 
kan ses på www.reerslev-sterkende.dk  

Kontingent er kr. 150 årligt pr. husstand. 
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Store Skraldedag 2017 i  

Stærkende og Reerslev 
Affald er grimt og hører til i en skraldesæk og til storskrald. Affald hører ikke til i 

naturen og skal heller ikke ligge langs vejene, så derfor samler vi affald sammen i 

og omkring Reerslev og Stærkende en dag hvert år. 

Sidste år var vi 18 børn og voksne, som samlede 150 kg affald plus en skrotbil på 

en mark og et dødt rådyr.  

Vi håber, at du vil være sammen med os om at byde foråret velkommen på skralde-

dagen. 

Store Skraldedag iværksættes af Landsbylauget i forbindelse med Danmarks Natur-

fredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling. 

Du behøver ikke melde dig til, bare mød op 

ved forsamlingshuset søndag 26. marts kl. 10. 

Vi slutter kl. 13 med en sodavand og en konkurrence 

om årets” Mærkeligste Affald”. Vi har lidt refleks-

veste og handsker, men hvis du selv har det, må du 

gerne tage det med.  

www.affaldsindsamlingen.dk   

 

Sidste år klarede vi 

fliser, en skrotbil og  

http://www.affaldsindsamlingen.dk/


 

Skoleleder:  Anette Ahrenst Leder af Lærken:  Carina Pagsberg Rutell 

Klub/SFO leder:  Lars Vesterdal Bestyrelsesformand:  Michael Blem Clausen 
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Sidst i november var der traditionen tro 

været julestue på skolen. Igen i år deltog 

klub og SFO selvfølgelig i dette gode ar-

rangement. Klubben havde aktiviteter 

med fedtsten, småkagebagning og salg 

af slikposer.  

Fra SFO optrådte 0. og 1. klasserne med 

teater for en helt fyldt gymnastiksal.   

Dejligt at være med til et arrangement, 

der bliver bakket så godt op af hele 

landsbyen.  

I klubben er vi i gang med at øve musik, 

så vi er klar, når vi drager mod Aalborg 

til Ungdomsringens musikfestival for 

fritids- og ungdomsklubber fra hele lan-

det. Det er i weekenden d. 20.-22. ja-

nuar. Det er en stor oplevelse for både 

børn og voksne at være med til. Og 

netop fordi det er sådan en stor ople-

velse, har vi i åbent op for, at der kan 

komme tilskuere med. Det betyder, at 

der ud over de otte band medlemmer 

også kommer 15 tilskuere og tre medar-

bejdere med til Aalborg.  

I SFO har vi igennem mange år lavet te-

ater med 2. og 3. klasserne. Det ender op 

med at de optræder i forsamlingshuset 

med to forestillinger. Altid for fulde 

huse. I år spiller de onsdag d. 25.01 og 

torsdag d. 26.01, begge dage er det klok-

ken 18.00. Hvis du er interesseret i at se  

 

børnene optræde, skal du kontakte Mi-

kael i SFO Viben mht. billetter.  

Stykket hedder i øvrigt ”Elementernes 

Herre”. 

Traditioner er gode at have, hvilket 

ovenstående er meget gode eksempler 

på. Derfor vil vi prøve at starte en ny tra-

dition op. I klubben vil børnene og de 

unge også gerne lave sang og teater. 

Derfor er de i disse dage gået i gang med 

at øve musicalversionen af Kim Larsen 

og Erik Clausens film ”Midt om natten”. 

Midt om natten skal spilles i forsam-

lingshuset lørdag d. 4.03 og søndag d. 

5.03, begge dage klokken 16.00. Til 

disse forestillinger koster billetterne 

25,- kroner stykket. Billetter kan købes 

i klubben fra d. 1. februar.  

Og når alle forestillingerne er ovre, er 

det vel tid til at tænke på forårets 

komme.  

På Reerslev skoles landsbyordnings 

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 
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NCC Industry A/S 
Områdekontor Grusgrave Øst 

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

 

 

 

 

For de, der har lyst, vil der være 

fastelavnspyntet hesteoptog, som 

starter ved Reerslevs nordlige bydel kl. 10.30 

(Solvang/Sognevej). 

Som gammel tradition bevæger vi os langsomt gennem 

byen til forsamlingshuset til tøndeslagning ca. kl. 11.00. 

www.reerslev-sterkende.dk 

https://www.facebook.com/reerslevsterkende 

  

http://www.reerslev-sterkende.dk/
https://www.facebook.com/reerslevsterkende
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Arrangerer fastelavnsfest med tøndeslagning for børn  

Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017 

kl. 11.oo-13.oo 

I Reerslev forsamlingshus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.reerslev-sterkende.dk 

https://www.facebook.com/reerslevsterkende  

http://www.reerslev-sterkende.dk/
https://www.facebook.com/reerslevsterkende
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Som sidste år vil der i salen være tønder til 3 aldersgrupper, 

så alle kan være med – og naturligvis kåres både kattekonger og 

kattedronninger. 

Der vil også være en præmie for bedste udklædning.  

Bagefter gentager vi succesen fra sidste år med tøndeslagning 

for de ”voksne” på p-pladsen, hvis vejret tillader det. 

 

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

 

Traktement:  

Til børnene: bolle, kage og 1 sodavand eller juice 

Til de voksne: bolle, kage og kaffe/te  

 

Yderligere øl og vand kan købes for hhv. 20 kr. og 10 kr. 

 

Tilmelding: 

senest søndag d. 19. feb. 2017 til 

Kirsten Halby, tlf. 2129 5006 eller mail: khalby@mail.dk 

Vel mødt – Vi håber at se en masse glade børn og voksne!!! 

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

mailto:khalby@mail.dk
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Reerslev Vandværk 

Generalforsamling tors. d. 30. marts 2017 kl.18  

i forsamlingshuset 

  

Husk tilmelding til spisning inden d. 25. marts 2017 

til Michael Michaelsen tlf. 4656 3909 

el. mail: kontakt@reerslevvand.dk 

 

 

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

3. Bestyrelsens beretning. 

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

5. Budget og takstblad for det kommende år forelæggelse til 

godkendelse. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

På valg til bestyrelse er Rene Andersen, Torben Nielsen og 

Claus Wolff. 

Suppleanter på valg Johan Galster og Lars Ole Hansen 

8. Valg af to revisorer og en suppleant. 

9. Eventuelt. 

 

Forslag til ordinær generalforsamling skal afgives til bestyrelsens 

mail: kontakt@reerslevvand.dk senest den 1. marts. 2017. 

Hjemmeside www.reerslevvand.dk 
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Modtag orientering fra Reerslev Vandværk i tilfælde af driftsændringer 

Vandværket har nu registreret 65 mail-adr. ud af 220 husstande.  

Det kan måske godt blive lidt bedre.  

Indimellem har Reerslev Vandværk brug for at orientere vandværkets 

brugere om driftsændringer i forbindelse med gravearbejder eller 

afbrydelser.  

Hvis du ønsker at blive orienteret per mail, bedes du sende 

en mail til info@reerslevvand.dk med navn, adresse og 

mail-adr. eller benyt formularen på hjemmesiden 

http://reerslevvand.dk/mailadr.html. 

Hjemmeside  http://reerslevvand.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se referat fra Paraplymødet  

tirsdag d. 10. januar 2017 

på Landsbylaugets hjemmeside 

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

http://reerslevvand.dk/
http://www.reerslev-sterkende.dk/
https://www.google.dk/search?hl=da&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=812&q=vandhane&oq=vandhane&gs_l=img.3..0l10.4440.7628.0.12350.8.7.0.1.1.0.77.505.7.7.0....0...1ac.1.64.img..0.8.511.9jdEM8kWcTg
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.denmax-reklamegaver.dk/files/gallery/1212-39-1_22092009090938.jpg&imgrefurl=http://www.denmax-reklamegaver.dk/profilprodukter/paraplyer.html&usg=__gFecfXiWaNxNeSpWcNN6ZEOP_wA=&h=350&w=312&sz=10&hl=da&start=29&um=1&tbnid=sBAG1dXD1su0zM:&tbnh=120&tbnw=107&prev=/images?q=paraplyer&ndsp=18&hl=da&sa=N&start=18&um=1
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Da Tingstedet sendte blad nr. 50 på 
gaden, indeholdt det en artikel skre-
vet af redaktør og journalist Hanne 
Højberg fra Hedehusene Avis og 
Taastrup Avis. Hun havde forinden 
interviewet redaktionsmedlemmer-
ne og bl.a. kigget i noget af det ma-
teriale, redaktionen havde fået fra 
læserne. Ud over nedenstående ar-
tikel havde hun også markeret Ting-
stedets jubilæum med en stor arti-
kel i Hedehusene Avis. 
 

Seks gange om året lader borgerne i 

Reerslev sogn og skoledistrikt rude-

kuverter og andet ligegyldigt pjat 

ligge bare sådan lige til lidt senere. 

Fordi en bøgebladsgrøn tryksag i A5-

størrelse ligger og lyser op i postkas-

sen eller under brevsprækken i en-

treen. Det har den gjort siden april 

1992, og derfor er Tingstedet nu nået 

frem til et skarpt hjørne - til sit jubi-

læumsnummer 50. 

Bladets redaktion har sat ulven til at 

vogte får og ladet mig kigge i den im-

ponerende samling af nyt fra Reers-

lev og Stærkende op gennem 90’erne, 

og der er ingen tvivl om, at der er sket 

en god udvikling siden det første 

nummer i ’92, hvor bladet udkom 

uden navn, som det helt genialt blev 

læsernes opgave at foreslå. 

Redaktionen havde regnet med en 

halv snes forslag, men der kom 58. 

Der kan i flæng nævnes: Reerslev 

Tossen, Alt for Reerslev, Gyllebom-

ben og Gylle-Nyt eller hvad med 

Truckernyt – foreslået åbenbart fordi 

nogen var sure over, at der var så 

mange lastbiler på vejene. 

Valget faldt på det glimrende navn 

Tingstedet efter forslag fra Aase 

Borge, der ligesom en masse andre 

landsbyborgere havde været hos 

Købmanden i Reerslev og dumpe sit 

bud på et navn i forslagskassen. 
 

Lige fra begyndelsen har indholdet 

handlet om det ultra-lokale. Nyt fra 

Reerslev Forsamlingshus, fra kirken 

og idrætsforeningen, foromtaler om 

eller referater fra begivenheder, små 

sjove anekdoter, fødselsdagshilsner 

eller debat om stort og småt. En side 

for børnene mangler heller ikke, og 

der er også lokale annoncer, vittighe-

der og madopskrifter som strøsukker 

til alle de andre guldkorn. 

Prøv at række bladet til en mand fra 

skal vi sige Frederikssund, som ikke 

engang ved, hvor Reerslev og Stær-

kinde ligger. Han kan overhovedet 

ikke finde noget af interesse i det, han 
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står med i hænderne, og selvfølgelig 

kan han ikke det, det er ikke ham, det 

er skrevet til - Alt om Håndarbejde er 

jo heller ikke skrevet til motorcykel-

entusiaster. 

Tingstedet er skræddersyet og passer 

som støbt til netop borgerne i Reers-

lev sogn, og det er svært at komme i 

tanker om et andet medie, der gen-

nempløjes af læserne fra ende til an-

den med så stor interesse som det al-

lermest lokale. For hvor kan man el-

lers finde nyheder om det nære liv i 

den voksende informationsstrøm på 

tv, internet og i trykte medier? 
 

I journalistkredse er der et vist hie-

rarki alt efter, hvor man udfører da-

gens dont. Allerstørst prestige er der 

i at arbejde for et landsdækkende el-

ler måske ligefrem internationalt me-

die. Ingen tvivl om, at det skaber 

mere respekt at fortælle, at man er 

nyhedsreporter for CNN eller TV2, 

end at man er journalist på Hedehu-

sene Avis. Men et eller andet er der 

alligevel gået galt i det hierarki, og 

min teori er, at det har noget med af-

standen fra journalisterne til de bor-

gere, som man skriver avis eller laver 

tv og radio for. I hvert fald ser det 

sløjt ud med læsere, seere og lytteres 

indtryk af journalisters troværdig-

hed. På et tidspunkt lå politikere som 

absolut bundhold i troværdighedens 

egen superliga, og journalisterne lå 

næstsidst. Sidst jeg hørte om en me-

ningsmåling på det felt, havde de to 

faggrupper byttet plads! 

Mit kvalificerede gæt er, at Tingste-

dets læsere har lige så meget tillid til 

bladets skribenter, som de har til den 

tandlæge, de lader bore i deres alle-

rømmeste tand. Det er nemlig deli-

kate sager, vi har med at gøre her - 

man kan, når man åbner den lyse-

grønne forside ind til herlighederne, 

træffe at komme til at læse om na-

boen, børnenes klasselærer eller 

gudhjælpemig én selv. Og så kan ru-

dekuverter og alle de sekundære ny-

hedsbringere altså godt vente en halv 

times tid. 
 

Jeg kan mærke konkurrentens varme 

ånde i nakken, det er bare kun en lille 

udvalgt flok, som ved noget om den 

konkurrent. Dem, der modtager 

Tingstedet.  

Og det er ikke konkurrencen om an-

noncører eller læsere, jeg snakker 

om. Det er konkurrencen om trovær-

dighed og om de nyheder, der for al-

vor betyder noget i det nære liv. 
 

Tillykke med blad nr. 50 - det skal 

nok gå fremover! 

 

Hanne Højberg 

redaktør på Hedehusene Avis 

og Taastrup Avis 



Information  
fra 

Reerslev Idrætsforening 
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Reerslev Skytte- 

og Idrætsforening 

 

FODBOLD 
Fodbold fortsætter i 2017 

med tre 8 mands hold (2 

oldboys og 1 veteran) 

Holdene fungerer som lukkede hold med 

hver deres holdleder, men der er altid 

plads til nye spillere. 

Vi har kunstbanetræning i Hedehusene 

(jan-mar) mandag kl. 20-22 samt lidt ti-

der lørdag/søndag til træning eller kamp 

efter behov. 

Ring til Bjarne for nærmere info, tlf. 

3126 1777 

 

KAMPSPORT 
Kampsport har i januar et 

samarbejde med Reerslev 

Skole om at instruere 4. klasse i kamp-

sport i idrætsundervisningen. 

 

 

SÆSONAFSLUTNINGEN  
for RIFs idrætshold.  

Sæsonafslutningen med opvisning for 

gymnastik, linedance, børneholdene og 

kampsport bliver i år lørdag d. 29. april 

kl. 10. 

 

ROLLINGERNE AF  

REERSLEV 
Hver tirsdag kl. 16.30-17.20 

slår Rollingerne af Reerslev sig løs i sko-

lens gymnastiksal - sammen med deres 

forældre. Rollingerne laver sanglege, 

danser, løber, hopper, kravler, klatrer, 

snurrer, bruger forskellige små rekvisit-

ter og tager turen rundt på redskabsbanen 

for at udfordre både motorikken og egne 

grænser. Forældrene har også god mulig-

hed for at få lidt sved på panden, for det 

er sjovest, når alle er med. Både børn og 

voksne på holdet er en del af fællesska-

bet, hvor det sociale samvær og den fy-

siske udfoldelse gerne skal bidrage til 

glade børn med mod på mere.  

Alle 2-4-årige kan være med sammen 

med en forælder, og vi har altid plads til 

flere rollinger, uanset tempo og risiko-

villighed. Kom og vær med! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BØRNEGYMNASTIK har af-

holdt jule-opvisning og -show med 

hygge efterfølgende. 

Der var 60 tilskuere incl. forældre, sø-

skende, bedsteforældre.  
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Skydning i vintersæsonen 2016-2017  

Indendørssæsonen  
Indendørssæsonen er startet under Reerslev Skole, Tingstedvej 40. 

Pistolskydning på 15 m begyndte 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 prøve. 

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  

Foreningen glæder sig over en masse nye medlemmer på det sidste.  

Der påbegyndes en renovering af indendørsbanen, når indendørs sæsonen er 
forbi. Mere herom senere. 

 

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

Vinderen af nr. 149’s  

Krydsordsopgave:  

Løsning: Snoge 

 

Leonora Pauner 
Thorsager 11 

 

 

 

 

Kunne du tænke dig at vinde 50 kr., 

og er du under 15 år og bor i Ting-

stedets distrikt, så send løsningen 

til nissemor@cafeer.dk eller læg 

den i postkassen på  

Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep, se-

nest d. 05.03.2017 

 

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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 Juletræstænding i Forsamlingshuset og Julestue på skolen 

Flot hesteoptog til Forsamlingshuset indledte festlighederne. Nisseorkestret spillede 

som vanligt op til sang, og dansen gik lystigt omkring træet. 

Grydelauget stod igen for de gule ærter og flæskestegen, som blev nydt ved alle de 

festlige røde borde.  

Jens Tryl kom og underholdt oplagt med nye tricks - det er en alle tiders tradition. 

Derefter blev der sluttet af med æbleskiver og slikpose til børnene.  

Om lørdagen gik julestuen strygende. Ved starten kl. 13 var lokalet fyldt, så der var 

vildt gang i både dekorationer og salget i boden med det samme.  

Juleteatret med 0. og 1. klasse i gymnastiksalen var en stor succes - denne gang 

handlede stykket om samarbejde og om at være gode ved hinanden!! Julestemning for 

alle pengene!!!  
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Julekoncert i Reerslev Kirke d. 11. december 2016  

Kirken var næsten fyldt til Roskildekorets koncert kl. 16., og sognepræst Jakob 

Schilling bød alle velkommen.  

Korleder/dirigent Roger Munck-Fairwood havde sammensat et flot julerepertoire til 

koncerten. Det var en meget smuk oplevelse.  

Bagefter inviterede menighedsrådet på æbleskiver og gløgg i den hyggelige og 

julepyntede Præstegård. 
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Benny Andersen-aften ved provst Steffen Ringgaard Andresen 

torsdag d. 9. februar 2017 kl. 19.00  

Benny Andersen er den mest læste og 

sungne moderne danske lyriker. Han 

mestrer det danske sprog på en under-

fundig måde, hvor han bringer ordspil 

og anden leg med ord ind i lyrikken i 

kombination med humor, skæve syns-

vinkler og små puf til danskernes dob-

beltmoral. 

Vi glæder os også til at synge nogle af Benny Andersens sange. 

Og vi har ved selvsyn erfaret, at provst Steffen Andresen er eminent til at formidle 

hans viser og hans de øvrige tanker, som Benny Andersen har udgivet. 

Velkommen i sognegården d. 9. februar. 

Venlig hilsen 

Menighedsrådet 
 
 

  
- 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiipZbQrKjRAhUBJywKHQAaA1oQjRwIBw&url=https://artebooking.dk/benny-andersen/&psig=AFQjCNH87zYipdpBhJ1tEuPPBWh5jrUgMg&ust=1483614441608048
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Det sker i Reerslev Kirke: 

Torsdag den 16. februar kl. 17.00  

Familiegudstjeneste med spisning 

Efter gudstjenesten, der varer en lille halv times tid, 

vil der være aftensmad til alle i præstegården.  

Tilmelding skal ske til Tine Svitzer på tlf. 2041 2079. Ring eller send en sms, så vi 

ved, hvor meget vi skal købe ind. Arrangementet er gratis. 

Torsdag den 16. marts kl. 9.30  

Præstegårdsformiddag, der begynder med kaffe/te og brød. Derefter vil sognepræst 

Frances Benzon, med afsæt i sit feltarbejde i Ghana samt sit speciale, fortælle om glo-

bal kristendom, ”Den gennemsnitlige kristne - Fra hvid mand til afrikansk kvinde” 

Torsdag den 23. marts kl. 19.00  

Filmaften 

Torsdag den 20. april kl. 17.00  

Familiegudstjeneste med spisning 

Torsdag den 18. maj kl. 9.30  

Præstegårdsformiddage. Nærmere information følger. 

Onsdag den. 21. juni kl. 21.00 

Midsommerkoncert med Københavns Politi damekor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiets Damekor blev dannet i 1984, da der ikke var adgang for kvinder i det eksisterende politikor. 

De lidt over 30 skiftende kormedlemmer har gennem årene været på flere ture til udlandet og har 

sunget ved talrige festlige lejligheder herhjemme. Blandt andet er det en fast tradition, at de synger, 

når juletræet tændes 1. søndag i advent på Politigården i København 
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Gudstjenester  
i Reerslev kirke 

5/2 – 2/4 2017 

Søndag den 5. februar kl. 10:00 
Sidste søndag efter Helligtrekonger 

HØJMESSE  Thomas Gotthard 

Søndag den 12. februar kl. 10:00 
Septuagesima 

HØJMESSE  Jakob Schilling 

Torsdag den. 16. februar kl. 17:00 

FAMILIEGUDSTJENESTE i Reerslev 

Kirke ved Jakob Schilling med efterføl-

gende spisning i præstegården.  

Tilmelding til kirketjener Tine på tlf. 

2041 2079 (ring eller send en sms). 

Søndag. 19. februar  
Seksagesima 

Ingen kirkegang, der henvises til 

Ansgar Kirke 

Søndag den 26. februar kl. 10:00 
Fastelavnssøndag 

HØJMESSE  Jakob Schilling 
 

                        Stine-Helene Riedel er fra  
                               1/1 2017 konstitueret 
                                    som præstevikar,  
                                         75 % i Fløng Sogn 
                                       og 25 % i Hedehu- 
                                    sene-Reerslev Pasto- 
                              rat. Vi får derfor glæden 
                           af hende i kirken d. 5/3.

 
Søndag. den 5. marts  kl. 10:00 
1. S. i Fasten 

HØJMESSE  Stine-Helene Riedel 

Søndag den 12. marts kl. 10:00 
2. S. i Fasten 

HØJMESSE  Jakob Schilling 

Søndag den 19. marts kl. 10:00 
3. S. i Fasten 

HØJMESSE  Jakob Schilling 

 

Søndag den 26. marts 
Midfasten 

Ingen kirkegang, der henvises til 

Ansgar Kirke 

Søndag d 2. april kl. 10:00 
Mariæ bebudelses dag  
HØJMESSE  Thomas Gotthard 

 

 

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 

 
 

 

Mød Reerslev Kirke på 

Facebook:  

Reerslevkirke2640 

http://sogn.dk/reerslev-hoeje-taastrup/kalender/event/?type=0&tx_nxsognsider_menighedsraad%5BeventId%5D=1164612&tx_nxsognsider_menighedsraad%5Btype%5D=gudstjeneste&tx_nxsognsider_menighedsraad%5Baction%5D=show&tx_nxsognsider_menighedsraad%5Bcontroller%5D=Kalender&cHash=f58f85466e724c4dbeace3cc099db61e
http://sogn.dk/reerslev-hoeje-taastrup/kalender/event/?type=0&tx_nxsognsider_menighedsraad%5BeventId%5D=1164612&tx_nxsognsider_menighedsraad%5Btype%5D=gudstjeneste&tx_nxsognsider_menighedsraad%5Baction%5D=show&tx_nxsognsider_menighedsraad%5Bcontroller%5D=Kalender&cHash=f58f85466e724c4dbeace3cc099db61e
http://www.reerslevsogn.dk/


AKTIVITETSKALENDER: februar – juni 2017 

Dato Kl. Aktivitet Sted  Arrangør 

Ons 1/2 19.30 Generalforsamling, se nr. 149 side 19 Klubhuset RIF 

Søn 5/2 13 Fernisering, Torben Nielsen og Dorthe Friis Hedehuset HUMLEN 

Søn 5/2 14 Generalforsamling Hedehuset HUMLEN 

Tors 9/2+ 19 Benny Andersen aften, se side 29 Præstegården MHR 

Ons 15/2 18.30 Menighedsrådsmøde Præstegården MHR 

Ons 15/2 19.30 Generalforsamling, se nr. 149 side 5 HUSET HUSET 

Tors 16/2 17 Familiegudstjeneste med efterfølgende 

spisning i præstegården 
Kirke/Præste-

gård 

MHR 

Man 20/2  Kør-selv tur (forbehold for ændring) Ordrupgaard HUMLEN 

Fre 24/2 19 Café aften, ”VILDt Magisk Aften” se side 9 HUSET GR 

Søn 26/2 11 Fastelavnsfest, se side 15-17 HUSET LL og HUSET 

Lør 4/3 16 ”Midt om Natten”, musical, se side 6 HUSET FTK 

Søn 5/3  ”Midt om Natten”, musical, se side 6 HUSET FTK 

Lør 11/3 13 Fernisering, Alan Hauge Hedehuset HUMLEN 

Ons 15/3 18.30 Menighedsrådsmøde Præstegården MHR 

Tors 16/3 9.30 Præstegårdsformiddag Præstegården MHR 

Tors 16/3 19 ”Den grønne Elevator”, se side 7 HUSET HUSET 

Fre 17/3 19 ”Den grønne Elevator”, se side 7 HUSET HUSET 

Lør 18/3 18 ”Den grønne Elevator”, se side 7 HUSET HUSET 

Tors 23/3 19 Filmaften Præstegården MHR 

Søn 26/3 10 Store skraldedag 2017, se side 12 Reerslev og 

Stærkende 

LL 

Tors 30/3 18 Generalforsamling, se side 18 HUSET Re Vandværk 

Lør 1/4 10.30 Generalforsamling m/brunch, se side 10-11 HUSET LL 

Lør 8/4 13 Fernisering, Naja Juul og Lisa Kaas Hedehuset HUMLEN 

Ons 19/4 18.30 Menighedsrådsmøde Præstegården MHR 

Tors 20/4 17 Familiegudstjeneste med efterfølgende 

spisning i præstegården 
Kirke/Præste-

gård 

MHR 

Lør 29/4 10 Sæsonafslutning, se side 22 Skolen RIF 

Lør 6/5 13 Fernisering, Agnete Dollerup og Palle Chri-

stensens bidrag til Kul’tour 
Hedehuset HUMLEN 

Ons 17/5 18.30 Menighedsrådsmøde Præstegården MHR 

Lør 10/6 12 Hedelandsfestival Hedeland Skolen o.a. 

Forkortelser:  

FTK Reerslev Landsbyordning RIF Reerslev IF RSF Reerslev Skytteforening 

MHR Reerslev Menighedsråd GR Grydelauget LL Landsbylauget 

ÆK Reerslev Ældreklub HUSET Reerslev forsamlingshus   
3 




