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Hvor finder jeg hvad 

i Tingstedet? 
 

Forsamlingshuset, Nyt tag, Generalfor-

samling, JM miljørådgivning, side 4-6. 
 

Willums Hjemmeservice og Prinfo,  

side 7. 
 

Landsbylauget, side 8-10. 
 

Café-aften, Billeder, side 10-11. 
 

Vikingeskat, side 12-13. 
 

Reerslev Fritidsklub, side 14. 

 

Hjort Teknik, side 15. 
 

Forsamlingshuset, Familieforestilling og 

Dilettant side 16-17. 
 

NCC og Schärfe, side 18.  

 

Reerslev IF, side 19. 
 

Reerslev Skytteforening, Skoleskydning, 

side 20-21. 
 

Madsiderne, Opskrifter på maden fra Café-

aftenen d. 31/10 2014, side 22-24. 
 

Det’ for børn, Børnesiden, side 25. 
 

Læsernes side, Elefantlegepladsen, side 26. 
 

Osteknuden, side 27. 
 

Menighedsrådet, Jul og Nytår, Julekoncert, 

side 28-31. 

 

 
 

Abonnementspriser: 

Grundet øgede portoudgifter ser 

vi os desværre nødsaget til at hæ-

ve abonnementsprisen til 175,- 

kr. årligt.  

 

Tingstedet 

Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. 

Bladet optager indlæg fra private, foreninger 

samt annoncer. 

Bladet er planlagt til at udkomme omkring den 

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

oktober og 1. december. 

Indlæg til næste nummer skal være redaktio-

nen i hænde senest d. 10. i måneden før. 

Indlæg kan afleveres i Gurli Kjeps postkasse, 

Tingstedvej 16, eller til et af redaktionsmed-

lemmerne. 

Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge  

 www.prinfohh.dk 

Oplag: 800 stk. 

Danske Bank: Reg.nr. 1551 konto:0106402 

 

 

Redaktionsmedlemmer: 
 

Gurli Kjep  

Tingstedvej 16, Reerslev, Tlf. 46 56 06 73 

Mobil: 40 72 64 05 

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

Preben Hedegaard  

Solvang 33, Reerslev, Tlf. 46 56 38 80 

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

Rie Michaelsen  

Solvang 29, Reerslev, Tlf. 46 56 39 09 

E-mail: r i e . m i c h a e l s e n @ 4 m e 2 y o u . d k  
 

Grethe Grøn Henriksen 
M.W. Gjøesvej 22, Reerslev, Tlf. 46 56 28 94 

E-mail: g r e t h e _ t o n n y @ m a i l . d k  
 

Karin Gregersen  

Blommegrenen 11, 5592 Ejby, Tlf.: 24 45 54 30 

E-mail:  karin.gregersen@hotmail .com 
 

Nye annoncører kan henvende 

sig til en af de ovennævnte 

redaktionsmedlemmer.  

mailto:karin.gregersen@hotmail.com


  KOMMENTAR 

- 3 - 

 

SAA GIK 
den sommer - den har været lang og i skoven 

var der forleden enkelte friske udsprungne 

anemoner, hvad sker der dog med naturen? 

I dag har vi november og efterår og en tyk tå-

gedis dækkede landet til morgen, så man dår-

ligt kunne se naboens hus og have og dog – 

det begyndte at lysne fra øst og langsomt 

brød sollyset igennem og træernes og skovens 

pragtfulde efterårsfarver og Køgebugtens 

skinnede vand strålede øjet i møde, hvis man 

kiggede ud over landskabet fra terrassen.  

Men fornøjelsen blev kort, disen trænger sig 

langsomt på igen og hvis jeg nu kigger ud 

gennem vinduet i mit arbejdsværelse – hvad 

ser jeg så? 

”Jeg ser,  hvor himlen blåner bag min 

rude.  

En regngrå dag i  skumring blomstrer 

bort .  

Violblå løfter himlen sig derude –   

en kæmpeblomst, hvis voksetid er kort.  

Himmelviolens violette blade  

i skyer falmer hen, i mørket døer.  

Det klager i den skumringsfyldte gade  

en violin bag aftnens tågeslør.  

Den klager skælvende og tungt og læn-

ge 

sin ensomhed, mens mørket falder på.  

Og som en klang for øjets nervestrenge  

langt borte tændes lys i aftnens blå.  

 

 

 

Et fjernt og ensomt lys –  som guld, der 

glødes –   

Mens skumringshimlens trold -viol går 

under.  

Et lys, hvis sorg med violinens mødes,  

som blod af tvende våndefulde vunder.”  

Sådan kan en digter udtrykke sig og ordene her 

var Digteren Johannes Jørgensens og skrevet i 

hans lejlighed i Assisi, hvor han har kigget ud 

af sit vindue på den begyndende aftenhimmel 

og lyttet til violinspillet fra nabohuset. 

I dag lyder der intet violinspil, når jeg kigger 

på skumringshimlen, men kun en svag susen 

fra havens træer, der har mistet alt farverigt 

løv ved de sidste dages stormvejr og spredt det 

over havens græsplæne i et smukt moderne 

maleri i mørkebrune farver til gyldentgule 

blandet med vissengrønt og rødt – en fryd for 

øjet!  

Et naturens kunstværk som overgår alt menne-

skeskabt. 

Næste morgen var det væk for en let natlig bri-

se havde samlet det hele i en lang stor bunke 

mod hegnet og hækken ud mod markvejen lige 

til at putte i papirsække til kommunal afhent-

ning af haveaffald for sidste gang i år. 

Nu er vi så spændte på vinteren og hvilke pro-

blemer den gemmer – men uanset hvilke 

ønsker ”TINGSTEDET” alle annoncører og 

læsere en god jul og et godt nyt år 2015. 

 Redaktionen 
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FRA AUKTION TIL AKTION!! 

Det går rigtig godt!! Pt. (1. nov.) er der kun 7 plader tilbage på tagsiden ud mod 

Tingstedvej. Indtil nu er der sponseret ca. 41.000 kr. alt i alt. Tusind tak for den 

store opbakning.  

Kampagnen kører videre, så du kan sagtens nå at blive en del af succesen, ved at 

donere 200,- kr. pr. plade på konto 1551-8979677. Husk at skrive navn og adresse 

på indbetalingen, så du kan få et flot sponsorbevis i postkassen og komme med på 

sponsorlisten, som hænger frit tilgængelig i forsamlingshuset. 

Lørdag 20.9 gik startskuddet med en auktion på donerede ting og oplevelser. Under 

kyndig ledelse af auktionarius Michael Bak gik dagen over al forventning med en 

omsætning på over 16.000 kr. Vi varmede op med kaffe og lyrik: 

vi har gang i en kampagne  

helt uden fråds og champagne  

til gengæld byder vi på kaffe og hjemmebag  

for at få et nyt forsamlingshustag  

folk donerer nye plader  

mod fugt, skimmel og fremtidige skader  

i kampen for at vores forsamlingshus  

ikke går til eller synker i grus  

folk donerer også ting og sager til auktion  

så vi kan få gang i vores mission  

at skifte vores gamle smuldrende tag  

gennem en flot og heroisk folkesag  

for denne forvandling af vort tag  

er en del af en større sag  

nemlig at vise vej`n  

for os selv, kommunen og omegn  

at stå sammen er vort særkende  
her i Reerslev og Stærkende  

JULEGAVEIDE  -  TAGPLADEBEVIS!! 
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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 25/2 2015 kl. 19.30. 

Dagsorden ifølge vedtægterne! 
 

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

Se brochure og kalender på hjemmesiden 

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

Andelsbeviser sælges for 200 kr. pr. husstand.   
 

Vært: Birthe Hillersdal tlf. 46 56 11 52 

Træffes bedst mellem 16 - 18.  

E-mail: forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk 

Tingstedvej 27, Reerslev, 2640 Hedehusene  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.reerslev-sterkende.dk/Forsamlingshuset
mailto:forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk
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"...Willums Hjemmeservice –  
Nøglen til DIT rene hjem!" 

Professionel rengøring i private hjem 

Jeg tilbyder: 

 Kvalitet - rengøringsydelser af den højeste kvalitet så dit hjem skinner 

 Tillid – vi udfører hver rengøringsopgave med stor nænsomhed, tryghed 

og pålidelighed 

 Troværdighed - vi er mødestabile med præcis levering og opfølgning 

på det aftalte 

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

Frank Willum Sørensen 
Tranevej 5 

3650 Ølstykke 

Telefon: (+45) 40 51 97 78 

E-mail: frank.willum@hotmail.dk 

www.willums-hjemmeservice.dk 

mailto:frank.willum@hotmail.dk
http://www.willums-hjemmeservice.dk/
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LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 201 4 -  2015 
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 

Lars Andersen 

Sognevej 10, Reerslev 

Tlf.: 2499 9006 

 
e-mail: sognevej10@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:sognevej10@hotmail.com
mailto:sigrid.rasmus@gmail.com
mailto:micclausen@gmail.com
mailto:khalby@mail.dk
mailto:fgrottrup@post4.tele.dk


 LANDSBYLAUGET INFORMERER 

- 9 - 

Suppleant 

Nick Ziegler 

Tingstedvej 41, Reerslev 

Tlf.: 4018 7228 

 

e-mail: nick@hyldagergaard.dk 

Suppleant 

Aiah Noack 

Stærkendevej 177 

Tlf: 2326 1388 

 

e-mail: aiah@naturplanteskolen.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 

Revisorsuppleant Ulla Christensen 

 

Hvis du ønsker medlemskab af Landsbylauget kan du henvende dig til: 

Kasserer 

Lars Andersen 

Sognevej 10 

tlf. 2499 9006 el. 

sognevej10@hotmail.com 

Årligt kontingent: 150,- kr. 2014 

 

Nordea Hedehusene 

2283-5905408277 

Husk afsender.  

 

Eller 

 

Betalingsservice online tilmelding.  

Dit Kundenr. er: Gade/Vej + nr. 

(eks.: Algade03) 

Deb.grp.nr.:0001.  

 

 

 

mailto:nick@hyldagergaard.dk
mailto:aiah@naturplanteskolen.dk
mailto:sognevej10@hotmail.com
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 27/2 2015 kl. 19 

Grydelauget 
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Endnu en succesrig Café-aften i  

Reerslev Forsamlingshus den 31. oktober 2014 

Reerslev-Stærkendes Landsbylaugs Grydelaug stod som vanligt for AFTENENS 

TEMA OG MENU. 

Denne gang kom Folketingets formand Mogens Lykketoft og journalist Mette Holm 

for at fortælle om deres indtryk og oplevelser gennem mange år i Asien. 

Det resulterede i et rekordhøjt antal tilmeldinger, så flere desværre måtte gå 

forgæves. 

Menuen bestod af 4 asiatiske retter, som smagte fantastisk godt – alt stod i Asiens 

tegn. 

De to gæsters duet-agtige beretninger var meget spændende og informative – og 

stemningen var i højeste gear. 

 

 

 

 

 

 

 

Se madopskrifterne på side 22-24. 
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Anders Elman Hansen 

 

I weekenden den 10. og 11. maj 2014 gik Anders Elman Hansen med detektor på en 

ikke tidligere detektorafsøgt mark øst for Reerslev landsby, og fandt i løbet af tre ti-

mer 27 sølvmønter. Om tirsdagen den 13. maj 2014 besigtigede Lotte Reedtz Sparre-

vohn fra Kroppedal Museum findestedet sammen med finder og medfinder Anker 

Capion. Ved samme lejlighed dukkede der yderligere tre mønter frem. De følgende 

to-tre uger forsatte detektorafsøgningen, hvorved yderligere et stort antal hele og 

fragmenterede mønter fremkom.  

Mange af mønterne var meget velbevarede og skinnede blankt, og museet regnede 

derfor med, at de var blevet pløjet frem for nylig, og at det måske ville være muligt at 

finde resten af en nedgravet skat. En eftergravning af findestedet blev derfor planlagt, 

men da marken ikke skulle pløjes igen før efter høst, og yderligere skade derfor kun-

ne undgås, besluttedes det at vente med eftergravning til efter høst, for ikke at øde-

lægge afgrøden. 

Det nøjagtige findested blev hemmeligholdt af bekymring for ubudne gæster! 

Lokaliteten ligger i et område med morænelersaflejringer på en let sydøstskrånende 

flade. 

Nærmeste større vådområde er Ll. Vejleå ca. 1,5 km mod øst. 

Findestedet er nordøst for Reerslev landsby, ca. 800 m fra den middelalderlige kirke. 

1000-tals fund af Østersøkeramik syd for kirken tyder på bebyggelse der. 

En udflytterbebyggelse fra Reerslev; Truelstrup, antages at have ligget nord for Re-

erslev i middelalderen, men placeringen er ikke kendt med sikkerhed. I 1664 benæv-

nes den Trustrup Enestegård. (Kilde:  J. H. Jønsson. Kulturhistorisk oversigt. Middel-

alder 1050-1536. Københavns Amt). 

Der kendes ikke til andre vikingetid/middelalderfund nærmere den aktuelle mark. 

Eftergravningen fandt sted den 22. september 2014 på en kold og blæsende dag. 

På et tidspunkt fik Anker Capion et udslag på detektoren, og da han gravede ned med 

sin spade, kunne der i den opgravede jordklump ses flere hele mønter tæt sammen, og 
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udgravningsholdet blev klar over, at det formentlig var selve ”skatten”, der var på-

truffet. I jordklumpen sås også noget blåt, og der var rester af træ bevaret. Jordklum-

perne blev samlet sammen, og findestedet underkastet en nærmere undersøgelse. 

Jordklumperne med mønter og bevaret træ er overgivet til Nationalmuseet til konser-

vering og derfor kan der ikke siges mere om det på nuværende tidspunkt. 

Mønterne stammer efter alt at dømme fra én samlet nedlæggelse, og ifølge en forelø-

big bestemmelse udført af Jens Christian Moesgård, Middelalder, Renæssance og 

Numismatik, Nationalmuseet kan nedlæggelsen være sket omkring 1060-70 e. Kr. på 

Svend Estridsens tid. Der er flest danske mønter, heraf flest fra Lund, og næstflest fra 

Roskilde. 

Der er fundet 56 hele mønter, 53 halve mønter, og 67 kvarte mønter. Dertil kommer 

et ukendt antal mønter i jordklumpen med bevaret træ, og en del helt små fragmenter 

af mønter. 

Møntskatten kan ses udstillet på Kroppedal Museum fra lørdag den 8. november. 

Kroppedal 27. oktober 2014 Lotte Reedtz Sparrevohn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anker Capion 

Bålplads fra vikingetiden 
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Reerslev fritids- og ungdomsklub 
Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene. 

Tlf. 43 35 35 60. Email: reerslev_fritidsklub@htk.dk  

Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk 
  

Nu er det endelig ved at være jul. I klubben har der været gang i julegave fremstillin-

gerne hele november. Vi har for flere år siden besluttet at holde december fri for gave 

fremstilling, således også i år. Vi slipper for, at børnene kort før jul har glemt, at de 

skal lave gaver til familien. Så de skynder sig for at nå det, resultatet bliver sjældent 

godt.  

Så i klubben vil vi nyde december med almindelige klubaktiviteter – tilsat en masse 

julehygge.  

Igen i år vil klubben være med til landsbyens julestue. En tradition vi er glade for at 

være med til. Det er altid meget hyggeligt, og der er god tid til at snakke med menne-

sker, som vi måske ikke altid når i den travle hverdag.  

Det er også snart ved at være tid til, at den nye ”landsbyordning” skal starte. Det glæ-

der vi os meget til. Også selv om vores tid som selvstændig klub dage så vil være tal-

te. Men der vil stadigvæk være et klubtilbud i Reerslev, og det må trods alt være det 

vigtigste. De endelige rammer og vilkår er i skrivende stund ikke endeligt på plads, 

men jeg er sikker på, de nok skal komme det inden d. 1/1 2015.  

Vores Halloween aften, som vi afholder sammen med sfo’en, var igen i år et meget 

vellykket arrangement. Der var mødt rigtigt mange op både børn og voksne. Meget 

flot opbakning som jeg gerne vil takke for her.  

Dagen efter afholdt vi vores traditionsrige flæskestegs-aften. Om det var fordi, det lå 

efter Halloween arrangementet, eller på et lidt andet tidspunkt end det plejer, ved jeg 

ikke, men der var ikke helt så mange med, som der har været før. Men det gjorde det 

heldigvis ikke mindre hyggeligt. Dem, der var med, havde en rigtig hyggelig aften, 

og nød den gode mad som chefkokken Sanne havde lavet med lidt assistance fra Ca-

milla og jeg ☺ 

Til næste år er vi som bekendt en del af ”landsbyordningen”, men trods det sender vi 

igen 4 band til Aalborg i januar, hvor de skal spille til Ungdomsringens musikfestival.  

Lige nu går vi og afventer Hedeland, om vi kan komme over og lave endnu en Hede-

landsfestival. Hvis de er positive, melder vi naturligvis datoen ud så hurtigt som mu-

ligt.  

Ellers er der vel tilbage tilbage at ønske alle tak for et godt samarbejde i løbet af 2014 

– god jul og godt nytår. 

 

 

På klubbens vegne 

Lars Vesterdal 

Klubleder 

 

mailto:reerslev_fritidsklub@htk.dk
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Familieteater i Reerslev Forsamlingshus. 

Reerslev Forsamlingshus slår i starten af 2015 dørene op for endnu et 

teaterstykke for hele familien. I år hedder stykket ”Så fortæl da en historie, Hr. 

Andersen” og er en fri fortælling der blander nogle af H. C. Andersens mest 

kendte og ukendte eventyr. 

”Sidste år tog vi chancen og prøvede med et familiestykke i Reerslev Forsam-

lingshus, som et supplement til Dilettanten.  Det er vi klar til igen i år”, siger 

Mikael Jensen, der står som instruktør. Han har sammensat et hold af lokalt 

funderede børn og voksne, der står klar til at give en god forestilling. 

”H. C. Andersens eventyr afspejler på mange måder hans liv, så der er mange 

gode historier, der gemmer sig. Det var oplagt at skabe et stykke, hvor Andersen 

selv spinder sine historier og binder dem sammen på scenen”, fortæller stykkets 

forfatter og instruktør, Mikael Jensen, der selv de seneste år har spillet med i 

Forsamlingshusets Dilettant-stykker.  

”Så fortæl da en historie, Hr. Andersen” spiller fra den 27. januar til den 29. 

januar, alle 3 dage klokken 18.00. 

Billetter købes ved indgangen og koster 50 kr. for voksne og 25 kr. 

for børn under 16 år. 
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Dilettanterne fortsætter galskaben. 

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

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

som giver lattermusklerne en god omgang træning.  

Kort om stykket: 

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

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

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

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

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

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

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

PC-kørekort! 

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

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

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

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

dørene op til marts. 

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

og lørdag 14.3 2015 kl. 19. 

Med venlig hilsen 

Dilettanterne 
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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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Reerslev Skytte- og 

Idrætsforening 

 

Bestyrelsen pr. februar 2014 
 

Funktion Fornavn Efternavn Adresse Postnr.  

& by 

Tlf. 

Privat 

Mobil 

Formand Christina  Brandt Tingstenen 4,  

Reerslev 

2640  

Hedehusene 

 22860925 

Mail:  christina@tingstenen.dk 

Næstfor-

mand 

Michael Blem  

Clausen 

Dybkærvænget 13, 

Stærkende 

2640  

Hedehusene  

43600050 40841329 

Mail:  micclausen@gmail.com 

Kasserer Rina Nielsen Stærkendevej 236, 

Stærkende 

2640  

Hedehusene 

 29234870 

Mail:  mail2rina@yahoo.dk 

Gymnastik Christina  Brandt Tingstenen 4,  

Reerslev 

2640  

Hedehusene 

 22860925 

Mail:  christina@tingstenen.dk 

Senior-

fodbold 

Bjarne Christiansen Solvang 48, 

Reerslev 

2640  

Hedehusene 

46563709 40171976 

Mail:  bm@christiansen.mail.dk 

Svømning Frands Bennetsen Thorsager 3,  

Reerslev 

2640   

Hedehusene 

46592817 29233387 

Mail:  frands.bennetsen@mail.dk 

Best. med-

lem 

Michael Brandt Tingstenen 4,  

Reerslev 

2640  

Hedehusene 

 24696072 

Mail: michael@tingstenen.dk 

Best. med-

lem 

Kenneth Omkvist Stendyssevej 5 2640  

Hedehusene 

 26796506 

Mail:  Kenneth_omkvist@hotmail.com 

Skydning Henrik Pangel    50921300 

Skydning, 

kasserer 

Helge Johnson Reerslevvej 71 2640  

Hedehusene  

 23474582 

Suppleanter:  

Bilagskontrollanter: Johannes Thulesen og Kurt Thomassen 

Fanebærer: Kurt Thomassen og  Suppleant: Claus Wolff 

mailto:christina@tingstenen.dk
mailto:micclausen@gmail.com
mailto:mail2rina@yahoo.dk
mailto:christina@tingstenen.dk
mailto:bm@christiansen.mail.dk
mailto:frands.bennetsen@mail.dk
mailto:michael@tingstenen.dk
mailto:Kenneth_omkvist@hotmail.com
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Skydning i vintersæsonen  
Indendørssæsonen starter onsdag den 1. oktober 2014 på indendørs sky-

debanen under Reerslev Skole, Tingstedvej 40 i kælderen under gymna-

stiksalen. 

Indgang ved Idrætsforeningens klubhus. 

Vintersæson - Pistol- og riffelafdeling  
Vi starter indendørssæsonen i kælderen under Reerslev Skole den 1. okt. 

Riffelskydning, 15 m Onsdag den 1. oktober  18.30 - 21.00 

Pistolskydning, 25 m Tirsdag den 7. oktober 18.00 - 21.00 

Derefter skyder vi hver tirsdag og onsdag i sæsonen. 

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

sker at prøve. Der vil være en gratis prøveskydning. 

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

køber du af foreningen. 

E-mail:  info@reerslevskytteforening.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 2014: 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 er s l evs ky t t e fo r e n in g .dk  

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

Vi er nu blevet færdige med de indledende skydninger i skoleskydning, og 

resultaterne for to hold er blevet indberettet.  

Førsteholdet, som består af Signe Simonsen, Frida Horn Rosenberg, Klara 

Nielsen og Mathis Larsen, opnåede tilsammen 714 points af 800 mulige.  

Vi håbede, det rakte til fortsat deltagelse i turneringen. Men desværre, da 

resultaterne fra de indledende skydninger i skoleskydning kom, var Reers-

lev skoles førstehold blevet nr. 123 ud af 252 skoler. Andetholdet var ble-

vet nr. 186. Ingen af holdene gik derfor videre til Landsdelsfinalerne. Men 

vi havde nogle gode træningstimer.  

Tak til Reerslev Skole for samarbejdet. Husk, det vigtigste er at deltage.  

Har I fået lyst til at skyde mere, er alle velkomne onsdage kl. 18:00 - 

21:00. Tag far eller mor med, hvis du er under 15 år gammel. 

HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN 

Læs mere på  w w w .r e er s l evs ky t t e fo r e n in g .dk  

 

 

http://www.reerslevskytteforening.dk/
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KOKOSSUPPE MED KYLLING 

250 g kyllingefilet i tynde strimler 

250 g champignoner i skiver 

2-3 spsk olie til stegning  

Krydderier 

2 tsk hvidløg, hakket 

1 spsk korianderrod, hakket 
(eller 1 tsk korianderfrø, stødt)  

2 stilke citrongræs, hakkede 

2 spsk galangarod, hakket 

2 skalotteløg, hakkede 

4 kaffir limeblade, hele 

3 friske røde thaichili,  
åbnet med et snit 

5 dl kyllingebouillon 

1 ds kokosmælk (400 ml)  

1 tsk friskkværnet peber 

2-3 spsk fiskesovs  

2-3 spsk lime- eller citronsaft  

Pynt  

friske korianderblade  

chilistrimler uden kerner 

Klargør kylling, champignon og kryd-

derier og stil alle ingredienser parat til 

stegning. 

Opvarm olie i en tykbundet gryde og 

steg hvidløg, korianderrod, citrongræs, 

galangarod, skalotteløg, limeblade og 

chili 4-5 minutter heri under omrøring. 

Krydderierne må ikke brune. Tilsæt 

bouillonen og lad suppen simre ca. 10 

minutter.  

Si suppen, opvarm den igen, tilsæt kyl-

lingekødet og lad det koge 2-3 minut-

ter. Kom kokosmælken i under omrø-

ring og tilsæt dernæst champignonski-

verne og peber. Lad suppen nå til ko-

gepunktet og smag til med fiskesovs og 

lime- eller citronsaft. Pynt med korian-

derblade og chilistrimler og servér 

straks. 
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GLASNUDLER MED SVINEKØD  

Det kan være lidt svært at arbejde med 

glasnudler. Kom vand ved, hvis nud-

lerne brænder fast i wokken eller pan-

den. Brug en pande, der "slipper".  

250 g hakket kalve- og flæskekød 

60 g glasnudler 

3 forårsløg i skrå skiver på ca. 1 cm  

(med noget af det grønne - gem nogle 

pæne grønne toppe til pynt) 

100 g  usaltede cashewnødder 

2 tsk  hvidløg, finthakket 

1 spsk sort chilipasta, middelstærk  

 eller Hoisin sovs 

1 tsk hel kardemomme, afskallet og stødt 

1 rød peber i smalle både 

1/4 blomkål i små buketter 

2-3 spsk fiskesovs 

3-4 tsk sukker 

3-4 spsk olie til stegning 

Læg nudlerne i blød i varmt vand (ikke 

kogende) i 10 minutter, hæld dem i en 

sigte og lad dem dryppe af.  

Klip løgtoppene til små koste på 10-12 

cm. Læg dem i iskoldt vand i en times 

tid, inden de bruges som pynt til retten.  

Rist cashewnødderne i ovnen eller i 1 

spsk olie på en pande og stil dem til 

side.  

Opvarm olie i en wok og steg hvidløg 

og sort chilipasta eller Hoisin sovs et 

øjeblik heri. Tilsæt det hakkede kød og 

kardemomme og lad det stege 2-3 mi-

nutter. Kom dernæst nudler, rød peber 

og blomkål i og lidt efter forårsløg. 

Smag til med fiskesovs og sukker, kom 

lidt vand ved, så nudlerne ikke brænder 

fast.  

Kom cashewnødderne i til sidst, de skal 

kun have et øjeblik.  

Pynt med løgtoppe og server straks. 

 

STEGTE RIS MED REJER 

300 G KOGTE, KOLDE RIS 

200 G REJER, FROSNE 

5-6 SPSK OLIE TIL STEGNING 

Krydderier  

1 spsk hvidløg, finthakket 

1 spsk frisk ingefær, finthakket 

2 tsk middelstærkt karrypulver  

Grøntsager  

3 forårsløg, finthakkede  

med noget af det grønne  

1 gulerod, skrællet og groftrevet 

1 håndfuld sukkerærter 
i tynde strimler 

2-3 spsk fiskesovs 

1 tsk sukker  

Tilbehør 

friske korianderblade  

jordnødder, 
ristede og hakkede 

soya  

sød chilisovs 

Stil alle ingredienser parat til stegning. 

Opvarm olie i en wok, tilsæt hvidløg, 

ingefær og karrypulver og lad krydde-

rierne stege et par minutter. Tilsæt der-

efter løg og gulerod.  

Bland de kolde ris i lidt efter lidt under 

omrøring - de må ikke klumpe. Tilsæt 

evt. lidt mere olie og skru lidt ned for 

varmen. Tilsæt rejerne. Kom sukkerær-

terne i til sidst og smag til med fiske-

sovs og sukker 

Anret i en skål og pynt med koriander-

blade og jordnødder. Servér med soya 

og chilisovs i små skåle. 

 
Opskrifter fra Hanne Holms asiatiske koge-

bøger (Mette Holms søster) 
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DESSERTER 

Her kommer et par forslag til desserter, 

du kan lave en lille anretning serveret 

sammen med et par bampuspinde med 

frugt som vist på billedet.  

LIMESORBET 

3 usprøjtede lime, fintrevet skal  

 af den ene og saft af alle tre 

2 usprøjtede citroner,  
 fintrevet skal og saft af begge 

4 dl vand 

100 g sukker 
 mynteblade til pynt 

Bland den revne skal i frugtsaften. Op-

varm saft, vand og sukker ved svag 

varme til kogepunktet. Lad det afkøle 

og smag, om der mangler sukker.  

Sæt sorbeten i fryseren i en frysefast 

form og rør med jævne mellemrum, så 

snart den begynder at stivne. Det er 

vigtigt at skrabe siderne ned. Hvis du 

har en ismaskine, kan du bruge den i 

stedet. Kør sorbeten en gang i en blen-

der eller en foodprocesser, hvis den er 

for fast, når den er stiv. Sæt sorbeten 

tilbage i fryseren. Form sorbeten til 

kugler med en ske, pynt med mynte-

blade og server straks.  

 

INGEFÆRTRØFFEL 

Ca. 30 stk.  

60 g ingefær, skrællet og skåret i tynde skiver 

1 dl vand  

40 g sukker  

200 g mørk chokolade, finthakket 

2 dl piskefløde 

2 tsk citronsaft 

2 spsk kakao  

Bring vand og sukker i kog og giv in-

gefærskiverne et kort opkog - 2 min. 

Lad blandingen afkøle og lad ingefæ-

ren trække i sukkerlagen til den skal 

bruges.  

Kog fløden i en tykbundet kasserolle. 

Kom chokoladen i en skål og hæld den 

varme fløde langsomt over under stadig 

omrøring, til chokoladen er helt opløst. 

Tilsæt citronsaft. Hæld ingefæren i en 

sigte og lad den dryppe af, hak den 

meget fint og bland den omhyggeligt i 

chokoladen. Stil blandingen i køleska-

bet i 3-4 timer og form derefter små 

kugler og tril kuglerne i sigtet kakao. 

Stil trøflerne tilbage i køleskabet, til de 

skal serveres. Holder ca. 14 dage. 
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TILLYKKE     

Vinderen af nr. 136’s  

Krydsordsopgave :  

Løsning: Snegl  

 

Victoria Groth 

Stenbuen 28                         

 

 
 

Glædelig jul og godt nytår til alle!!! 

 

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.05.01.2015 

 

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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Kære besøgende på Elefantlegepladsen. 
 

For mange i Reerslev og Stærkende er Elefantlegepladsen et godt ud-

flugtsmål. Både børn og voksne fra vuggestuen, børnehaven og skolen 

kigger forbi – såvel en udflytterbørnehave fra Valby leger her fast. For ik-

ke at nævne alle de med hunde der er med til at skabe liv på Thorsager, 

som vejen omkring legepladsen hedder. 
 

Som skrevet er vi glade for, at alle er med til at skabe liv i området, men 

også at I er med til at passe på området og legeredskaberne. 

I er velkomne til fortsat at holde frokostpausen, legepause og hundelufter 

pausen – med hunden i snor - på det grønne område.  

Bare I hjælper med at rydde op efterfølgende. 
 

Det her vidste du måske ikke: Det er Grundejerforeningen Thorsager, 

der i fællesskab afholder udgifterne og udfører til vedligeholdelse for lege-

pladsen og de grønne områder. 

 

P.S:  Både på legepladsen og langs stierne, er det ret populært, hvis du hu-

sker at samle din hunds efterladenskaber op. Lugten når faktisk længer 

væk end du tror, og du slipper for at få ”andre” hunde med hjem under 

skoene. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Marianne Børre Clausen 

Mobil: 5151 5050 
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Og det skete i de dage… 
 …at man samledes for at glæde sig over fødslen af et lille barn. Og 

skønt det er et par tusind år siden at barnet blev født, så samles menne-

sker ud over hele kloden stadig hvert år til jul for at glæde sig sammen. 

Det samme gør sig gældende i Reerslev Kirke, hvor vi d. 24. december 

fejrer julen ved to stemningsfulde eftermiddagsgudstjenester.  

Det er kl. 14.30 og kl. 16. Vel mødt! 



REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
2640  HEDEHUSENE 
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Julekoncert i Reerslev Kirke 
21. december kl. 15 

Koret Ars Nova Copenhagen synger, sammen med dirigent Søren Kinch 

Hansen, julen ind med en traditionsrig julekoncert, hvor de 9 læsninger 

kombineres med traditionel europæisk julemusik fra renæssancen og 

frem. 

 

 

  



REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
2640  HEDEHUSENE 
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Nytårsaften i Reerslev Kirke 
31. december kl. 16 

I Reerslev Kirke ønsker vi at starte en ny tradition! I stedet for den tradi-

tionelle nytårsgudstjeneste 1. januar, vil vi gerne ønske hinanden godt 

nytår inden det nye år er begyndt. Derfor holder vi nytårsgudstjeneste al-

lerede nytårsaften kl. 16. 

Efter gudstjenesten drikker vi et glas bobler og får lidt sødt i våbenhuset. 

Begynd nytårsaftens festligheder i selskab med naboer og bekendte i 

Reerslev Kirke. Det bliver hyggeligt! 

Nytårsgudstjenesten d. 1. januar afholdes i år i Ansgarkirken i Hedehu-

sene kl. 14. Kirkebil kan benyttes ved henvendelse til sognepræst Lizette 

Harrits, tlf. 25 67 63 59. 



 REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
 2640  HEDEHUSENE 
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Gudstjenester 

30/11 2014 – 25/1 2015 

Søndag den 30. november kl. 14:  

1. søn. i Advent Lizette Harritsø 

Gospelgudstjeneste m. koret “Sound 

of Joy” 

 

Søndag den 7. december kl. 10 

2. søn. i Advent Thomas Gotthard 

 

Søndag den 14. december kl. 10 

3. søn. i Advent Lizette Harritsø 

 

Søndag den 21. december kl. 15 

4. s. i Advent 

Julekoncert med Ars Nova Copenha-

gen: De ni Læsninger 

 

Juleaften: 24. december  kl. 14.30  

 og kl. 16 

Lizette Harritsø 

 

Juledag: 25. december kl. 10 

Thomas Gotthard 

 

2. juledag: 26. december 

Ingen gudstjeneste, der henvises til 

Ansgarkirken kl. 10 

 

Julesøndag: 28. december kl. 10  

Rebecca Rudd 

 

Nytårsaften: 31. december kl. 16 

Lizette Harritsø 

 

Nytårsdag: 1. januar 

Ingen gudstjeneste, der henvises til 

Ansgarkirken kl. 14 

 

Søndag den 4. januar kl. 10 

Søndag efter nytår Lizette Harritsø 

 

Søndag den 11. januar  kl. 10 

1. S. e. Hl. 3 K.  Thomas Gotthard 

 

Søndag den 18. januar  kl. 10 

2. S. e Hl. 3 K.  Lizette Harritsø 

 

Søndag den 25. januar  kl. 10 

3. S. e Hl. 3 K.  Thomas Gotthard 
 

Den aktuelle gudstjenesteliste er slået 

op på informationstavlen, der står ved 

kirkegårdsporten. 

Gudstjenesterne annonceres i Lokal-

avisen Taastrup. 

Desuden kan den aktuelle gudstjeneste-

liste ses på www.reerslevsogn.dk 

 

 

 

http://www.reerslevsogn.dk/


AKTIVITETSKALENDER: december 2014 – april 2015 

Dato Kl. Aktivitet Sted Arrangør 

Tirs 16/12 17-18 Fernisering, Billedskolen Hedehuset Billedskolen 

Søn 21/12 15 Julekoncert med Ars Nova - "De ni læsnin-

ger", se side 30 i nr. 136 

Kirken MHR 

Man 26/1 13.30 Fiskerkonen fra Jyllinge 

Tilmelding senest d. 17/1   40 72 64 05 

HUSET HHF 

Tirs 27/1 18 Familieteater, ”Så fortæl da en historie, Hr. 

Andersen” 

Pris: Voksen 50 kr.  Barn 25 kr. 

HUSET HUSET 

Ons 28/1 18 Familieteater, ”Så fortæl da en historie, Hr. 

Andersen” 

Pris: Voksen 50 kr.  Barn 25 kr. 

HUSET HUSET 

Tors 29/1 18 Familieteater, ”Så fortæl da en historie, Hr. 

Andersen” 

Pris: Voksen 50 kr.  Barn 25 kr. 

HUSET HUSET 

Tors 5/2 17 Miniputkirke Kirken MHR 

Man 9/2 12.30 Ruth Christoffersens Etiopienrejse 

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

Ons 25/2 19.30 Generalforsamling HUSET HUSET 

Fre 27/2 19 Café-Aften HUSET Café 

Tors 12/3 18.30 Dilettant, ”UD AF KLAPPEN” HUSET HUSET 

Fre 13/3 19 Dilettant, ”UD AF KLAPPEN” HUSET HUSET 

Lør 14/3 19 Dilettant, ”UD AF KLAPPEN” HUSET HUSET 

Tors 26/3  Foredrag med Erik Norman Svendsen Kirken MHR 

Man 23/3 13.30 TØJPARTY HUSET ÆK & HHF 

Tors 16/4 17 Miniputkirke Kirken MHR 

Man 20/4 19 Generalforsamling HUSET HHF 

     

Forkortelser:  

FTK Reerslev Fritidsklub RIF Reerslev IF RSF Reerslev Skytteforening 

MHR Reerslev Menighedsråd Café Landsbylaugets Café-Udvalg LL Landsbylauget 

HHF Husholdningsforeningen HUSET Reerslev forsamlingshus ÆK Reerslev Ældreklub 

 




