
Tingstedet 

 

Juni 2018  Nr. 158—27. Årgang 

Lokalblad for Reerslev og Stærkende Sogn 

Husk Sct. Hans Aften i Lergraven 



2 

 

E-mail:  tingstedet2640@gmail.com 
 
Marlene H. Nielsen  tlf. 2614 5762 

Nina Hansen    tlf. 4033 1205  

Trine Thingsgaard   

Helle Schmidt   

Lokalblad for Reerslev– og Stærkende Sogn.  
 
Bladet optager indlæg fra private, foreninger 
samt annoncer.  
 
Tak til vores faste støtter:  
Landsbylauget, Menighedsrådet, Forsam-
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Leder 

Da vi for nylig havde forældremøde i 
“Lærken”, skulle der vælges repræsen-
tanter til forældrerådet og fællesbesty-
relsen. Selv sidder jeg i forældrerådet, 
og synes at det er meget givende at del-
tage i arbejdet. Derfor sad jeg også og 
undrede jeg mig over vores oplæg, da vi 
skulle have nye folk til at melde sig. I 
stedet for at sige: “kom og vær med, det 
er sjovt og spændende”, sagde vi snare-
re: “nogen skal altså melde sig, vi mødes 
ikke særlig tit og det er faktisk ret hyg-
geligt”. 
Det er ikke første gang jeg har oplevet 
det, og du har sikkert oplevet noget lig-
nende. 
Måske har du også nogle gange haft lyst 
til at engagere dig i noget frivilligt arbej-
de - måske gør du det allerede? Der er så 
meget du kan involvere dig i, at det må-
ske kan være svært at vælge, hvor du 
skal lægge dit engagement. Alene i vores 
landsby er der bl.a. både landsbylaug, 
forsamlingshus, caféudvalg, idrætsfor-
ening, halforening, vandværk, menig-
hedsråd, fællesbestyrelse, forældreråd 
og - nå ja - lokalbladet som meget gerne 
vil have �lere frivillige med. 
Men hvem er egentlig mest berettiget til 
din ekstra tid - hvis du overhovedet har 
ekstra tid? Hvor er det mest spændende 
at deltage, hvor sker det noget? Hvorfor 
vælge den ene forening frem for den 
anden? Måske er det så svært at vælge, 
at det ender med, at du slet ikke deltager 
i noget som helst. 
Engang forenedes vi i forskellige for-
eninger som en del af en demokratisk 

 

Sådan bidrager du til de lokale foreningers arbejde 

ret. En gruppe mennesker havde noget 
de gerne ville mødes om, noget de 
brændte for. Det var et frirum til fordy-
belse og engagement. Nu er mange for-
eninger blevet bureaukratiseret i en 
grad, som de færreste orker at deltage i. 
Der stilles krav om et bestemt antal mø-
der, dokumentation, generalforsamlin-
ger og vedtægter. Ilden slukkes måske 
før du overhovedet kommer i gang med 
det, der tændte den i første omgang. Ly-
sten til at bidrage og til at gøre en for-
skel. Foreningernes bestyrelser ender 
med - igen - at være besat af Torden-
skjolds soldater, efter - igen - forgæves 
at have forsøgt at få nye folk med om-
bord. 
Derfor synes jeg det er intet mindre end 
en genistreg, at forsamlingshuset har en 
gruppe af “venner”. “Vennerne” er et fast 
korps af frivillige, som kan kaldes ind, 
når der lige skal laves lidt praktiske ting. 
Det er en måde at få folk engageret i for-
eningens arbejde, men uden at de behø-
ver føle sig forpligtet til at deltage i alle 
møderne. 
Den model vil vi på Tingstedet gerne 
kopiere. Vi vil naturligvis enormt gerne 
have �lere folk med i den faste redaktion, 
men vi vil også meget gerne have en �lok 
“venner”, som vil sende os en artikel til 
Tingstedet ind i mellem. En �lok 
“venner” som vi fx kan spørge, hvis vi 
lige mangler en ekstra artikel inden bla-
det går i trykken. Lidt ligesom Lene. Hun 
har til dette nummer af Tingstedet uop-
fordret sendt os en artikel, som vi er 
meget glade for at bringe på side 8. Eller 
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Leder 

Tingstedet 

Har du lyst til at være med i redak-
tionen på Tingstedet, er du meget 

velkommen.  
Skriv til vores e-mail:  

tingstedet2640@gmail.com eller 
ring til Marlene på 26 14 57 62 

 

Rie som både har skrevet om ældreklub-
bens tøjparty og foredrag i forsamlings-
huset. Hun er en af de trofaste skriben-
ter, som ofte sender os artikler. Ja fak-
tisk er Rie en af Tingstedet aller bedste 
“venner”, men selvom vi har hende, vil 
vi gerne have endnu �lere. 
Så har du lyst til at blive en af Tingste-
dets “venner”, som er klar på at skrive 
en lille artikel, når vi lige har en halv 
side, der skal fyldes ud, så hører vi me-
get gerne fra dig. 
Retfærdigvis vil jeg lige slutte med at 
nævne, at da de første forældrerepræ-
sentanter tøvende havde meldt sig til 
Lærkens forældreråd, var der faktisk 
rigtig mange, der gerne ville være med. 
Samme tendens er at se på skolen, hvor 
der i år skal være kampvalg om poster-

 Anlæg & Byg  IVS  
 Faglært:.  Murer,  Anlægsgartner  & Anlægstekniker 
Håndværker Til Hus & Have   Tlf. 30632678 

Murerfaget  
Renovering af badeværelser 
Lægning og opsætning af fliser og klinker 
Pudsning af vægge ude - & inde 
Renovering af facader m.m. 
Filsning og fugning 
Renovering af tapper,  sokkelpuds m.m. 

Følgende tilbydes: 

Grøn linje 
Beskæring af træer og buske 
Fræsning og jordbearbejdning 
Pålægning af rullegræs 
Græssåning 

Anlægsgartner/brolægger 
Grå linje 
Flise - & brolægning 
Trapper 
Støtte- og støjmur 

Anlægsberegninger 
Tegninger 
Mængdeberegninger 
Kvalitetssikring/dokumentation Mail:.mads.ring@hansen.dk 

Mads Ring Hansen 
Nørregade 3 Reerslev 
2640 Hedehusene 

ne i fællesbestyrelsen. Så måske ser det 
slet ikke så sort ud for frivilligheden, 
som først antaget. 
 
Jeg håber vi ses til Hedelandsfestival i 
næste weekend!   

TT 



5 

 

 

NCC Industry A/S 

Områdekontor Grusgrave Øst 

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

Foredrag om Halfdan Rasmussen  v/ 
Jeannet Ulrikkeholm 
 
Af Rie Michaelsen 
 
Onsdag d. 18.4.2018 i Reerslev Forsam-
lingshus.  
 
En fornøjelig og interessant formiddag 
med sang og musik krydret med digte og 
fortælling om Halfdan Rasmussens liv.  
 
Jeannet fortalte inspirerende om Half-
dans opvækst i en fattig familie og hans 
liv, som var præget af moderens religiø-
sitet og faderens periodevise fravær 
grundet drikkeri og politisk engage-
ment. Halfdans deltagelse i modstands-
kampen - mødet med kærligheden og 
lysten til at skrive - et kæmpe forfatter-
skab - erotiske, politiske, �iloso�iske dig-
te, børnedigte, tosserier, små noveller og 
meget andet.  
 

Ældreklubben 

Jeannet Ulrikke-
holm fortalte 
levende om Half-
dan Rasmussens 
opvækst 

Vi sang mange af Halfdans mere eller 
mindre kendte sange/digte og Jeannet 
oplæste både dybe, humoristiske og rø-
rende tekster. 
 
1000 tak for en dejlig forårsformiddag 
til Jeannet.  
 
Læs mere omtale på www.reerslev-
sterkende.dk.    
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Det vi taler om 

Af: Trine Thingsgaard 
 
Vejret 
I sidste nummer af Tingstedet sukkede 
vi efter forår. Det �ik vi ikke meget af, 
men vi klager nu ikke. Solen skinner, 
luften er lun og lyden af en eller anden 
der slår græs et sted i nærheden, er ikke 
til at tage fejl af - det er blevet sommer! 
 
Skibakken 
Vi kan nok ikke komme uden om, at ski-
bakken i en periode har været det helt 
store samtaleemne. Desværre var det 
ikke de forrygende oplevelser skibak-
kens frivillige sørger for, at give os alle 
hver eneste vinter, der var omdrejnings-
punktet for den megen snak. 
I stedet var det bakkens sørgelige forfat-
ning efter at et par unge fyre, havde kørt 
en sort Porsche Panemera ned af skibak-
ken. Bilen kørte fast og blev efterfølgen-
de trukket fri af en traktor, som �ik for-
voldt omfattende skader på skibakken. 

 
Ræven 
I de landsdækkende nyhedsmedier dis-
kuteres det heftigt, om vi vil have ulve i 
Danmark eller ej. Sådan nogle kan vi 
ikke just prale med at have gående i Re-
erslev og Stærkende. Men vi har så-
mænd også nok at gøre med dens lille 
røde fætter, som gerne går på besøg hos 
folk med høns og lignende. 

 

Der er  lavet dybe hjulspor på et stort område af skibakken  
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Tøjparty ved Seniorshoppen  
 
Af Rie Michaelsen 
 
Reerslev Forsamlingshus 
Mandag d. 16.5.2018 kl. 13.30 
 
Der var mulighed for at skifte vintergar-
deroben ud til forårs- og sommerkollek-
tion.  
 
Kaffen blev drukket, mens 4 lokale gik  
mannequin for deltagerne.  
 
Næste seance er 24.9.2018 kl. 13.30  

Alle er velkomne -  
Tilmelding hos Else Raahauge 
mobil 60 85 96 15 Inden 19.9. 

Grupper i Reerslev– Stærkende 
 
Er du med i en gruppe i Reerslev/
Stærkende, og vil I gerne have gjort op-
mærksom på, at I �indes, så send os kon-
taktoplysninger og en lille note om, 
hvem I er og hvor I mødes.  
Mail sendes til:  
tingstedet2640@gmail.com 
 
Mødregruppe:  
Er du på barsel og har lyst til at mødes 
med andre mødre i Reerslev og Stærk-
ende? 
Kontakt Kristine Høj på Facebook.  
 
Ældreklubben 
Mødes onsdag fra kl. 9.30 - ca. 12.00. 
Reerslev Gamle Præstegård på  
M. W. Gjøesvej 20 

Det vi mødes om 

Der blev kigget, følt og handlet tøj og sko til Seniorshoppens tøjparty. 
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Dyrelivet på Søgaarden 

Sømosevej 2, Reerslev 
 
Af Lene Lyngsie Jensen 
 
Augusta elsker dyr! Augusta har både  
mohairgeder og moskusænder. Ællinge-
sæsonen er lige startet, så der er også 
søde små gule ællinger på gården. Desu-
den har vi en pony, So�ia, som �ik føllet 
Sabastian d. 26. april og sidst men ikke 
mindst vores hund Api. 
 
Gederne elsker grene med blade så skal 
du i gang med at beskære buske og træ-
er, eller klippe bøgehækken er vi meget 
interesseret i FRISK a�klip. Geder må få 
birke-, æble-, pære- og bøgegrene, nød-
debuske, brombær- og hindbærgrene 
samt grangrene. Stedsegrønt, liguster 
og efeu kan de ikke tåle.  

Her er Augusta med sin gedebuk Cypres (far til 
Samiko), billedet er  fra Roskilde Dyrskue 2017 

hvor Cypres �ik 23 point, ærespræmie og blev nr. 2 
i kampen om Sjællands bedste gedebuk. Vi delta-
ger igen i år og er med til at opføre De Tre Bukke 

Bruse – vi glæder os til at se jer. 

Her er Augusta med vores lille bukkekid Søgaar-
den’s Samiko, som nu er blevet 1 år og skal med 

på Roskilde Dyrskue d. 8.- 10. juni 2018.  

Ring til mig eller send en SMS hvis I har 
noget, I tænker gederne kunne blive gla-
de for - der er sikkert kortere til os end 
til genbrugspladsen. 
 
På forhånd tak! 
Lene (mor til Augusta): 2067 0781  

To sultne geder 
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Af Christina Søe Langholm 
 
Som noget nyt vil Landsbylauget frem-
over have et fast indlæg her i Tingste-
det, hvor du kan følge med i, hvad vi 
aktuelt arbejder med.  
 
Lige nu er vi selvfølgelig i fuld gang 
med at arrangere sankthansaften. Tra-
ditionen tro bliver arrangementet 
holdt nede i Lergraven med fælles grill 
og hygge. Se programmet her i Ting-
stedet. 
 
Derudover er vi i gang med at søge 
Trygfonden om en hjertestarter, som 
skal hænge ved Forsamlingshuset, og 
være tilgængelig 24/7. Endvidere har 
byen, som det blev nævnt på general-
forsamlingen, fået en ny skulptur. Vi 

lægger i øjeblikket en del energi i at få 
den på plads. Vi har besluttet at skulptu-
ren skal placeres ved ”Dronninge Ege-
ne”.  
I Landsbylauget har vi heller ikke kun-
net undgå at bemærke, det store fokus 
der har været på skrald og hundelorte - 
både med og uden pose - som ligger og 
�lyder rundt om i Reerslev og Stærken-
de. Vi overvejer om det vil hjælpe, at der 
kommer �lere skraldespande op, og i så 
fald, hvor de skal stå. 
 
Der har været vejsyn i starten af maj, 
som vi desværre gik glip af, omkring 
etablering af en sti langs Maglehøjgårds-

Nyt fra Reerslev Stærkende Landsbylaug  

Fortættes side 10 
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Landsbylauget 

vej til Tune Landevej. Landsbylaugets 
tra�ikudvalg arbejder nu på at få et nyt 
vejsyn, så vi kan få tydeliggjort vigtighe-
den af en stil på den strækning. 
Nu vi er ved vejene, skal det også næv-
nes, at vi undersøger om det er muligt, 
at få anlagt en jordvold (støjvold) langs 
Brandhøjgårdsvej. Desuden har vi selv-
følgelig en �inger på pulsen omkring 
udvidelsen af Grusgraven. 
 
Vi er også i gang med at planlægge en 
fælles oprydningsdag af gadekæret.  

Datoen for denne er sat til lørdag d. 15. 
september, så sæt gerne kryds i kalen-
deren allerede nu. Mere information om 
dagen følger. 
 
Ellers har vi fra Reerslev Stærkende 
Landsbylaug kun tilbage at sige: God 
sommer til alle, og håber at vi ser mange 
af jer til vores kommende arrangemen-
ter. 
 
Referater fra Landsbylaugets møder kan 
læses på hjemmesiden:  
www.reerslev-sterkende.dk 
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Formand 

 
Christina Søe Lang-

holm 

Næstformand 

 
Mads Ring Hansen 

Kasserer 

 
Lene Johnsson 

Sekretær 

 
Michael Kjeldsen 

Bestyrelsesmedlem 

 
Kristian Riegels 

Thomsen 

Bestyrelsesmedlem 

 
Birthe Holst Chri-

stensen 

Bestyrelsesmedlem 

 
Nick Ziegler 

Bestyrelsesmedlem 

 

  
Bestyrelsen 

ønsker, der kommer 
flere fra den yngre 

generation med i ar-
bejdet for Lands-

bylauget. 

Suppleant 

 
Kirsten Halby 

Suppleant 

 
Jimmie Johansson 

  
Så kan dit foto må-
ske sidde her ved 

næste valg. 
Tænk over det. 

Reerslev-Stærkende Landsbylaugs 
bestyrelse 2018-2019 
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 Landsbylauget 

REERSLEV-STÆRKENDE 
LANDSBYLAUG 

INDBYDER TRADITIONEN TRO TIL 
SCT. HANS AFTEN I LERGRAVEN 

Lørdag d. 23 juni 2018 
 

årets båltaler 2018 er 

 
Årets Hedehusborger 2016 

Mikael Bak Jensen 

båltale  kl. 20:00 

bålet tændes efter talen. 

www.reerslev-sterkende.dk 
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Medbring gerne tæppe eller klapstol.  
Landsbylauget sætter borde og stole op til ca. 50 personer. Vi regner dog med at 
der kommer �lere, så vi opfordrer til at medbringe en stol eller to, hvis I har mu-

lighed for det. 
 

Til de voksne vil der vil være mulighed for at grille. 
Grillen er klar ca. kl. 18.00 

 
Til børnene - 

Kl. ca.18:00 er bålet klart til gratis snobrød 
 

  
Landsbylauget sælger øl/vand/vin og slik fra kl. 18.00 

 

Vel mødt til en festlig 
og hyggelig aften 

www.reerslev-sterkende.dk 

Tag madkurven med 

Billeder fra Sct. Hans Aften 2016 og 2017. 
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Reerslev Forsamlingshus 

Beretning for Reerslev Forsamlings-
hus 2017 
 
Af Johannes Thulesen 
 
Det er på den ene side glædeligt at 
kunne konstatere, at året er gået vanlig 
godt; med succesrig gennemførelse af 
fastelavn og dilettant. Og god afvikling 
af udlejninger, som har været på et 
tilfredsstillende niveau. 
 
På den anden side betyder vanlig godt, 
at vi ikke har fået taget hul på de store 
udfordringer, vi ser i horisonten. Vi har 
ikke fået nyt tag. Vi har ikke fået nye 
facader. Vi har ikke fået nyt varmesy-
stem. Men, vi har fået lavet en vurde-
ring af husets energitilstand og fået 
beregnet økonomi på løsninger. Der ud 
over har kommunen set og vurderet 
økonomi på etablering af nyt tag og 
facader (klimaskærm). Og vi har været 

til møde med borgmesteren desangåen-
de. 
 
Kommunen vurderer at bare klimaskær-
men vil koste 1,6 mio. kr. De har ingen 
midler i 2018. Og har ikke lovet noget 
for 2019. De vil lave et notat ang. mødet. 
Og vi har bedt dem om at tage en beslut-
ning om, hvilke byggeregler, vi skal leve 
op til a�hængigt af renoveringens stør-
relse. 
 
Kommunens spørgsmål er naturligt nok: 
Hvad kan I selv gøre ? Hvad vil I kunne 
bidrage med ? 
 
Ja det er jo det spørgsmål. Og en opgave, 
som bliver mere og mere bunden for os i 
bestyrelsen. Vi har jo egentlig nok at 
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gøre med den daglige drift af huset. Men 
ved siden af det skal vi tage store beslut-
ninger , for at sikre en god fremtid for 
forsamlingshuset. 
 
Her har vi taget et lille første skridt ved 
at �inde ud af, hvad vi egentlig er for en 
størrelse. Vi mener, at vi of�icielt falder 
ind under betegnelsen ”frivillig for-
ening”. 
Her på generalforsamlingen fremsætter 
bestyrelsen et sæt nye vedtægter, for at 
leve op til denne status. 
 
Vedtægterne giver mulighed for på ge-
neralforsamlingen at fastsætte et beløb, 
som man kan opkræve hos andelshaver-
ne/medlemmerne. Det har ikke været 
benyttet i mange år, men det er en af 
mulighederne til at besvare kommunens 
spørgsmål: Hvad kan I selv yde? Vi vil 
gerne her på generalforsamlingen disku-
tere, om vi skal tage denne mulighed i 
anvendelse og evt. fastsætte et beløb. 
Til slut stor, stor tak til vært, bestyrelse, 
suppleanter, bilagskontrollanter, husets 
venner og Mikael Bak.  Alle I som får det 
hele til at køre på en god og munter fa-
con. Jeg synes, at vi  sammen formår at 
få pligterne til at blive fornøjelige. 
 
Så når kommunen næste gang spørger 
om, hvad vi kan komme op med, bør vi 
måske lægge vægt på et mindre materi-
elt svar og sige: - et forbilledligt frivilligt 
samarbejde, som gør at vi stadigvæk 
gerne bruger tid i og på fællesskabet. 
Sådan har jeg det – håber det er det 
samme for jer. Det virker i hvert fald 
sådan.   

Nyt / Gammelt fra Forsamlingshuset 
 
Efter generalforsamlingen 28.02.2018 
er det stadigvæk den samme skare af 
ildsjæle som står for styring og drift af 
forsamlingshuset. Heldigvis ville dem, 
der var på valg gerne genvælges. Det 
fungerer godt, Men vi så rigtig gerne nye 
gode kræfter komme ind og være med 
fremover. Der er en ny enestående 
chance ved næste generalforsamling i 
februar 2019!! 
 
De ansvarlige er:  
 
Vicevært:  Birthe Hillerslev 
 
Bestyrelsen:  Johannes Thulesen 
   Jens Midtgaard 
   Ulla Christensen 
   Bettina Nielsen 
   Jesper Petersen 
 
Suppleanter: Aase Borge 
   Ingunn Vestby 
 
Venner:  Michael Michaelsen 
   Rie Michaelsen 
   Jørgen Holmsted 
   Boye Koch 
   Arne Frandsen 
   Mikael Bak Jensen 
 
Vi forsøger alt hvad vi kan, at drive hu-
set på bedste måde, og få det til at se så 
præsentabel ud som muligt. Så du og 
andre i landsbyen får lyst til at bidrage 
til fællesskabet ved at være med i de 
mange aktiviteter, som huset er ram-
men omkring. 

Reerslev Forsamlingshus 
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Hedelandsfestival 

 
Lørdag den 9. juni 2018 
 
Af Lars Vesterdal  
 
Kommunens skole- og SFO-Bands 
samt børnekoret fra Reerslev skole 
spiller og synger. 
  
Michael Ziegler åbner festivalen kl. 
12.00 
  
Efter planen slutter vi på scenen kl. ca. 
17.30. 
  
Ud over musik vil der også være salg 
af pølser, sandwich, vand, slik, slush- 
ice og sodavand. 
Festivalen er alkoholfri, så det bliver 
der ikke solgt noget af. 
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Idrætsforeningen 

RIFs Sommerafslutning 
  
Af Johan Galster 
 
Idrætsforeningens gymnastikholds af-
slutning omfattede i år yoga, effekt, line-
dance, de to prinsessehold og kamp-
sport. 
Yogalæreren Rune introducerede yoga 
og viste en solhilsen, som omfatter både 
smidighed, styrke og åndedræt. 
Prinsesseholdene lavede �lere opvisnin-
ger med dans og gymnastik til musik. 
Kampsport havde bl.a. indøvet en slags-
målsscene, og linedance havde både op-
visning og dans-for-alle, hvor hele salen 
var med. 
  
Tak til alle for en festlig dag og vel mødt 
til næste sæson. 
Programmet 2018-19 vil blive uddelt i 
Tingstedet i august og vil blive lagt på 
vores hjemmeside, www.reerslevif.dk. 
  
Reerslev Idrætsforening 

Det så voldsomt ud, da drengene fra kampsport frem-
førte deres opvisning, heldigvis havde de styr på både 
fald og slag, så alle kom helskindede igennem 

En �lot indmarch og velkomst  blev efterfulgt af en overbevisende opvisning fra et bredt udvalg af 
idrætsforeningens mange hold 
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Prinsesserne, store og små lavede en �lot opvisning  Fælles linedance var et festligt indslag 

Indmarch med fane og sang Linedance opvisning  
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Information 

      fra 

Reerslev Skytteforening 
Reerslev Skytteforening a�holder fugleskydning lørdag den 22. september på Sky-
debane Vest. Skydningen starter kl. 12:00 og slutter senest kl. 18:00 
I den forbindelse sælges lodder til fugleskydningen ved Sct. Hans arrangementet i 
Lergraven 
Som følge af regeringens bandepakke indføres der pr. 1. april en logbog, hvoraf 
det entydigt fremgår, hvem der benytter foreningens våben. 
Udendørs skydning starter på 50 meter bane og 25 meter pistolbane på Skydeba-
ne Vest. Adressen er Københavnsvej 610. 
 
Riffelskydning onsdag den 18. april fra kl. 18 – 21 og derefter hver onsdag indtil 
september. 
Pistolskydning onsdag den 25. april fra kl. 19 – 21 og derefter hver onsdag indtil 
september. 
Fugleskydningsdatoen ligger ikke fast endnu. Men et godt bud er lørdag den 11. 
august. 
 
Foreningen giver en gratis prøveskydning til alle nye under 18 år.  
Alle er velkomne. 
Ri�ler og pistoler stilles gratis til rådighed af foreningen, men krudtet køber 
du af foreningen. 
 
E - m a i l :  i n f o @ r e e r s l e v s k y t t e f o r e n i n g . d k  
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 
  Henrik Pedersen  5337 1146 
Kontingent for 2017:  
Børn kr. 150,00 Voksne kr. 300,00 
Børn kan skyde med riffel fra de er ca. 6-8 år. 
På pistol har vi dog et modenhedskrav og minimumsalder på 12 år, samt far eller 
mors deltagelse/tilstedeværelse hvis man er under 16 år. 
HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN 

 

Kunne du tænke dig at 
holde  din næste fami-
liefest, polterabend, 
�irmafest eller noget 
helt �jerde i Reerslev 
Skytteforening? 

Ring og hør nærmere! 

 



20 

 

Junis kæledyr 

For børn 

Charlies blå bog 
Dyr: Kat 
Alder: 1 år 
Største bedrift: Er endnu ikke opnået, men 
han arbejder hårdt på at fange en fugl  
Livret: Mus 

Tillykke til Frederik der kan hente en 
godbid til Charlie hos Klausens 
Dyrehandel på Hovedgaden 423 i 
Hedehusene 

Vi siger tak for 
den �ine tegning 
til:  Thea Hammel-
svang Lauge, 5 år. 
 
Vi sender en  
pakke gode  
tuscher til dig. 

Er du god til at tegne? Så send en tegning til: tingstedet2640@gmail.com, så er du 
måske den heldige, der får din tegning i Tingstedet og vinder en pakke tuscher. 

Send et billede af dig og dit kæledyr til email: tingstedet2640@gmail.com. Så kan 
det være dit kæledyr der bliver ”Augusts måneds kæledyr”. 

Frederik og Charlie er bedste venner og 
sover tit sammen. Charlie er meget lege-
syg og elsker at fange mus. 
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Leder af Lærken:            Gitte Bylov Mortensen 
                                     
Bestyrelsesformand:       Michael Blem Clausen 

Skoleleder:   Anette Ahrenst 

Klub/ SFO-leder: Lars Vesterdal 

4. maj 2018 

Reerslev Skoles landsbyordning  
Tingstedvej 40, 2640 Hedehusene  
Reerslevskole@htk.dk  

Telefon:  4335 2240  
SFO Viben:  4335 2950  
Lærken: 4335 3250  
Klubben: 4335 3560  

Nyt fra Landsbyordningen 
Af Lars Vesterdal  
 
Så kom foråret endelig til byen og man-
ge af vores aktiviteter er rykket uden-
dørs. Det er dejligt endelig, at kunne be-
væge sig udendørs, uden nødvendigvis 
først at pakke sig ind i mange lag tøj.  
 

Man kan næsten altid se om det er forår, 
ved at viben er kommet. Men meget lo-
kalt kan man her i landsbyordningen se 
og høre det ved, at strandskaden an-
kommer. Der er et par, som kommer år 
efter år. De bor på skolen og det er me-
get sjovt for børn og voksne, at følge 
med i deres liv hen over sommeren.  
 
En anden måde at fornemme foråret, er 

de mange børn, som 
�inder rulleskøjter-
ne frem. Der bliver 
spillet rullehockey 
og andre arrangerer 
rullediskotek i sko-
legården. Der kom-
mer et helt andet liv 
omkring skolen og institutionerne.  
I maj måned er medlemmer fra klubben 
inde og løbe Color run. En dag med mas-
ser af farve. Og i år bliver det ifølge vejr-
udsigterne også i rigtigt godt vejr.  
 
Senere på måneden tager klubben til 
”klubbernes dag” i TIVOLI. Det er en dag 
arrangeret af Ungdomsringen og et af 
klubbens band skal op og spille på den 
store scene. Det bliver stort.  
 
Sidst, men ikke mindst en lille gentagel-
se fra sidste nummer: 
Vi kan bruge mange hjælpere til Hede-
landsfestivalen, så sæt allerede nu et 
kæmpe kryds ud for lørdag d. 09.06.18 
om det så bare er en times tid, der kan 
afsættes. Borgmesteren har igen sagt ja 
tak til at komme og åbne festivalen 
klokken 12.00. Det er vi i landsbyord-
ningen rigtigt glade for.  

Strandskader. 
Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under 
CC BY-SA 
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
M.W. GJØESVEJ 20 
2640  HEDEHUSENE 
 

 Hjemmeside: https://www.reerslevsogn.dk  
 Facebook: https://www.facebook.com/ReerslevKirke2640/ 
 

 

Jazzkoncert i Reerslev kirke torsdag 
d. 21. juni 2018 kl. 21.00 
 
Lad os følge jazzbandet ”The Cat Pack” 
fra regnvandsbassinet (svanesøen) i 
Thorsager til kirken.  
 
”The Cat Pack” består af: Lasse Rømer, 
trompet og sang, Lars Grangaard, tenor-
saxofon, Tue Bjerborg, guitar, Ole Mat-
thiessen, piano og Rune Fog-Nielsen, 
bas. 
 
Musikerne har mange år på bagen i det 
Københavnske jazzmiljø. Nogle af med-
lemmerne har været med siden der blev 
spillet New Orleansjazz i Nyhavn i 
50´erne og 60´erne.  
 
Derfor vil det være en stemningsfuld 

optakt til kirkekoncerten at gå street 
parade sammen med dem.  
 
Vi starter fra regnvandsbassinet 
(svanesøen) i Thorsager kl. 20.30 og går 
ad stien til Tingstedvej, drejer til venstre 
og ender ved kirken, hvor vi skal lytte til 
medrivende swingmusik og smukke bal-
lader som vi kender det fra Nat King Co-
le, Frank Sinatra og Tony Bennets reper-
toire. 
 
Vi forventer naturligvis, at det ikke reg-
ner og glæder os til at se alle jer, der kan 
lide traditionel jazz!!  
 
Efter koncerten sørger vi for en  
sommerforfriskning 
 
Venlig hilsen Menighedsrådet 
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 
M.W. GJØESVEJ 20 
2640  HEDEHUSENE 
 

 Hjemmeside: https://www.reerslevsogn.dk  
 Facebook: https://www.facebook.com/ReerslevKirke2640/ 
 

Ud�lugt for Reerslev sogns  
beboere                                                                                 
lørdag d. 1. september 2018 
    
Friske og veloplagte kører vi først til 
Kornerup kirke nord for Lejre. Kir-
ken er meget lille og hyggelig. Dens 
særpræg er de spændende billed-
skærerarbejder - især et gammelt 
kruci�iks i egetræ. 
 
Vi fortsætter til den gamle kongs-
gård i Lejre, hvor vi drikker kaffe 
m.m. De historiske omgivelser er 
meget spændende, og er man til en 
spadseretur på knap 1 km, tager vi 
jer gerne med hen til de nyligt fund-
ne levninger af høvdingegårde fra 
tidlig vikingetid.  
 
Frokosten og kaffen får vi i Kudske-
huset ved Skjoldenæsholm. 
Bussen kører fra pladsen foran Re-
erslev kirke kl. 9.00, og vi regner 
med at være hjemme igen senest kl. 
17.00. 
 
Prisen for deltagelse er kr. 150,- 
Tilmelding til Else Raahauge tlf. 46 
13 96 15, mobil 60 85 96 15 eller 
mail: freja175@godmail.dk senest d. 
15. august 2018. 
 
Venlig hilsen Menighedsrådet 
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Kalender  

Dato Kl. Aktivitet Sted Arrangør 

Lør 2/6 10-16 Ridderskole v/Jakob Schilling   MHR 

Lør  9/6  12.00 Hedelandsfestival Hedeland FTK 

Tor 21/6 21.00 Midsommerkoncert Kirken MHR 

Fre 29/6  Sidste skoledag inden sommerferien.  FTK 

Søn 12/8   Pilgrimsvandring  Gurre/Helsingør Pilgrims-
udvalg 

Lør.  1/9 9.00 Udlfugt med menighedsrådet Lejre MHR 

Lør  23/6 18.00 Sankt Hans i Lergraven  Hedeland LL 

Lør 15/9  Fælles oprydningsdag af gadekæret  LL 

Fre 30/11  Juletræstænding   Forsamlingshuset LL 

Lør 22/9 12.00 Fugleskydning Skydebane Vest RSF 

FTK Reerslev  
Landsbyordning 

RIF Reerslev IF RSF Reerslev Skyttefor-
ening 

MHR Reerslev Menighedsråd Café Grydelauget LL Landsbylauget 
ÆK Reerslev Ældreklub HUSET Reerslev Forsamlings-

hus 
    

Forkortelser: 

God sommer 


