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Hvor finder jeg hvad
i Tingstedet?
RB-Auto, side 4.
Alle Årstider, Showroom salg, side 5.
Forsamlingshuset, Dilettant efterlysning,
NCC, side 6 -7.
Nyt fra Byrådet, side 8.

Tryk:

Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge
www.prinfohh.dk

Vestegnens Haveservice og JM miljørådgivning, side 9.

Oplag:

800 stk.

Landsbylauget, Nærvarme, Hjertestarter,
side 10-12.

Danske Bank: Reg.nr. 1551 konto:0106402

Humlen, side 13.

Redaktionsmedlemmer:

Tjørnehøj Mølle, side 14.

Gurli Kjep

Reerslev Fritidsklub, side 15.

Tingstedvej 16, Reerslev, Tlf. 4656 0673
E-mail: n i s s e m o r @ c a f e e r . d k

Landsbylauget m.fl., Juletræstænding, Julestue, side 16-17.

Preben Hedegaard

Hjort Teknik, side 18

Solvang 33, Reerslev, Tlf. 4656 3880
E-mail: p r e b e n w h @ v i p . c y b e r c i t y . d k

LN Service og Lillina, side 19
Reerslev Skytteforening, side 20-22.

Rie Michaelsen
Solvang 29, Reerslev, Tlf. 4656 3909
E-mail: r i e . m i c h a e l s e n @ 4 m e 2 y o u . d k

Solteknik, side 23.

Grethe Grøn Henriksen

Café Ingolf, side 25.

M.W. Gjøesvej 22, Reerslev, Tlf. 4656 2894
E-mail: g r e t h e _ t o n n y @ m a i l . d k

Reerslev IF, side 24.

Tips og ideer til Maden, side 26.

Karin Gregersen

Det’ for børn, Børnesiden, side 27.

Blommegrenen 11, 5592 Ejby, Tlf. 7538 1984
E-mail: karin.gregersen@hotmail.com

Læsernes side, Fru Jensen, Prinfo Trykkeri, side 28.
Menighedsrådet, Julekoncert, Gudstjenesteliste, side 29-31.

Nye annoncører kan henvende
sig til en af de ovennævnte
redaktionsmedlemmer.

Beretningen om Karl Ingemann Larsen,
Stendyssegård, fortsættes i næste nummer,
december 2012.
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KOMMENTAR
Samvittigheden skaber intet, lyst bevarer
intet: furier i mit bryst,
vrængbilleder, alene – magter, som
oprørsk udformes af hinandens dom,
hvad vil I? Intet kan alligevel
betvinge hjertet uden hjertet selv.

SAA GIK –
September – og når dette læses ligger en grånende oktoberhimmel over landet og kolde
vinde stryger om kinden endnu en sommer er
atter forbi og efterlader minder om gråvejr,
torden, skybrud og blæst, men også om blå
himmel med høj sol og varme og dybtblåt
hav, der kaster små hvide skumsprøjt mod
havnemolens grove klippestykker.
Fra bænken i solen på klippen højt over havnen, hvor postbåden ”Peter” ligger klar til afgangen mod Christians Ø langt mod øst og
hvis gule huse kan anes svagt i horisonten
takket være den klare luft og solen.
Fra bænken kom vi ad en snoet sti med mange trappetrin ned til havnen, hvor solen bagte
og skabte en kæmpekø af turister udenfor iskagemanden.
Jo det var nok en af hans sidste store sommerdage og ligeledes var der opfyldt af mennesker ved røgeriet, der alle skulle nyde den
røgede sild med æggeblommen ”Sol over
Gudhjem” og en kold øl fra Svaneke Bryghus.

Underlige tanker takket være digterens ord
hvirvler gennem hovedet på en, det er vist tid
at komme videre og op ad stien til kunstnerens sommeratelier, hvor ens bedre halvdel
sidder og nyder udsigten over byens tage med
kirken og møllen langt i baggrunden.
Langsomt trasker vi videre opad stien til en
haveudgang med udsigt over bydelen Nørresand og dens lille havn.
Videre går turen gennem skoven mod Bokul
et yndet motivsted for de bornholmske kunstnere.
Udsigten ned over byen med kirken og den
hvide mølle nu i centrum.
Planen er at besøge ”Gramyr” og se den nedgående vestensol skinne på vandfladens få
endnu ikke visne gule åkander og blegrøde
nøkkeroser og se træer og buskes gyldne farver spejle sig i vandet.
Her ånder alt fred og ro - ikke en lyd høres
udover en enkelt måges skrig.
Endnu god dag er skænket os, noget at være
taknemmelig for.

På ”Høst museet” var der næsten tomt, det
var i dag for hedt at se på kunst, men i haven
var der køligt og skyggefuldt og en ”Kaffe
Latte” og en bornholmsk æblekage og så tilbagelænet i stolen gav god ro til at tænke.
”Når jeg, som ak: er den jeg er,
dog lever og mærker havets lys, og arbejdsglæde – og skridt jeg hører og dog ikke høre,
blot føler som min puls, hvad skyldes det?

Hvordan er vejret mon på den oktoberdag,
når TINGSTEDET læses?
Godt forhåbentlig - og så en hilsen fra
Redaktionen
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Alle Årstider holder showroom salg
i hallen hos RB-Autoteknik
(Tingstedvej 41, 2640 Hedehusene)
d. 28/10 og d. 18/11 2012 kl. 10 - 16
Du vil på disse to dage finde masser af gode
tilbud indenfor brugskunst til hjemmet.

Spar op til

-70%

Vi glæder os til at se dig

Pilegårdsvej 75 • 2730 Herlev • Tlf. 52 30 88 99
Kontakt@alle-aarstider.dk • www.alle-aarstider.dk
Vi modtager kontant og dankort begge dage
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FORSAMLINGSHUSET

LEGEKAMMERATER SØGES
Vi er en flok glade amatører, der bruger de mørke vintermåneder på teater i
forsamlingshuset, men de fleste af os er IKKE fra Reerslev, og det syntes vi
er synd - så derfor kunne det være dejligt, hvis der var flere lokale, der har
lyst til at lege med os i vores lille forsamling. Ja - for os er det nemlig en leg,
der handler om, - at vi har det godt i hinandens selskab, og så kommer der
forunderligt nok et teaterstykke ud af det, som vi opfører for Reerslevs borgere - i 2013 uge 14. (2., 5. og 6. april).
Vi prøver hvert år at finde stykker, som vi mener, vil underholde og more
gode borgere i Reerslev.
Der har været spillet amatørteater i forsamlingshuset i ca. 30 år med lokale
kræfter, og det syntes vi vil være ærgerligt, hvis denne tradition skulle svinde
hen.
Af de stykker der har været spillet gennem tiden er: En søndag på Amager Greven ud af luften - Kærlighed og buler - Gøngehøvdingen – Charles Tante
– Ballade i Brugsen og mange mange flere.
I år tager vi fat i en for mange gammel kending - nemlig "John Mogensen".
Et stykke, hvor der er mange små roller, så der brug for flere og gerne nye
aktører. Og hvis du ikke har mod på de skrå brædder, så er der mange andre
gøremål, som mangler en hånd: maling, kostume, musik, kaffebrygning, lys
og lyd, så nye LEGEKAMMERATER ER MEGET VELKOMNE.
Vi øver torsdage kl. 19 i Reerslev Forsamlingshus, så mød op til en snak så
hurtigt som muligt – evt. kan du kontakte mig inden på telefon 31 52 59 41.
Hilsen og på gensyn
De Glade Amatører 
v/ Allan Thønning
-6-

FORSAMLINGSHUSET

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@reerslevsterkende.dk
Tingstedvej 27, Reerslev
2640 Hedehusene
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

NCC Roads A/S, Råstoffer
Reerslev Grusgrav
Tranemosevej 2, Reerslev, 2640 Hedehusene, tlf. 46 56 00 21
www.ncc.dk/raastoffer
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NYT FRA BYRÅDET
I

I samme forbindelse vil jeg også rigtig

månederne august, september og oktober handler det meste om budgetforhandlinger. I skrivende stund er de fleste partier stadig med rundt om bordet,
men det er endnu for tidligt at spå om,
hvor bredt budgettet for 2013 ender
med at blive.

gerne gøre reklame for borgermødet d.
8. november i forsamlingshuset om
muligheden for klimavenlig, billig
fjernvarme i Reerslev-Stærkende. Initiativet er opstået lokalt, og formålet
med mødet er udover at informere
bredt om de tanker, vi gør os, at overbevise Høje Taastrup Fjernvarme og
kommunen om, at der er så stort et ønske om og opbakning til et grønt og
billigt alternativ til olie og el, at de vil
hjælpe os med at etablere ReerslevStærkende ”Nærvarmeværk”.

Der er især to emner i forhandlingerne,
som er interessante lokalt. Den ene er
kommunens fortsatte tilsagn om bidrag
til finansiering af Reerslevs kommende
multihal på 2,5 mil. kr. Jeg holder godt
fast i, at det tilsagn bliver fornyet, så
pengene er klar, når halgruppen er. Det
andet er spørgsmålet om etablering af
lys på cykelstien mellem sydenden af
Hedehusene og Reerslev. Det er ikke så
dyrt et projekt, men en gammel byrådsbeslutning om ikke at have stibelysning i kommunen udenfor bymæssig
bebyggelse samt miljøhensynet ikke at
bruge unødig meget el er argumenter,
der taler imod.

Jeg glæder mig til at se så mange som
forsamlingshuset kan rumme.

Michael Blem Clausen

Jeg tror og håber dog, at jeg i samarbejde med kommunens driftby har fundet en rigtig god løsning. Det viser sig,
at den teknologiske udvikling nærmer
sig et punkt, hvor en kombination af
lavenergilamper med LED – teknologi
og solceller kan skære kommunens
omkostninger til stibelysning betragteligt ned samtidig med, at det er en løsning, der baserer sig på vedvarende
energi og dermed ikke går ud over vores klima- og miljøindsats. I forbindelse med budgetforliget arbejder jeg på,
at vi får undersøgt muligheden for at få
sådanne lamper sat op på vores skolesti, der forbinder os med resten af
kommunen.

Byrådsmedlem for Radikale

Formand for Borger og Erhvervsudvalget
Høje Taastrup kommune

Kontakt: Michaelcl@htk.dk
eller tlf. 4084 1329
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Miljøundersøgelse ved bygge- og anlægsopgaver
Handlingsplaner for opgravning og bortskaffelse af jord
Tilsyn og styring af oprensning
Afrapportering til myndighederne

Vi udfører alt inden for miljørådgivning:

JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK

Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene
Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk

LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2012 – 2013
Se også:

LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:

www.reerslev-sterkende.dk
Tlf.: 4656 4661
Mobil: 4040 2687
Mail: khalby@mail.dk
Tlf.: 2092 8008
Mail: tanja@broagergaard.dk

Formand:

Kirsten Halby
Tingstedvej 18, Reerslev

Næstform.:

Tanja Borge
Brostrædet 1, Reerslev

Kasserer

Lars Andersen
Sognevej 10, Reerslev

Tlf.: 4656 3706
Mobil: 2499 9006.
Mail: sognevej10@hotmail.com

Sekretær

Niels Paulsen
Tingstedvej 9A, Reerslev

Tlf.: 4656 1687
Mail: amorgos@vip.cybercity.dk

Pressekoordinator

Michael Michaelsen
Solvang 29, Reerslev

Tlf.: 4656 3909
Mail:
michael.michaelsen@4me2you.dk
Tlf.: 4018 7228
Mail: nick@hyldagergaard.dk

Bestyrelses- Nick Ziegler
medlemmer Tingstedvej 41, Reerslev
Sigrid Mark Rasmussen
Thorsager 2, Reerslev

Tlf.: 4364 6707
Mail: aurk@email.dk

Torben Rosborg Nielsen
Sognevej 20, Reerslev

Tlf.: 4656 1981
Mail: torben.rosborg@mail.dk
Tlf.: 4656 4661
Mobil: 4040 2687
Mail:
aage.kirsten@christensen.mail.dk

Suppleanter Aage Christensen
Tingstedvej 18, Reerslev

Michael Blem Clausen
Dybkærvænget 13, Stærkende
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Tlf.: 4360 0050
Mobil: 4084 1329
Mail: micclausen@gmail.com

LANDSBYLAUGET INFORMERER
Revisor:
Revisorsuppleant:

Niels Willumsen og Jesper Petersen
Ulla Christensen

Hvis du ikke er medlem af Landsbylauget og gerne vil have indflydelse på, hvad der
sker i vores landsbyer, kan du henvende dig til:
Kasserer Lars Andersen
Sognevej 10, Reerslev
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 3706 / Mobil 2499 9006

Årligt kontingent 150,- kr.
Bankkonto: Nordea Hedehusene, konto 2283-5905408277 - Husk afsender.

Ole Rømer-stolper
Hvis I undrer jer over de mange egetræsstolper, som står langs vejene, kan Landsbylauget orientere om, at Høje Taastrup
Kommunen er ved at afmærke en maratoncykel/gangsti på 42 km på etablerede
cykelstier. Stolperne står med ca. 200 meters afstand og kaldes Ole Rømer-stolper.

Hjertestarter
Landsbylauget har på Høje Taastrups hjemmeside set at der findes en hjertestarter på
Reerslev skole.
Vi har fået bekræftet at den hænger i forhallen på skolen.
Hvis/når det bliver aktuelt, at den skal bruges, er det ”bedst”, når skolen ikke er aflåst!!
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LANDSBYLAUGET INFORMERER

”Nærvarmeprojekt”
Er du nervøs for stigende olie- og elpriser?
Vil du gerne bidrage mindre til den globale opvarmning?
Kunne du være interesseret i billig, klimavenlig, lokal varmeforsyning i Reerslev og Stærkende?
Reerslev-Stærkende Landsbylaug inviterer til borgermøde i forsamlingshuset torsdag d. 8. november kl. 19.30 – 21.30
Vis din opbakning ved at møde op og høre mere om det nye ”Nærvarmeprojekt” i Reerslev-Stærkende.
Borgmester Michael Ziegler og Klimakonsulent Steen Olesen fra Høje
Taastrup kommune samt Rudi Bjerregaard fra Høje Taastrup Fjernvarme vil være til stede og fortælle om muligheder, klima og økonomisk
potentiale.
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HUMLEN
Tiden nærmer sig
For ”HUMLEN’s” årlige lokaludstilling i Fritidscentret HEDEHUSET
nemlig i weekenden 27 – 28. oktober, hvor der er adgang for alle.
Udstillingen er ucensureret så mange, ca. 40 borgere, der kan lide at tegne, male, lave
grafik, modellerer, arbejde med og dreje i træ, væve, arbejde med glas, kreerer kjoler
og hatte har meldt sig som deltagere.
Udstillingen har fernisering om lørdagen kl. 14 og er åben til kl. 17 og om søndagen
fra kl. 10 til 16.
Baren er åben og der serveres kaffe og kage, smørrebrød og øl og vand til billige
priser.
Der er hver dag lodtrækning og gevinsterne er forskellige arbejder indkøbt under
tidligere udstilling m.m.
Alle er velkomne til at besøge lokaludstillingen og nyde synet af de forskellige
udstillede arbejder og lidt godt ved baren. Lodtrækningen finder sted begge dage kl.
15.
På gensyn og velkommen i Hedehuset til lokaludstillingen og for øvrigt også til Inge
Smith Hansens udstilling fra lørdag den 10. november kl. 12.

Kom og kig på!
Kunstforeningen ”HUMLEN”.

Stor Lokaludstilling
Ring: Ruth Trier 46 56 24 46
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Kæledyr
eller have?
Vi har det hele til konkurrencedygtige priser.
Foder til høns, fugle, hunde, kvæg og grise.
Friskproduceret foder direkte fra fabrikken til heste.

Tjørnehøj Mølle er Danmarks største hestefoderproducent og leverer til EQUSANA.
Foderet forhandles landsdækkende gennem DLG,
Land & Fritid samt private forhandlere.

A/S Tjørnehøj Mølle
Tingstedvej 47
2640 Hedehusene
Tlf. 33 68 37 70
www.tjornehojmolle.dk
Åbningstider:
Man.-tors. 7.30-16.00
Fre. 9.30-15.00
Middagslukket
alle dage 12.00-12.30

Reerslev fritids- og ungdomsklub
Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene.
Tlf. 43 35 35 60. Email: reerslev_fritidsklub@htk.dk
Hjemmeside: www.reerslevklub.htk.dk

Så kom efteråret. Det er ved at være tid til at lave indendørs aktiviteter igen.
Sommeren bød endnu en gang på koloni. Denne gang til en hytte vi ikke havde prøvet før.
Det var en dejlig koloni med glade børn og voksne. Enkelte ting kan rettes, så næste
års koloni bliver endnu bedre, så det bliver de.
Vi havde nogle gode ture, en enkelt sammen med sfo’en. Det kan være, der bliver
flere fælles ture til næste sommer.
Hedelandsfestivalen gik også i år, rigtigt godt. Vi har i hvert fald ikke hørt andet.
Endnu en gang var vejret med os, solen skinnede fra en skyfri himmel. Der var endda
nogen, som mente, det var lige i overkanten med varmen. Specielt dem, der stod på
scenen, måtte kæmpe med varmen. Men ellers var der en masse glade børn og voksne
samlet for at spille og høre en hel masse blandet, god musik. Alt dette kan selvfølgelig ikke lade sig gøre uden den store hjælp, vi får fra landsbyen – så mange tak for
det.
Vi har i ”styregruppen” evalueret, og blevet enige om, der kommer også en Hedelandsfestival til næste år. Når vi kender datoen, bliver den selvfølgelig meldt hurtigt
ud.
Sidst i september var Pernille, Michael og en ordentlig flok børn i Hakkemosen, for
at spille rollespil en hel dag sammen med børn og voksne fra de andre fritids- og
ungdomsklubber i kommunen. Det er en mulighed for, dels at møde andre med interesse for rollespil, men også at få lov til at spille i længere tid, end de to – tre timer
som vi typisk gør i klubberne.
I starten af oktober tager vi til ”Rock i Portalen”. En tur for både dag- og aftenklubben. Vi skal ned og se ”Taste of Black Appeles” spille. Sidste år var de også i Greve
og spille, men der var ikke så mange tilskuere til at se det. Så det laver vi forhåbentlig
om på i år. De skal i hvert fald have opbakning fra os.
Der er forældremøde 2. oktober med valg til bestyrelsen, hvem der er blevet valgt
ind, kommer i næste nummer af Tingstedet.
Og sidst men ikke mindst kan jeg fortælle, at årets julegave produktion er gået i gang.
Det skader ikke at være i god tid.

På klubbens vegne
Lars Vesterdal
Klubleder
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Kl. 17 tændes juletræet ved forsamlingshuset og
Nisseorkestret spiller op til dans om træet for store og små.

Kl. 18 serveres flæskesteg, eller man kan vælge gule ærter,
samt kaffe og kage i forsamlingshuset.
Pris for deltagelse i fællesspisning:
Voksne 85 kr. – Børn under 12 år 40 kr.
Vin, øl og vand sælges som sædvanlig til rimelige priser.
Bindende tilmelding til spisning senest d. 22. november
til Kirsten Halby, tlf. 4656 4661 eller Michael Michaelsen tlf. 4656 3909
Nærmere information husstandsomdeles.
www.reerslev-sterkende.dk
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Reerslev skole, Fritidsklubben, Forældreforeningen,
Idrætsforeningen og Landsbylauget er glade for at byde velkommen

Vi starter med den traditionelle julestue med julemusik,
juleværksteder til små priser, og meget mere på skolen fra
kl. 13 til kl. 16. Øl, vand, gløgg, slik og vafler til rimelige priser.
Lav selv din adventskrans af naturmaterialer
eller en juledekoration.
Der er mulighed for at opstille en kræmmerbod.
Nærmere information husstandsomdeles.
www.reerslev-sterkende.dk
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L.N. Skov/Have & Park
Maskinhandel
STÆRKENDEVEJ 226, Vindinge
2640 HEDEHUSENE
4613 8401 lnservice@mail.dk

TILBUD!!
STIGA PARK COMPACT 14
Vejl. KR. 29.995,00 NU KR. 24.995,00
STIHL MS251 MOTORSAV/Benzin
Vejl. KR. 3.795,00 NU KR. 2.995,00
STIHL SIKKERHEDSHJELM
Vejl. KR. 425,00 NU KR. 350,00
RESTSALG SIKKERHEDSOVERALLS
ASS. ST. HUSQVARNA/WINDSOR
Vejl KR. 1.350,00 NU KR. 695,00
Igen i år har vi mange gode tilbud på Save/Løvblæsere/Benzin/El
Og meget andet godt – så kom forbi og se vores udvalg!
Vi har næsten alt i Havebrugsmaskiner/Benzin/El
Service/Reparationer/Reservedele
Små smedeopgaver udføres
Slibning af rotorknive/skær f. Hækklipper/Hæksaks/
Cylinder-/håndklipper/kæder/alm. knive
Udlejning af bl.a. Benzinhavefræsere/Pladevibratorer/Brænd ekløvere
Afhentning/Udbringning.
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Information
fra

Reerslev Skytteforening
Skydning i vintersæsonen
på indendørs skydebanen under Reerslev Skole.
Indgang ved Idrætsforeningens klubhus.

Vintersæson – Pistol– og riffelafdeling, start:
Pistolskydning, 15 m,
tirsdag den 2. oktober
kl. 18.00 – 21.00
Riffelskydning, 15 m,
onsdag den 3. oktober
kl. 18.00 – 21.00
Og derefter hver tirsdag og onsdag i sæsonen.
Kom og få en gratis prøveskydning
Rifler og pistoler stilles gratis til rådighed af foreningen, men krudtet køber
du af foreningen .
E - ma i l : i n f o @ r e e r s l e v s k yt t e f o r e n i n g .d k
Allerede nu gør vi opmærksom på:

Indvielse af nyrenoveret skydebane
Lørdag den 27. oktober kl. 14.00
Information om skydning kan fås hos følge nde:
Formand:
Kasserer:

Per Nielsen
Helge Johnson

2214 3067
2347 4582

Riffel.afd.:

Svend Erik Rasmussen
Pia Eriksen
Palle Andersen

4632 6060
3120 2858
2147 7850

Pistol afd.:

Lars Rasmussen
Jesper Helmersen
Bjarne Kristensen

4659 0506
2993 3833
2267 8970

Kontingent for 2012:

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 FAMIL IEN
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
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Information
fra

Reerslev Skytteforening
Pistolskytternes sommerturnering endte godt, vi har nu 2 hold i 1 division.
Det ene hold, der skyder standard pistol vandt turneringen og rykker op i
1. division.
Det andet hold på finpistol blev nr. 3, hvilket gør, at vi her bliver i 1. division. Alt i alt tilfredsstillende. Skytterne har krydset lidt, da deltagerne på
det ene hold er reserver for det andet og omvendt.
Vinterturneringen står for døren og vi har to hold tilmeldt vinterturnering,
samt et luftpistolhold.
Sommeren igennem har vi ligeledes været ude at skyde terrænskydninger,
der som navnet antyder, foregår udendørs også hvis det skulle regne.
Her turnerer vi rundt i hele landet og får nogle rigtige hyggelige ture ud af
det, også enkelte gange med overnatninger da skydningerne indimellem
foregår over 2 dage, forskelige steder i landet.
Terrænsæsonen starter faktisk i oktober, men aktiviteten er størst fra marts
til oktober. Vi slutter da også med DM i Weekenden 15-16. september.
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Information
fra

Reerslev Skytteforening
Vindere fra fugleskydningen
lørdag den 4/8 2012
Kronen:

Lotte Lundahl

v / Rene Larsen

Næbet:

Birger Remsted

v / Niels Jørgen Petersen

Halsen:

Rie Kristiansen

v / Bjørn Pedersen

Halen:

Christoffer Poulsen

v / Mette Mortensen

V. klo :

Kirsten Jørgensen

v / Mogens Petersen

H. klo:

Michael Pedersen

v / Henrik Jørgensen

V. vinge:

Leif Bodilsen

v / Jan Fravn

H. vinge:

Tina Henriksen

v / Lotte Lundahl

Brystpladen :

Pia Eriksen

v / Pia Eriksen

Fuglekonge

Pia Eriksen

Skyttekonge

Pia Eriksen

Der blev brugt 1.219 skud.

TAK FOR TILSLUTNINGEN

Reerslev Skytteforening
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HVORFOR NØJES MED DET NÆSTBEDSTE……
Bliv din egen
el-levenrandør
Sort som standard

Èn af verdens
bedste celler

-FÅ DEN HØJESTE KVALITET, TIL DE BEDSTE
PRISER.
Vi har ingen mellemled og har eneforhandlingen i Danmark af:
vores super high-performance 300 watt.
Nu har vi købt stort ind og derfor kan vi tilbyde dig

Danmarks absolutte bedste priser.
Bemærk:
All Black, o-4% paneler m. 6 shotkey dioder, er en af verdens bedste celler.
Vi bruger KUN specieldesignet rammer på 50mm, som holder til det danske
vejr og ikke 35mm som alle andre sælger.
KUN
6 kW 79.995,Montering fra 20.000,-

Vi gør alt arbejdet, uden bøvl og uden skjulte merpriser.
Besøg os på
www.solteknik.dk eller kontakt os på 22 66 16 90
*Alle priser er inkl moms og afhentet på lager i Tune.
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Information fra
Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Bestyrelsen pr. 27. februar 2012
Funktion

Fornavn Efternavn Adresse

Postnr.
& by

Tlf.
Privat

Formand

Jens

Stærkendevej 153,
Stærkende

2640
Hedehusene

46136484 40154668

Dybkærvænget 13,
Stærkende

2640
Hedehusene

43600050 40841329

Stærkendevej 236,
Stærkende

2640
Hedehusene

29234870

Solvang 70,
Reerslev

2640
Hedehusene

24273080

Thorsager 26 I,
Reerslev

2640
Hedehusene

46594140 20444440

Solvang 48,
Reerslev

2640
Hedehusene

46563709 40171976

Thorsager 3,
Reerslev

2640
Hedehusene

46592817 29233387

Stærkendevej 236,
Stærkende

2640
Hedehusene

39551533 61381168

Midtgaard

Mobil

Mail: jm@miljoe-logistik.dk
Michael
Blem ClauNæstforsen
mand
Mail: micclausen@gmail.com
Kasserer

Rina

Nielsen

Mail: mail2rina@yahoo.dk
Sekretær

Ulla

Christensen

Mail: ullachr@mail.tele.dk
Gymnastik

Gitte

Pedersen

Mail: guk.pedersen@mail.dk
Bjarne
Christiansen
Seniorfodbold
Mail: bm@christiansen.mail.dk
Svømning

Frands

Bennetsen

Mail: frands.bennetsen@mail.dk
Best. med- Christian Bruhn
lem
Mail: christian@c-bruhn.dk
Skydning

Per

Nielsen

Stationsvej 20

2640
Hedehusene

22143067

Skydning,
kasserer

Helge

Johnson

Reerslevvej 71

2640
Hedehusene

23474582

Niels
Petersen
Skydning,
Jørgen
suppleant
Suppleanter:
Rie Michaelsen og Jan Jensen
Bilagskontrollanter: Johannes Thulesen og Kurt Thomassen
Fanebærer:
Kurt Thomassen og Suppleant: Claus Wolff
R ee rs l ev Sk ytt e - o g I d r æts fo r e ni ng • St æ rk e n de ve j 1 5 3 • S t ær k en d e • 2 6 4 0 H ed e h us e n e
T lf . : 4 6 1 3 6 4 8 4 • Ema i l : b es t yr e ls e n@ r e er sl e v i f . dk • www . r e ers l ev if. dk
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NYHED
Åbent for alle
Kig ind og spis godt

Cafe og Restaurant INGOLF
Byder alle velkommen i Hedeland golfklub
til en god middag i dit nærområde, med smukke
omgivelser i det rekreative område HedelandVi skaber en personlig madglæde til Barnedåb,
fødselsdage, Konfirmation, Bryllup, receptioner
eller anden anledning.

menukort og åbningstider
www.hedeland-golf.dk

InGolf cafe og resturant v/ Joan og Zanno Andersen
Stærkendevej 232 A
2640 Hedehusene
Tel: 46 13 65 70 – cafeingolf@gmail.com

MADSIDEN

- 26 -

BØRNESIDEN

TILLYKKE
Vinderen af nr. 123’s
krydsordsopgave:
Løsning: Pølse

Mathias Wenningfeldt
Knudsvej 3, Hedehusene

Kunne du tænke dig at vinde 50
kr., og er du under 15 år og bor i
Tingstedets distrikt, så send løsningen til nissemor@cafeer.dk eller
læg den i postkassen på
Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep,
senest d.15.11.2012

Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:
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LÆSERNES SIDE
KØB/SALG/GRATIS

Cementfliser –
hentes gratis
Har du 30-40 cementfliser
– 50 x 50 cm – i en stak, så
henter vi gerne uden beregning.

Mad, vin eller gaver?
Så skulle du ringe til

fru Jensen's Multiservice.

Ring til 2923 3387 eller
2215 8678.

Alle medarbejdere
er fagligt uddannede,
og kvaliteten er i top.
For fru Jensen er ingen
opgaver for små,
men heller ingen er for store.
Ring: 46 59 08 80 www.frujensen.com
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Jungshoved 25. August 2012
Sognetur til Jungshoved kirke lørdag d. 25. august
2012 Kl. lidt over 9 kørte bussen sydpå med de 40
personer, der havde tilmeldt sig årets udflugt, som
Helle Leegaard og Jan Kastorp havde prøvekørt.
Vejret var spået regnfuldt, men heldigvis blev vi
forskånet for byger. Efter en smuk tur gennem det
syd-østlige Sjælland ad små veje kom vi til Stavreby Nor, hvor kirken ligger lidt i ”ensom majestæt” i malerisk idyl. Efter formiddagskaffe med brød i ”rejsestalden” gik vi over i
kirken, hvor formand for MHR Bente Wermuth fortalte om kirkens historie, og om
altertavlen og døbefonten, som er med relieffer af Thorvaldsen. For nogle få år siden
arvede kirken en gård, og for de penge blev den nævnte rejsestald restaureret og bruges nu som sognehus. Bagefter gik de fleste til bakken ved siden af, hvor Jungshoved
slot fra omkring år 1200 har ligget. Et fantastisk smukt sted - og det var ikke svært at
forestille sig Gøngehøvdingen og hans svende bevæge sig rundt der i 1600-tallet. Ad
krogede landveje gik turen så til Rødvig Kro, hvor vi fik en dejlig frokost i hyggelige
omgivelser - bl.a. med udsyn 2 smukke brudepar - hhv. i karet og Cadillac. En herlig
dag med godt humør over hele linjen som sluttede ved Reerslev kirke kl. 17.05. Vi
glæder os allerede til turen i 2013!!
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Julekoncert
i Reerslev kirke
Søndag d. 9. december
2012, kl. 16.00 med
Københavns Kammerkor,
som er et blandet kor med et alsidigt repertoire, hvor hovedvægten er lagt på det
klassiske.
Dirigenten Alexander Noval er konservatorieuddannet pianist og leder af Operaog Sangskolen i København,
Koret har lovet os et godt og alsidigt juleprogram, som kan bringe os i den rette
før-jule-stemning.
Venlig hilsen og på gensyn d. 9. december!!
Menighedsrådet

Opstillingsliste til Menighedsrådsvalg d. 13/11 2012
Opstillingsmøde d. 11. september 2012 i Forsamlingshuset
Valgt blev:
Anne W. Hansen
Niels Willumsen
Else Ruth Raahauge
Jan Kastorp
Kirsten Halby
Gert Herzberg
Stedfortræder:
Helle Leegaard Thomsen
Eve Hansen
Søren Hansen
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gudstjenester
7/10 - 23/12 2012
Søndag. den 18. november
kl. 10
24.S.e. Trinitatis
Preben Hedegaard

Søndag, den 7. oktober
kl. 10
18. S.e.Trinitatis ,
Høstgudstjeneste
Steffen Ringgaard Andresen

Søndag. den 25. november
Sidste S. i kirkeåret

kl.10

Søndag, den 21. oktober
kl. 10
20.S.e. Trinitatis
Preben Hedegaard

Søndag. den 2. december
1. S. i advent

kl. 10

Søndag. den 28. oktober
kl. 10
21.S.e. Trinitatis
Peter Reumert

Søndag. den 9. december
2. S. i advent

kl. 10

Søndag. den 4. november
Alle Helgens Dag

kl. 10

Søndag. den 16. december
kl. 10
3. S. i advent
Preben Hedegaard

Søndag, den 11. november
23. S.e. Trinitatis

kl. 10

Søndag. den 23. december
4. S. i advent

Søndag, den 14. oktober
kl. 10
19. S.e.Trinitatis
Peter Reumert

JULEKONCERT

OBS:

Ændringer kan forekomme, så se i lokalavisen,
www.reerslevsogn.dk og opslagstavlen på kirkegården
om der eventuelt er ændringer i tidspunkter m.v.
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KL.16

kl. 10

AKTIVITETSKALENDER: oktober 2012 til april 2013
Dato
Man 8/10

Ons 10/10

Kl.

Aktivitet

Sted

Arrangør

14

Virksomhedsbesøg, Bønnelykken Spirer
Pris: 50 kr. + kørepenge
Tilmelding: senest d. 29/9, tlf. 4656 0673.

Ringsted

HHF

Servicebygning

MHR

18.30 Menighedsrådsmøde

Fre 26/10

19

Café-aften

HUSET

Café

Lør 27/10

14

Indvielse, nyrenoveret skydebane

Skolen

RSF

Hedehuset

HUMLEN

HUSET

ÆK og HHF

HUSET

LL

Fernisering, Inge Smith Hansen

Hedehuset

HUMLEN

Menighedsrådsvalg

Servicebygning

MHR

Servicebygning

MHR

Lør 27/10
til
Søn 28/10

14-17 Lokaludstilling, se side 13
10-16
13

Man 5/11

Tors 8/11

19.30 Nærvarmeprojekt
13

Lør 10/11
Tirs 13/11
Ons 21/11

Abemanden, Dyrepasser fra Zoo
Pris: 100 kr. incl. snitter
Tilmelding: senest d. 1/11, tlf. 4656 0673.

18.30 Menighedsrådsmøde

Man 26/11

19

Julehygge med banko (Husk gave)
Pris: 50 kr.
Tilmelding: senest d. 20/11, tlf. 4656 0673.

HUSET

HHF

Fre 30/11

17
18

Juletræstænding, se side 16
Spisning
Tilmelding senest 22/11

Huset

LL

Skolen

Skolen, LL m.fl

Kirken

MHR

13-16 Julestue, se side 17

Lør

1/12

Søn

9/12

16

Julekoncert, se side 30

Man 25/2

14

Ruth Kristoffersen viser billeder fra Burma Huset
Pris: 100 kr., incl. håndmadder og kaffe
Tilmelding senest d. 20/2 13, tlf. 4656 0673

Man 18/3

13.30 Tøjparty, Anna’s Mode
Huset
Pris: 50 kr.
Tilmelding senest d. 13/3 13, tlf. 4656 0673

HHF

ÆK og HHF

Tirs

2/4

Dilettant, ”John Mogensen”

Huset

Huset

Fre

5/4

Dilettant, ”John Mogensen”

Huset

Huset

Lør

6/4

Dilettant, ”John Mogensen”

Huset

Huset

Generalforsamling
Pris: 50 kr.
Tilmelding senest d. 7/4 13, tlf. 4656 0673

Huset

HHF

Man 15/4

19

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

