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Tingstedet
Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn.
Bladet optager indlæg fra private, foreninger
samt annoncer.
Bladet er planlagt til at udkomme omkring den

1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1.
oktober og 1. december.
Indlæg til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest d. 10. i måneden før.
Indlæg kan afleveres i Gurli Kjeps postkasse,
Tingstedvej 16, eller til et af redaktionsmedlemmerne.
Tryk:

Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge
www.prinfohh.dk

Oplag:

800 stk.

Hvor finder jeg hvad
i Tingstedet?
Forsamlingshuset, Nyt tag, JM miljørådgivning, side 4-5.
HUMLEN, Lokaludstillingen, side 6.

Willums Hjemmeservice og Prinfo,
side 7.
Landsbylauget, side 8-10.
Café-aften, side 11.
Reerslev IF, side 12.
Halprojekt, side 13.
Reerslev Fritidsklub, side 14.

Danske Bank: Reg.nr. 1551 konto:0106402

Hjort Teknik, side 15.
Landsbylauget, Juletræstænding og Julestue, side 16-17.

Redaktionsmedlemmer:

NCC og Schärfe, side 18.

Gurli Kjep

Reerslev Skytteforening, Vintersæson og
Fugleskydningsresultater, side 19-21.

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

Tips og ideer til Maden, side 22-23.

Preben Hedegaard
Solvang 33, Reerslev, Tlf. 4656 3880
E-mail: p r e b e n @ w e d d e r k o p . d k

LN service, side 24.

Rie Michaelsen

Menighedsrådet, Udflugt med billeder, Foredrag, Gospel, Julekoncert, Syng Med, side
26-31.

Det’ for børn, Børnesiden, side 25.

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

Grethe Grøn Henriksen

Bemærk:

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

Karin Gregersen
Blommegrenen 11, 5592 Ejby, Tlf.: 2445 5430
E-mail: karin. grege rsen@h ot mail.c o m

Nye annoncører kan henvende
sig til en af de ovennævnte
redaktionsmedlemmer.
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Deadline og omdelingstidspunkt er ændret fra julinummeret 2014. Fremover
omdeles bladet omkring den 1. i udgivelsesmåneden (lige måneder) og omdelingen vil være afsluttet senest d. 3.
Deadline for indlæg til bladet er fremover senest den 10. i ulige måneder.
Redaktionen

KOMMENTAR
”End udgår livets ånde af min mund
og driver som en sølvrøg gennem luften,
og grannålsduften
stiger imod mig op fra skovens bund.
End kan jeg sé
de fine net, af perletråde tvundet,
som edderkoppen nu i nat har spundet
mellem granplantagens unge skud.
Hav tak, o Gud,
at jeg endnu kan sé
rimfrostens glitresølv på gren og strå
og birkelundens guld mod himlen sa blå
og i det blå vildgæssetrækkets kile.

SAA GIK –
den sommer – og hvilken sommer – sol og
varme og trods enkelte voldsomme byger –
ja skybrud – så var liggestolen i haven eller
tæppet på stranden – det foretrukne opholdssted – hvis man altså ikke skulle på arbejde.
For – vel nok et halvt århundred siden –
havde vi en lignende sommer og dengang da
man var ung og rørig og kunne både gå og
cykle og kunne tage på ture i barndommens og ungdommens hjemegn - tage på ture i den
nordsjællandske natur til Esrum kloster – der
blev grundlagt af biskop Eskil i 1145 som
Benediktinerkloster – men allerede i 1152
omdannet til Cistercienserkloster med munke fra Clairvaux – eller man kunne ro over
Esrum sø i en af skipperhusets og skipper
Sørensens robåde og da gerne tværs over søen til Nøddebo og den store – dejlige Gribskov – hvor man gennem årene har strejfet
rundt sommer som vinter i sol - regn og sne
og endda på ski til bakken Fruebjerg – ja det
var dengang.
I dag har alderen sat sine grænser – og man
må nøjes med at mindes det sidste besøg på
klostret i Esrum – en sen efterårsdag hvor
man sad og nød en stille belgisk øl og lige
havde hilst på en jævnaldrende dame fra byen– som havde været ens klassekammerat i
gymnasiet i Hillerød.
Ak ja tiden går – og alligevel – på en stille
mosfyldt plet i skoven nær Kagerup og tæt
ved Esrum sø på vejen hjem – er der tid til et
hvil på en lille solfyldt plet- og der -

På mossets grønne fløjl er blødt at hvile.
Blidt synger vinden i den dybe skov.
Tak, Herre, der så længe gav mig lov
at gå og sé!”
Ja – der er al mulig grund til at takke for sådan en hvilestund i ens ellers travle hverdag
– nogle fredfyldte minutter som kun forstyrres af ænders sagte rappen fra søen og vindens stille susen i trækronernes toppe.
Fredfyldt på sådan en dag i september, kan
man ikke lade være at tænke:
Når arbejdsevnen ebber,
og tiden langsomt rinder,
små sandheder, små pæne ting
sig borgerligt indfinder,
omtrent som efter heftig regn
ensomme dråber falder,
gør ingen skade, ingen gavn,
blot løsner sig og falder.
Hvorfor dukkede disse linier af digteren
Viggo Stuckenberg så pludselig op?
Måske fordi det var lettere at lægge sig på
den grønne mosfyldte plet, end det var at rejse sig.
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En oktoberhilsen fra redaktionen.

REERSLEV FORSAMLINGSHUS

Så går kampagnen i gang.
Mange – forhåbentlig de fleste, håber vi – har nok bemærket at vi går alternative veje for at skaffe forsamlingshuset et nyt tag.
Vi har haft et konstruktivt møde med kommunen. Vi regner med deres
støtte. For hvem har ikke lyst til at være med-sponsor på et projekt fyldt af
lokal virkelyst og ildhu??
Det spørger vi så også dig om – du som bor her??
Din lokale ildhu kan udtrykkes ved at sponsere en eller flere tagplader à
200,- kr.
Pengene overføres til forsamlingshusets konto 1551-8979677.
Du får et tagplade-sponsor-bevis, som kan pryde hjemmet. Og du kommer
med på en sponsorliste, som bliver hængt op i forsamlingshuset, så husets
mange gæster kan se dig.
Her fra bestyrelsen siger vi på forhånd tak og håber på din velvilje.
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REERSLEV FORSAMLINGSHUS

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

Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene
Tlf. 4015 4668 ● 4613 6484 ● jm@miljoe-logistik.dk
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Miljøundersøgelse ved bygge- og anlægsopgaver
Handlingsplaner for opgravning og bortskaffelse af jord
Tilsyn og styring af oprensning
Afrapportering til myndighederne





JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK

Vi udfører alt inden for miljørådgivning:

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

HUMLEN

Kunstforeningen Humlens lokaludstilling i Fritidscentret Hedehuset løber af
stablen lørdag den 25. oktober kl. 14 til 17 med overrækkelsen af årets Æreshumle og udstillingen fortsætter søndag fra kl. 11 til 16.
Om søndagen vil keramikeren Torben Nielsen i lighed med sidste år have et
åbent værksted i forbindelse med udstillingen.
Enhver der beskæftiger sig med en eller anden form for kunstnerisk arbejde –
glas – smykker – stofarbejder – maleri m.m. kan udstille – husk blot at sende en
tilmelding til kunstforeningens formand Ruth Trier, Digeager 21, 2640
Hedehusene senest ugen før.
Bestyrelsen

Stor Lokaludstilling
Ring: Ruth Trier
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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

-7-

LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 201 4 - 2015
Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:

www.reerslev-sterkende.dk
Formand

Næstformand

John Severin
Tingstedvej 11, Reerslev
Tlf.: 4656 1110
Mobil: 2067 7183
e-mail: johnpaulsenseverin@gmail.com

Torben Rosborg Nielsen
Sognevej 20, Reerslev
Tlf.: 4656 1981
e-mail: torben.rosborg@mail.dk

Kasserer

Sekretær

Lars Andersen
Sognevej 10, Reerslev

Anne Birgitte Stubkjær
Stærkendevej 244
Tlf.: 4032 6326

Tlf.: 2499 9006
e-mail: sognevej10@hotmail.com

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, Stærkende
Tlf.: 4360 0050
Mobil: 4084 1329
e-mail: micclausen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Halby
Tingstedvej 18, Reerslev
Tlf.: 4656 4661
Mobil: 4040 2687
e-mail: khalby@mail.dk

Finn Gottrup
Flintebjergvej 4, Reerslev
Tlf.: 4656 3390
e-mail: fgottrup@post4.tele.dk
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LANDSBYLAUGET INFORMERER
Suppleant

Suppleant

Nick Ziegler
Tingstedvej 41, Reerslev

Aiah Noack
Stærkendevej 177

Tlf.: 4018 7228

Tlf: 2326 1388

e-mail: nick@hyldagergaard.dk

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.
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LANDSBYLAUGET INFORMERER

Fjernvarmeprojektforslaget er stadig under udformning, men Michael
Blem Clausen, har fået en bekræftelse på, at den såkaldte VEKS-løsning,
hvor Reerslev og Stærkende bliver koblet på fjernvarmeledningen i Hedehusene og bliver tilbudt de samme vilkår og priser som resten af kommunens fjernvarmekunder, er økonomisk rentabel, og at det projekt, som de
regner med at kunne præsentere Landsbylauget for senest til oktober,
kommer til at basere sig på dette.
Med andre ord, for Høje-Taastrup Fjernvarme er det ikke længere et
spørgsmål om Reerslev og Stærkende får tilbudt fjernvarme, men om hvad
de præcise økonomiske vilkår, tilslutning mm. bliver.
Det betyder også, at beboere i Reerslev og Stærkende, der skal skifte fyr
inden vinter, allerede nu kan kontakte HTF og lave en forhåndsaftale og få
stillet en funktionel varmeløsning til rådighed, indtil de kan få fjernvarme.
Michael Blem Clausen har aftalt med dem, at han bliver opdateret primo
september 2014.
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CAFÉ AFTEN

.

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 31/10 2014 kl. 19
Grydelauget
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Information fra
Reerslev Idrætsforening
Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Bestyrelsen pr. februar 2014
Funktion

Fornavn Efternavn

Adresse

Postnr.
& by

Formand

Christina

Tingstenen 4,
Reerslev

2640
Hedehusene

22860925

Michael
Blem
Næstformand
Clausen
Mail: micclausen@gmail.com

Dybkærvænget 13,
Stærkende

2640
Hedehusene

43600050 40841329

Rina

Stærkendevej 236,
Stærkende

2640
Hedehusene

29234870

Tingstenen 4,
Reerslev

2640
Hedehusene

22860925

Solvang 48,
Reerslev

2640
Hedehusene

46563709 40171976

Thorsager 3,
Reerslev

2640
Hedehusene

46592817 29233387

Tingstenen 4,
Reerslev

2640
Hedehusene

24696072

2640
Hedehusene

26796506

Brandt

Tlf.
Privat

Mobil

Mail: christina@tingstenen.dk

Kasserer

Nielsen

Mail: mail2rina@yahoo.dk
Gymnastik

Christina

Brandt

Mail: christina@tingstenen.dk
Bjarne
Christiansen
Seniorfodbold
Mail: bm@christiansen.mail.dk
Svømning

Frands

Bennetsen

Mail: frands.bennetsen@mail.dk
Brandt
Best. med- Michael
lem
Mail: michael@tingstenen.dk

Omkvist
Stendyssevej 5
Best. med- Kenneth
lem
Mail: Kenneth_omkvist@hotmail.com
Skydning

Henrik

Pangel

Skydning,
kasserer

Helge

Johnson

50921300
Reerslevvej 71

2640
Hedehusene

23474582

Suppleanter:

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 • Ti ngst e ne n 4 • Re e rs l ev • 2 6 4 0 H e d e h use n e
T lf . : 2 2 8 6 0 9 2 5 • 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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HALPROJEKTET
Multihal-projektet er ”gået i luften”
Halforeningen har siden foråret samarbejdet med en rådgivergruppe omkring
modning af halprojektet. Gruppens opgave er at give projektet et professionelt tilsnit,
så vi er klar til at søge de fondsmidler der skal til for at realisere projektet.
Rådgiverens opgave var blandt andet at finde den rette arkitekt-gruppe. Som en del af
projekt-modningen, skal der laves en visualisering at projektet og i den forbindelse er
vi blevet introduceret til Cebra-arkitekterne fra Århus. Det er en arkitektgruppe der
har stor erfaring med den type projekter vi påtænker at realisere.
Onsdag den 10. september mødtes vi på Reerslev Skole med vores rådgiver og
arkitekt for at besigtige forholdene. Hidtil har arbejdet taget afsæt i lokalplanen og
vores byggeprogram. For at kunne tilpasse projektet optimalt sendte arkitekt Carsten
Primdahl en drone i luften for at kunne gennemfotografere området.
Så nu kan vi med god ret sige, at projektet er ”gået i luften”.

Tekst: Arkitekt Carsten Primdahl og Jens Midtgaard fra Halforeningen i færd med at
opsende en drone.

P.b.v.
Frands Bennetsen
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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
Når du læser dette, er der kun få dage til at Pernille kommer tilbage fra barsel. Det er
vi mange, som glæder os til.
Vi er kommet i gang efter skolernes sommerferie, hvilket betyder ny skolereform.
Det var ikke breaking news. Men det betyder altså, at vi er kommet i gang med at arbejde mere sammen med skolen, hvilket er en stor fordel for børnene.
To medarbejdere har foreløbig frem til nytår 5 timer på skolen. Den ene arbejder i 5.
klasse team og den anden i 6. klasses team. Vi ser frem til at dette samarbejde, forhåbentlig kan udbygges over tid. Se mere længere nede på siden.
Men starten er gået godt. Der er små bump på vejen, der ikke kan undgås, når der bliver startet noget nyt op, som er nyt for alle. Vi er fra klubbens side positive.
Reformen betyder desværre også, at det har været nødvendigt endnu en gang at finde
flere penge i klubbens lille lønsum til nedskæringer.
Det betyder, at personalet er varslet ned i tid, da vores åbningstider efter reformen er
blevet kraftigt beskåret. Hvor det ender, er pt. usikkert. Men i forbindelse med reformen har byrådet heldigvis besluttet, at der skal være et ”børnehus” i Reerslev. Dette
kommer til at gælde fra d. 1/1 2015. Det betyder 1 organisation i stedet for 4. Hvordan det ender med at komme til at se ud, er vi i klubben i skrivende stund ikke vidende om. Men en ting er sikkert, for familier med børn i Reerslev kan det kun være en
fordel. Hvis der er nogen, der skulle finde på at spørge mig.
De længere skoledage betyder desværre også, at der er børn, som bliver meldt ud af
fritidsklubben. Men heldigvis vælger mange fra 6. klasse så at melde sig i vores aftenklub. Det er vi meget glade for. Pt. er der 33 medlemmer i aftenklubben, det tal
har ikke været så højt i mange år.
Vi har hen over sommeren og sensommeren/efteråret lagt mærke til, at der er unge
mennesker, der bruger vores bålplads og terrasse primært i weekenderne. Det er vi
glade for, de vil. Hvad vi overhovedet ikke er glade for, er det svineri, de efterlader.
Alt fra cigaretskodder, glasskår, tomme dåser og flasker samt kebabpapir ligger rundt
bag klubben. Det er vi nødt til at bruge megen tid på at rydde op, da vi flere gange har
fundet glasskår i græsset. Kender du de unge mennesker, eller skulle du komme forbi
klubben udenfor åbningstiden, og der er ”liv på terrassen”, så hjælp os gerne med at
få dem til at rydde op.

På klubbens vegne
Lars Vesterdal
klubleder

- 14 -

- 15 -

(FOTOS FRA 2013)

Kl. 17 tændes juletræet og Nisseorkestret spiller op til dans
omkring træet for store og små.
Kl. 18 vil Grydelauget stå for den kulinariske oplevelse.
I kan vælge flæskesteg eller gule ærter. Inkl. kaffe og kage.
Pris for deltagelse i fællesspisning:
Voksne 100 kr. – Børn under 12 år 40 kr.
Vin, øl og vand sælges som sædvanlig til rimelige priser.
Bindende tilmelding til spisning senest d. 21. november
til Kirsten Halby, tlf. 4656 4661 eller Gurli Kjep tlf. 4656 0673
Endeligt program husstandsomdeles
www.reerslev-sterkende.dk
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(FOTOS FRA 2013)

Reerslev skole, Fritidsklubben, Forældreforeningen,
Idrætsforeningen og Landsbylauget er glade for at byde velkommen

med den traditionelle julemusik, juleværksteder
til små priser, og meget mere.
Lav selv din adventskrans af naturmaterialer eller en juledekoration.
Gløgg, vand, øl, slik og æbleskiver til rimelige priser.
www.reerslev-sterkende.dk
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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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Information
fra

Reerslev Skytteforening
Skydning i vintersæsonen
Indendørssæsonen starter onsdag den 1. oktober 2014 på indendørs skydebanen under Reerslev Skole, Tingstedvej 40 i kælderen under gymnastiksalen.
Indgang ved Idrætsforeningens klubhus.

Vintersæson - Pistol- og riffelafdeling
Vi starter indendørssæsonen i kælderen under Reerslev Skole den 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 ønsker at prøve. Der vil være en gratis prøveskydning.
Rifler og pistoler stilles gratis til rådighed af foreningen, men krudtet
køber du af foreningen.
E-ma il: info @reerslevsk ytteforenin g.dk
Information
Formand:
Kasserer:
Riffel.afd.:

Pistol afd.:

om skydning kan fås hos følgende:
Henrik Pangel
5092 1300
Helge Johnson
2347 4582
Svend Erik Rasmussen
4632 6060
Pia Eriksen
3120 2858
Palle Andersen
2147 7850
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 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
Reerslev Skytteforening
afholdt
Fugleskydning lørdag den 9. august 2014.
Start kl. 12,00 - Slut kl. 21,45

RESULTAT
Kronen

skud nr. 159 ved Marie Skaaning

/Troels Lund

Næbet

skud nr. 235 ved Pia Eriksen

/Henrik Pangel

Halsen

skud nr. 361 ved Erik Larsen

/Mogens Larsen

Halen

skud nr. 483 ved Simon Larsen

/Morten Petersen

Venstre klo

skud nr. 601 ved Lasse Andersen

/Mette Poulsen

Højre klo

skud nr. 829 ved Jonas Goldschald

/Stefan Lyngesen

Venstre vinge

skud nr. 931 ved Kim Graversgård

/Steen Larsen

Højre vinge

skud nr. 1084 ved Jan Hansen

/Erik Sørensen

Brystpladen

skud nr. 1447 ved Pia Larsen

/Kirsten Otto
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Information
fra

Reerslev Skytteforening
Skyttekonge: Pia Larsen
Fuglekonge: Kirsten Otto

Årets Skyttekonge 2014
Reerslev Skytteforenings fugleskydning var velbesøgt i år. Der var ca. 50
skytter og yderligere ca. 30 besøgende. Det resulterede i et pænt overskud
på ca. 6.500 kr.
Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at takke alle for den ydede
støtte.
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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MADSIDEN
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MADSIDEN
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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. 28.995,00 - NU KR. 23.995,00
STIGA TRAKTOR TORNADO 3108H
Vejl. KR. 14.995,00 - NU KR. 13.500,00
STIHL MS251 MOTORSAV/Benzin
Vejl. KR. 3.795,00 - NU KR. 3.295,00
STIHL BASIS HJELM
Vejl. KR. 395,00 - NU KR. 360,00
RESTSALG SIKKERHEDSOVERALLS
ASS. ST. HUSQVARNA/WINDSOR
Vejl KR. 1.350,00 - NU KR. 500,00
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/Brændekløvere
Afhentning/Udbringning.
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BØRNESIDEN
TILLYKKE
Vinderen af nr. 135’s
Krydsordsopgave:
Løsning: Perle
Sandra J. Madsen
Tingstedvej 41

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. 05.11. 2014
Navn:
Adresse:
Alder:
Løsning:
Mit yndlingsdyr:
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Dejlig sogneudflugt til
Esrum Kloster og Gilleleje
“Septembers himmel er så blå” synger
vi når det tidlige efterår sætter ind, og
lørdag d. 6. september viste den blå
himmel sig fra sin allersmukkeste side.
I højt solskin forlod vi morgenfriske
Reerslev Kirke kl. 9 og satte kursen mod Esrum Kloster, hvor målet var at lære lidt.
Her var der om middelalderlivet i et munkekloster. Vi blev vist rundt af en energisk
herre, hvis viden og engagement var fængende. Efterfølgende nød vi den medbragte
kaffe i solen.
Den lækre frokost blev indtaget på Fyrkroen i Gilleleje, der selv hævder at have
Nordsjællands smukkeste havudsigt, og som man sidder der og nyder maden, selskabet og det blå hav, er man tilbøjelig til at give dem ret.
Det var en dag med en masse grin, hygge, lækker mad og dejligt selskab. Tak for
den!
Med venlig hilsen
Reerslev Menighedsråd
Se flere billeder på www.reerslevsogn.dk
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gud, mad og erotik!
Foredrag i Reerslev Forsamlingshus d. 18. november kl. 19.30
Sognepræst i Kirke Saaby og Kisserup sogne på Midtsjælland, Poul
Joachim Stender, er kendt for sine meninger om, at nydelsen og lidenskaben skal tilbage i folkekirken. Han ønsker et oprør mod det sundhedsfikserede samfund og drømmen om det lange liv. Fokus er på det
høje, lidenskabelige, farlige liv, hvor vi vover at gamble med det vi
har. Han skriver flittigt i Kristeligt Dagblad og har udgivet indtil flere
bøger. Kom og hør hvad et foredrag med denne titel mon handler om.
Arrangeres af Reerslev Menighedsråd.
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gospelgudstjeneste i Reerslev Kirke
første søndag i Advent
Søndag d. 30. november kl. 14
Vi skyder kirkens nytår og julen i gang med en festlig gospelgudstjeneste, hvor gospelkoret Sound of Joy, under kyndig ledelse af dirigent Christoffer Nolsøe Lund samt pianist Benita
Lund, vil levere stemningen og få hele kirken til at nynne og
vugge med.

Til daglig holder koret til i Ansgarkirken i Hedehusene, hvor der øves hver onsdag. Hvis du går rundt med en gospelsanger i maven, er koret åbent for nye deltagere.
Se mere på www.hedehusenekirke.dk.
.
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

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.

Syng med!
Den 21. okt. kl. 19.30 i
Reerslev Forsamlingshus
Reerslev menighedsråd afholder sangaften tirsdag d. 21. oktober kl. 19.30 i Reerslev Forsamlingshus. Se mere om arrangementet i sidste nummer af Tingstedet eller på www.reerslevsogn.dk
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REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gudstjenester

Søndag den 23. november
Ingen gudstjeneste, der henvises til
Ansgarkirken, hvor årets konfirmander (inkl. Reerslevs konfirmander) holder gudstjeneste kl. 10. Kirkebil kan
benyttes ved henvendelse til sognepræst Lizette Harritsø, tlf. 25 67 63 59.

28/9 2014 – 14/12 2014
Søndag den 28. september
kl. 11
15. S. e. Trinitatis
Høstgudstjeneste v. Thomas Gotthard og Lizette Harritsø, arr. i fællesskab med Ansgarkirken.

Søndag den 30. november
kl. 14:
1. søn. i advent
Lizette Harritsø
Gospelgudstjeneste m. koret “Sound
of Joy”

Søndag den 5. oktober
kl. 10
16. S. e. Trinitatis
Lizette Harritsø
Søndag den 12. oktober
kl. 10
17. S. e. Trinitatis
Finn Risum

Søndag den 7. december
kl. 10
2. søn. i advent
Thomas Gotthard

Søndag den 19. oktober
kl. 10
18. S. e. Trinitatis
Lizette Harritsø

Søndag den 14. december
kl. 10
3. søn. i advent
Lizette Harritsø

Søndag den 26. oktober
kl. 10
19. S. e. Trinitatis
Rebecca Rudd

Den aktuelle gudstjenesteliste er slået
op på informationstavlen, der står ved
kirkegårdsporten.

Søndag den 2. november
kl. 16
Allehelgen
Lizette Harritsø

Gudstjenesterne annonceres i Lokalavisen Taastrup.

Søndag den 9. november
kl. 10
21. S. e. Trinitatis
Rebecca Rudd

Desuden kan den aktuelle gudstjenesteliste ses på www.reerslevsogn.dk

Søndag den 16. november
kl. 10
22. S. e. Trinitatis Thomas Gotthard
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AKTIVITETSKALENDER: oktober - december 2014
Dato

Kl.

Aktivitet

Sted

Arrangør

Søn

28/9

11

Høstgudstjeneste, se i nr. 135 side 28

Kirken

MHR

Lør

4/10

13

Fernisering, Per Flemming

Hedehuset

HUMLEN

Man 20/10

19

Chokoladeselskabet v/ Mads Volmer Niel- HUSET
sen. Pris 100 kr.
Tilmelding senest d.10/10  4072 6405

HHF

Tirs 21/10

19.30 Syng med, se side 30

HUSET

MHR

Lør 25/10

14-17 Fernisering, LOKALUDSTILLING, se
side 6

Hedehuset

HUMLEN

Søn 26/10

11-16 Lokaludstilling, se side 6

Hedehuset

HUMLEN

Halloween

FTK

FTK & SFO

Tors 30/10
Fre 31/10

19

Café aften, se side 11

HUSET

Café

Lør

8/11

13

Fernisering, Malermadammerne

Hedehuset

HUMLEN

Tors 13/11

17

Miniputkirken, se i nr. 135 side 29

Kirken

MHR

19.30 Foredrag, ” Gud, mad og erotik” med Poul
Joachim Stender, se side 28

HUSET

MHR

Tirs 18/11
Ons 26/11

19

Julehygge med banko – husk pakke
Tilmelding senest d.18/11  4072 6405

HUSET

HHF

Fre 28/11

17

Juletræstænding, se side 16

HUSET

LL

Lør 29/11

13Z

Julestue, se side 17

Skolen

LL, Skolen m.fl

Søn 30/11

14

Gospelgudstjeneste med Sound of Joy, se
side 29

Kirken

MHR

Søn 21/12

15

Julekoncert med Ars Nova - "De ni læsnin- Kirken
ger", se side 30

MHR

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

Lokal havemand eller -kvinde søges.
Findes der en voksen, der har lyst til at hjælpe i vores have nogle timer om måneden – i vækstsæsonen.
Så ring på 22 15 86 78

