
2. marts – kl. 18.00 
Kragerup Gods 

Vildtaften 
Traditionel vildtaften med spændende foredrag og vildtbuffet med 
vildtkød fra godsets skove, læs mere 

3. marts – kl. 14.00 
Forsamlings- og Kulturhuset 

Fastelavn 
Tøndeslagning kl. 14 – derefter serveres varm cacao og 
fastelavnsboller. 

6. marts – kl. 19.00 
Præstegården 

Menighedsmøde 
Det årlige menighedsmøde i konfirmandstuen, hvor menighedsrådet 
orienterer om deres arbejde, den økonomiske situation og 
fremtidsplaner. 

8. marts – kl. 18.00 
Bromølle Kro 

Gourmet & Vinsmagning 
En aften kun med franske vine og mad. Kroen har sammensat en 
spændende menu, med mange af de rigtig gamle, franske, klassiske 
retter og Peter Bojwen vil som altid guide os igennem en rigtig 
spændende aften. For mere info og bordreservation klik her. 

10. marts – kl. 11.00 
Reerslev Kirke 

Gudstjeneste 
v/ Jørn Noe 

12. marts – kl. 14.00 
Præstegården 

Mother Teresa klubben 
MotherTeresa klubben strikker og hygger i præstegårdens 
konfirmandstue, læs mere  

12. marts – kl. 18.45 
Forsamlings- og Kulturhuset 

BANKO 
Bankospil med Reerslev Forsamlingshus Venner — dørene åbnes kl. 
17.00 

19. marts – kl. 18.00 
Forsamlings- og Kulturhuset 

Generalforsamling 
Reerslev Forsamlings- og Kulturhus holder deres årlige ordinære 
generalforsamling. Nærmere info. følger. 

20. marts – kl. 19.00 
Buerup Forsamlingshus 

Landsbysamarbejdet “Rundt om Tissø” 
En aften hvor du kan være med til at forme det gode liv på landet. Kom 
og fortæl om dine ønsker og drømme – og hvad du er god til, så får du 
indflydelse på udviklingen i dit lokalområde. 

22. marts – kl. 16.30 
Kragerup Gods 

Babettes Gæstebud 
Babettes Gæstebud Nyd en dejlig aften hvor godset har “genskabt” 
rammerne fra filmen Babettes Gæstebud. Godskokken har gjort deres 
ypperste for at genskabe Karen Blixens lækre 5-retters middag med 
dertilhørende vine, læs mere 

24. marts – kl. 11.00 
Reerslev Kirke 

Gudstjeneste 
v/ Jørn Noe 

24. marts – kl. 11.30-20.00 
Bromølle Kro 

Fødselsdag på Bromølle Kro 
47 års fødselsdag med 3-retters menu for 141 kr. 
Der kan reserveres bord fra kl. 11.30 og frem til kl. 20.00. Se her. 

26. marts – kl. 18.45 
Forsamlings- og Kulturhuset 

BANKO 
Bankospil med Reerslev Forsamlingshus Venner — dørene åbnes kl. 
17.00 
 



31. marts – kl. 10-12 
Ved den tidligere friskole 

Reerslev – Ren natur 
Reerslev.nu har i samarbejde med Danmarks Naturfrednings-forening 
arrangeret affaldsindsamling. Vi starter med kaffe og rundstykker, og 
derefter samler vi affald langs stier og grøftekanter. Tilmelding til 
viggo@reerslev.nu eller tlf. 3142 5005. 

3. april – kl. 19.00 
Forsamlings- og Kulturhuset 

Foredrag med Per Larsen 
Per Larsens foredrag “På kant med livet”, er arrangeret af Reerslev 
Menighedsråd i samarbejde med “Liv i forsamlingshusene”. Læs mere 

5. april – kl. 18.00 
Bromølle Kro 

Anne Dorte & Maria 
Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen spiller deres største hits og 
nyeste sange. 
Vi starter som vi plejer med en dejlig menu. Pris for menu og koncert 
550 kr. – Bestil billetter  her 

9. april – kl. 14.00 
Præstegården 

Mother Teresa klubben 
MotherTeresa klubben strikker og hygger i præstegårdens 
konfirmandstue, læs mere 

9. april – kl. 18.45 
Forsamlings- og Kulturhuset 

BANKO 
Bankospil med Reerslev Forsamlingshus Venner — dørene åbnes kl. 
17.00 

13. april – kl. 10.00 
Bromølle Kro 

Brunch + Søren Dahl fra Café Hack 
Nyd en dejlig brunch og bliv underholdt af Søren Dahl i et talkshow 
med bl.a. Kaare Quist. En rigtig kickstrater på foråret på Bromølle Kro. 
Bestil billetter her. 

18. april – kl. 17.00 
Reerslev Kirke 
og Forsamlings- og Kulturhuset 

Gudstjeneste og påskemåltid 
Kl. 17.00 er der gudstjeneste i kirken – og bagefter byder 
menighedsrådet på påskemiddag i Reerslev Forsamlings- og Kulturhus. 
Tilmelding til spisning senest den 1. april til Lene Thamm, tlf. 2096 
8112. 

21. april – kl. 12.00 – 17.00 
Kragerup Gods 

Påskefrokost 
Hyggelig påskefrokost og eftermiddag på Kragerup Gods. Godset har 
sammensat en menu, der kan nydes af børn, unge, forældre og 
bedsteforældre. Og eventafdeling sørger også for lidt sjov for børnene, 
læs mere 

23. april – kl. 18.45 
Forsamlings- og Kulturhuset 

BANKO 
Bankospil med Reerslev Forsamlingshus Venner — dørene åbnes kl. 
17.00 

7. maj – kl. 18.45 
Forsamlings- og Kulturhuset 

BANKO 
Bankospil med Reerslev Forsamlingshus Venner — dørene åbnes kl. 
17.00 

12. maj – kl. 12.00 – 15.00 
Kragerup Gods 

Mors dag 
Forkæl mor og inviter hende med til en hyggelig frokost på Kragerup 
Gods, hvor godskokken har kreeret en lækker frokost, læs mere  

14. maj – kl. 14.00 
Præstegården 

Mother Teresa klubben 
MotherTeresa klubben strikker og hygger i præstegårdens 
konfirmandstue, læs mere 



21. maj – kl. 18.45 
Forsamlings- og Kulturhuset 

BANKO 
Bankospil med Reerslev Forsamlingshus Venner — dørene åbnes kl. 
17.00 

25. maj – kl. 10 – 17 
ved Høng Centret 

Folkemøde Kalundborg 2019 
Det årlige folkemøde, hvor politiske partier, frivillige, foreninger og 
græsrodsbevægelser har deres egen platform og udstillingsvindue. Læs 
mere 

2. juni – kl. 11 – 15 

  

Åbne Haver 
Medlemmer af Reerslev Havegruppe åbner deres haver til inspiration 
for haveinteresserede fra Reerslev og omegn. Nærmere info følger 
senere. 

5. juni – kl. 17 – 19 
Kragerup Gods 

Fars dag 
Forkæl far og inviter ham med til en lækker middag med en stor 
højlandsbøf i Restaurant Blixen på Kragerup Gods, læs mere 

8. juni – kl. 10.15 
Kunst & Håndværk, Buerup 

Musikfestival 2019 i Buerup 
Musik, fest, fadøl, café og udstillinger — se det store program for 
pinsedagene her. 

9. juni – kl. 10.15 
Kunst & Håndværk, Buerup 

Musikfestival 2019 i Buerup 
Musik, fest, fadøl, café og udstillinger — se det store program for 
pinsedagene her. 

5. oktobeer – kl. 18.00 
Kragerup Gods 

Oktoberfest 
For tredje år slår godset dørene op for en brag af en fest. Til 
oktoberfest hører lederhosen, tyrolerkjoler, fantastisk mad og 
tyrolermusik. DJ Claus Frandsen & BKA står igen i spidsen for at levere 
den helt rette stemning sammen med alle vores tjenere i tyrolerkjoler 
og lederhosen, læs mere 

14. oktobeer – kl. 20.00 
Kragerup Gods 

Go High By Night 
Kragerup Gods gentager succesen fra sidste år og åbner op for Go High 
By Night i efterårsferien. Med knæklys, pandelygter og en masse mod, 
kan du klatre rundt på  klatrebanerne i mørket, læs mere 

25. oktober – kl. 18.00 
Bromølle Kro 

Shu-bi or not Shu-bi 
Oplev  en forrygende koncert med to af dansk rocks vittigste hoveder, 
de originale Shu-bi-dua medlemmer, Claus Asmussen og Bosse Hall 
Christensen. Sammen med deres band, Shu-bi or not Shu-bi. 
Vi starter som vi plejer med en dejlig menu. Pris for menu og koncert 
550 kr. – Bestil billetter  her 

26. oktober – 
Lykkebjerg Bondegårdsferie 

Mad&Musik på Lykkebjerg 
Mathilde Falch med band. Nærmere info. følger. 
Mad&Musik 400 kr. – musik alene 200 kr. Billetter kan allerede nu 
bestilles på mail til info@lykkebjergferie.dk 

9. november – kl. 10 – 16 
Kragerup Gods 

Julemarked 
For 23. år i træk, at invitere til julemarked mere end 100 stande med 
spændende brugskunst, delikatesser og oplevelser – læs mere 

 



 

30. november – 
Lykkebjerg Bondegårdsferie 

Mad&Musik på Lykkebjerg 
Jane & Shane. Nærmere info. følger. 
Mad&Musik 400 kr. – musik alene 200 kr. Billetter kan allerede nu 
bestilles på mail til info@lykkebjergferie.dk 

3. januar 2020 – kl. 18.00 
Bromølle Kro 

Nytårsfest med Kandis 
Nytårsfest med Kandis. Vi starter med en menu bestående af: Torsk på 
jordskokkecreme, rødbedecruditè, sprød lotusrod og persille Sprængt 
svinefilet, små kartofler, stuvede grønkål & sennepssauce. Derefter er 
der dans til Kandis. Prisen for dette festlige arrangement er kun 465 kr. 
Bestil billetter  her 

31. januar 2020 – kl. 18.00 
Bromølle Kro 

Koncert med “Tørfisk” 
Vi starter med en dejlig menu og derefter går Tørfisk på scenen for 9. 
gang på Bromølle Kro.  Pris for menu og koncert er 455 kr. Bestil 
billetter  her 

21. marts 2020 
Lykkebjerg Bondegårdsferie 

Mad&Musik på Lykkebjerg 
Eddie Skoller. Nærmere info. følger. 
Mad&Musik 400 kr. – musik alene 200 kr. Billetter kan allerede nu 
bestilles på mail til info@lykkebjergferie.dk 


