
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 

26. maj – kl. 10 – 14 
Åmosefriland, Jyderupvej 84 

Sofari i Åmosen 
Kom ud og se hvordan de økologiske grise lever i Åmosen. De 160 
søer, som lever i hytter på markerne,  lever her et skønt griseliv, læs 
mere 

26. maj – kl. 11.00 
Reerslev Kirke 

Gudstjeneste 
v/ Jørn Noe. 

1. juni – kl. 9.30-11.30 
Spejderhytten bag Lykkebjerg 

Kom og snus til spejderlivet 
Buerup spejderne vil gerne se FAR og MOR og en masse børn til et par 
hyggelige spejdertimer på skrænten bag Lykkebjerg i Sønderød. INGEN 
TILMELDING – BARE MØD OP. 

2. juni – kl. 11 – 15 

  

Åbne Haver 
Medlemmer af Reerslev Havegruppe åbner deres haver til inspiration 
for haveinteresserede fra Reerslev og omegn. 
Se oversigt 

4. juni – kl. 18.45 
Forsamlings- og Kulturhuset 

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

5. juni – kl. 17.30 
Præstegårdshaven 

Grundlovsfest 
kl. 17.30 grundlovstale v/ regionsrådsformand Heino Knudsen. 
Bagefter er grillen klar til medbragt mad, og der kan købes øl, vin og 
vand. 
Arr.: Forsamlings- og Kulturhuset, Landsbylavet og Menighedsrådet. 

8. juni – kl. 11 – 17 
CN-keramik, Reerslevvej 20A 

Åbent galleri og værksted 
Keramiker Charlotte Nielsen har åbent alle pinsedageage. Galleriet vil 
være åbent og det vil være muligt at overvære en raku-brænding i det 
nye udendørs værksted. 

8. juni – kl. 11.00 
Kunst & Håndværk, Buerup 

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

9. juni – kl. 11 – 17 
CN-keramik, Reerslevvej 20A 

Åbent galleri og værksted 
Keramiker Charlotte Nielsen har åbent alle pinsedageage. Galleriet vil 
være åbent og det vil være muligt at overvære en raku-brænding i det 
nye udendørs værksted. 

9. juni – kl. 11.00 
Reerslev Kirke 

Gudstjeneste pinsedag 
v/ Susanne. 

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. 

10. juni – kl. 11 – 17 
CN-keramik, Reerslevvej 20A 

Åbent galleri og værksted 
Keramiker Charlotte Nielsen har åbent alle pinsedageage. Galleriet vil 
være åbent og det vil være muligt at overvære en raku-brænding i det 
nye udendørs værksted. 



11. juni – kl. 14.00 
Præstegården 

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

14. juni – kl. 18.00 
Reerslevvej 36 

Mad og musik hos Sømanden 
Esben Just underholder i køkkenet hos Sømanden. Mad og musik 300 
kr. Musik alene kl. 20.00 kr. 200 – Tilmelding med MobilePay 2285 
7506. 

18. juni – kl. 19.00 
i Jorløse Forsamlingshus 

Informationsmøde om “Få-det-fixet” puljen 
Landdistriktsudvalget/Kalundborg Kommune holder informationsmøde 
om anvendelse af midlerne i “Få-det-fixet”-puljen for landdistrikterne i 
område midt. 
Alle vil modtage indbydelse via NemID. 

18. juni – kl. 18.45 
Forsamlings- og Kulturhuset 

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

23. juni – kl. 11.00 
Reerslev Kirke 

Gudstjeneste 
v/ Susanne. 

7. juli – kl. 11.00 
Reerslev Kirke 

Gudstjeneste 
v/ Susanne. 

21. juli – kl. 11.00 
Reerslev Kirke 

Gudstjeneste 
v/ Jørn Noe. 

4. august – kl. 11.00 
Reerslev Kirke 

Gudstjeneste 
v/ Susanne. 

10. august 
Reerslev Kirke 

Sogneudflugt med Reerslev Menighedsråd 
Den årlige sogneudflugt går igen i år til København. 
Mere om dagens program og tilmelding kommer senere, men sæt 
allerede nu et X i kalenderen. 

16. august – kl. 18.00 
Reerslevvej 36 

Mad og musik hos Sømanden 
Jes Holtsø og Morten Wittrock underholder i køkkenet hos Sømanden. 
Nærmere info følger senere. 

18. august – kl. 11.00 
Reerslev Kirke 

Gudstjeneste 
v/ Jørn Noe. 

1. september – kl. 11.00 
Reerslev Kirke 

Gudstjeneste 
v/ Jørn Noe. 

6. september 
Forsamlings- og Kulturhuset 

GIN-smagning 
Oplev den store smagsforskel der er på forskellige gin, og lær hvorfor 
gin ikke bare er gin. Smagningen er arrangeret i samarbejde med 
whisky2u – nærmere info om billetter m.v. kommer senere. 

10. september – kl. 14.00 
Præstegården 

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

15. september – kl. 11.00 
Reerslev Kirke 

Høst-gudstjeneste 
v/ Jørn Noe. 



29. september – kl. 11.00 
Reerslev Kirke 

Gudstjeneste 
v/ Jørn Noe. 

3. oktober – kl. 18.00 
Bromølle Kro – jubilæumsuge 

Back to Back 
Så skal der skåles og skråles igennem til “Jonathan”, “En som dig” og 
mange flere af de kæmpehits, som de 2 populære fyre har haft 
igennem tiden. 
Vi starter som vi plejer med en dejlig menu. Pris for menu og koncert 
475 kr. – Bestil billetter  her 

4. oktober – kl. 18.00 
Bromølle Kro – jubilæumsuge 

Zididada 
For 3. gang byder Bromølle Kro velkommen til Zididada, og hver gang 
har det været en kæmpe succes. Jimmy Colding leverer ”varen” hver 
eneste gang, så det bliver ikke kedeligt. 
Vi starter som vi plejer med en dejlig menu. Pris for menu og koncert 
510 kr. – Bestil billetter  her 

5. oktober – kl. 18.00 
Bromølle Kro – jubilæumsuge 

Abbatizers og DJ 
Velkommen til ABBA`s fantastiske univers. Såvel påklædning som 
musikken, bringer os tilbage til en tid, hvor det var umuligt at sidde 
stille når f.eks. ”Dancing Queen” kom på. Så der skal virkelig danses 
igennem. 
Vi starter som vi plejer med en dejlig menu. Pris for menu og koncert 
520 kr. – Bestil billetter  her 

6. oktober – kl. 13.00 
Bromølle Kro – jubilæumsuge 

Far & Søn 
Far & Søn består af Bjørn fra Bjørn & Okay og Johnny fra Kandis. Det 
var Bjørn der i sin tid fik sat gang i kroens ”Menu & Show” 
arrangementer. Så derfor bliver det naturligvis dem, der afslutter 
kroens jubilæums uge. 
Vi starter som vi plejer med en dejlig menu. Pris for menu og koncert 
er den samme som for 12 år siden: 395 kr. – Bestil billetter  her 

8. oktober – kl. 14.00 
Præstegården 

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

12. november – kl. 14.00 
Præstegården 

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

10. december – kl. 14.00 
Præstegården 

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

13. december – kl. 18.00 
Bromølle Kro 

Jul med Peter Vesth & Venner 
For 7. år i træk  ilbyder Bromølle Kro det meget populære juleshow 
med Peter Vesth og Venner. Det starter som det plejer med en dejlig 
julebuffet med  alle de kendte og populære, hjemmelavede juleretter. 
Pris pr. person kun 440,00 kr. for både julebuffet og juleshow. 
Bestil billetter her 

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 


