
1. september – kl. 11.00 
Reerslev Kirke 

Gudstjeneste 
v/ Jørn Noe. 

2. september – kl. 19-21 
Forsamlings- og Kulturhuset 

Bogcafé 
På 1. sal i Forsamlings- og Kulturhuset er en lille bogcafé, hvor byens 
borgere kan købe bøger, en kop kaffe og få lidt landsbysnak. Der er 
både skønlitterære bøger, faglitteratur og lidt børnebøger. Bøgerne kan 
købes til rimelige priser fra 5 kr. til 40 kr. (overskuddet gør til 
Forsamlings- og Kulturhuset). 

4. september – kl. 17.00 
Reerslevvej 25A 

Fiskedag i Reerslev 
Leifs Fiskevogn holder ved Reerslev Smedje hver onsdag kl. 17 til 17.30 

6. september – kl. 19.00 
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. 
Pris 260 kr. Køb billet (senest 1/9-2019) 

8. september 
Birkegårdens Haver 

Hundedag i Birkegårdens Haver 
Denne dag må du tage hunden med i Birkegårdens Haver. Husk, din 
hund skal være i snor, og du skal selv samle op efter vovsen. Alle tiders 
mulighed for at nyde de flotte haver sammen med din bedste 
hundeven. 
Læs mere 

8. september – kl. 19.00 
Reerslev Kirke 

Sensommerkoncert 
Romantisk koncert med sopran Elizabeth Wilstrup og pianist Vibeke 
Bjergaard, som med deres repertoire af kærlighedssange fra filmens og 
scenen verden, byder på romantik for øregangen. 

10. september – kl. 14.00 
Præstegården 

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

10. september – kl. 18.45 
Forsamlings- og Kulturhuset 

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

11. september – kl. 17.00 
Reerslevvej 25A 

Fiskedag i Reerslev 
Leifs Fiskevogn holder ved Reerslev Smedje hver onsdag kl. 17 til 17.30 

15. september – kl. 11.00 
Reerslev Kirke 

Høst-gudstjeneste 
v/ Jørn Noe. Finderup-Reerslev kirkers nye voksenkor medvirker, og 
efter gudstjenesten byder menighedsrådet på lidt at spise og drikke i 
kirkecaféen. 

15. september – 
Birkegårdens Haver 

Sæson-afslutning i Birkegårdens Haver 
Den årlige sommerafslutning med havevandring, frokostbuffet og 
banko. 
Haverne står stadig smukt, og Permahaven viser sit design og er fyldt 
med grøntsager, frugt og bær. Kaffe og kage kan købes efter banko. 
Læs mere 

18. september – kl. 17.00 
Reerslevvej 25A 

Fiskedag i Reerslev 
Leifs Fiskevogn holder ved Reerslev Smedje hver onsdag kl. 17 til 17.30 



21. september – kl. 18.00 
Forsamlings- og Kulturhuset 

Høstfest 
Vi starter med helstegt pattegris med flødekartofler og tilbehør. 
Der vil efterfølgende være musik og dans. 
Pris voksne 200 kr. Børn u/15 år 100 kr. 
Arr.: Menighedsråd, Kulturhus og Landsbylav 
Køb billet (senest 13/9-2019) 

23. september – kl. 17.30 
Jyderup Bibliotek 

Informationsmøde om Istidsruten 
På mødet sættes der fokus på de muligheder, der åbner sig med 
Istidsruten, samt info til aktører langs ruten, som planlægger eller 
overvejer at tilbyde cykelgæsterne forplejning, overnatning, service, 
oplevelser m.v. – læs mere. 

24. september – kl. 18.45 
Forsamlings- og Kulturhuset 

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

25. september – kl. 17.00 
Reerslevvej 25A 

Fiskedag i Reerslev 
Leifs Fiskevogn holder ved Reerslev Smedje hver onsdag kl. 17 til 17.30 

29. september – kl. 11.00 
Reerslev Kirke 

Gudstjeneste 
v/ Jørn Noe. 

29. september – kl. 10-16 
Forsamlings- og Kulturhuset 

Brighton Alternativ Messe 
Brighton clairvoyance holder messe. Kom og få en spændende dag, 
hvordu kan snakke med de forskellige behandlere, prøve en behandling 
eller købe deres produkter. 

2. oktober – kl. 17.00 
Reerslevvej 25A 

Fiskedag i Reerslev 
Leifs Fiskevogn holder ved Reerslev Smedje hver onsdag kl. 17 til 17.30 

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 

4. oktober – kl. 18.00 
Kunst & Håndværk, Buerup 

Oktoberfest i Buerup 
Henry O’Conner optræder hos Kunst og Håndværk ved oktoberfesten 
som begynder kl. 18 med spisning. Menyen: Spareribs med bagte 
kartofler og coleslow, herefter kaffe og kage. 
Pris 125 kr. tilmelding 35127102 mobil 26117102. 

 

 
 



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 

7. oktober – kl. 19-21 
Forsamlings- og Kulturhuset 

Bogcafé 
På 1. sal i Forsamlings- og Kulturhuset er en lille bogcafé, hvor byens 
borgere kan købe bøger, en kop kaffe og få lidt landsbysnak. Der er 
både skønlitterære bøger, faglitteratur og lidt børnebøger. Bøgerne kan 
købes til rimelige priser fra 5 kr. til 40 kr. (overskuddet gør til 
Forsamlings- og Kulturhuset). 

8. oktober – kl. 14.00 
Præstegården 

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

8. oktober – kl. 18.45 
Forsamlings- og Kulturhuset 

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

9. oktober – kl. 17.00 
Reerslevvej 25A 

Fiskedag i Reerslev 
Leifs Fiskevogn holder ved Reerslev Smedje hver onsdag kl. 17 til 17.30 

12. – 20. oktober – kl. 11 – 
17 
Birkegårdens Haver 

Halloween 
Halloween i Birkegårdens Haver er noget særligt. Der er oplevelser for 
både børn og voksne. Rundt i den smukke efterårshave ses over 200 
kreative græskarfigurer i naturlig størrelse. 
For børn er der også masser af aktiviteter – bl.a. uhyggelig 
spøgelseslabyrint. Læs mere 

13. oktober – kl. 11.00 
Reerslev Kirke 

Gudstjeneste 
v/ Susanne. 

16. oktober – kl. 17.00 
Reerslevvej 25A 

Fiskedag i Reerslev 
Leifs Fiskevogn holder ved Reerslev Smedje hver onsdag kl. 17 til 17.30 

19. oktober – kl. 11 – 19 
Birkegårdens Haver 

Monsterburger aften 
Udover aktiviteterne fra de andre dage, har vi denne dag havevandring, 
Monster-burger-buffet og når det bliver mørkt, tændes der lys i 
græskar rundt i Den japanske have, som lyser uhyggeligt op. Læs 
mere. 

 
 



19. oktober – kl. 20.00 
Forsamlings- og Kulturhuset 

Musikalsk Comedy Show med Brødrene Damp 
Et gennemmusikalsk Comedy show med Danmarks mest rablende 
underholdere: Søren Rislund,  Øyvind Ougaard og Kalle Mathiesen – 
som kombinerer deres særprægede humor med skøre indfald og tørre 
jokes. Du har næppe hørt noget lignende. 
Pris 200 kr. Køb billet (senest 13/10-2019). 

22. oktober – kl. 18.45 
Forsamlings- og Kulturhuset 

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

23. oktober – kl. 17.00 
Reerslevvej 25A 

Fiskedag i Reerslev 
Leifs Fiskevogn holder ved Reerslev Smedje hver onsdag kl. 17 til 17.30 

25. oktober – kl. 18.00 
Bromølle Kro 

Shu-bi or not Shu-bi   UDSOLGT 
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. 
Arrangementet er desværre udsolgt 

26. oktober – kl. 18.00 
Lykkebjerg Bondegårdsferie 

Mad&Musik på Lykkebjerg 
Mathilde Falch med band. Nærmere info. følger. 
Mad&Musik 400 kr. – musik alene (kl. 20.00) 200 kr. Billetter kan 
allerede nu bestilles på mail til info@lykkebjergferie.dk 

27. oktober – kl. 11.00 
Reerslev Kirke 

Gudstjeneste 
v/ Susanne 

30. oktober – kl. 17.00 
Reerslevvej 25A 

Fiskedag i Reerslev 
Leifs Fiskevogn holder ved Reerslev Smedje hver onsdag kl. 17 til 17.30 

3. november – kl. 19.00 
Reerslev Kirke 

Gudstjeneste — Alle helgens dag 
Mindegudstjeneste v/ Jørn og Susanne. 

4. november – kl. 19-21 
Forsamlings- og Kulturhuset 

Bogcafé 
På 1. sal i Forsamlings- og Kulturhuset er en lille bogcafé, hvor byens 
borgere kan købe bøger, en kop kaffe og få lidt landsbysnak. Der er 
både skønlitterære bøger, faglitteratur og lidt børnebøger. Bøgerne kan 
købes til rimelige priser fra 5 kr. til 40 kr. (overskuddet gør til 
Forsamlings- og Kulturhuset). 

5. november – kl. 18.45 
Forsamlings- og Kulturhuset 

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

6. november – kl. 17.00 
Reerslevvej 25A 

Fiskedag i Reerslev 
Leifs Fiskevogn holder ved Reerslev Smedje hver onsdag kl. 17 til 17.30 

12. november – kl. 14.00 
Præstegården 

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

13. november – kl. 17.00 
Reerslevvej 25A 

Fiskedag i Reerslev 
Leifs Fiskevogn holder ved Reerslev Smedje hver onsdag kl. 17 til 17.30 

14. november – 
Forsamlings- og Kulturhuset 

Nisseteater for børn 
Louise Schouw’s teater spiller den årlige juleforestilling. 
Nærmere info. følger senere. 



15. november – kl. 18.00 
Bromølle Kro 

Tina Siel, Trine Lilholt & Knud E. Thrane 
– synger julen ind på Bromølle Kro 
Vi starter ligesom vi plejer med en dejlig julemenu. 
Kl. 20.30 indtager trioen scenen, og vi kommer alle til at høre 
julesange, så de små hår rejser sig. 
Pris for menu og koncert kr. 325 – Køb billetter her 

17. november – kl. 11.00 
Reerslev Kirke 

Gudstjeneste 
v/ Jørn Noe. 

19. november – kl. 18.45 
Forsamlings- og Kulturhuset 

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

20. november – kl. 17.00 
Reerslevvej 25A 

Fiskedag i Reerslev 
Leifs Fiskevogn holder ved Reerslev Smedje hver onsdag kl. 17 til 17.30 

24. november – kl. 16.00 
Forsamlings- og Kulturhuset 

Byens juletræ tændes 
Kl. 16.00 tænder julemanden byens juletræ ved vandværket. Bagefter 
går vi alle til Forsamlingshuset til julehygge med gløg og æbleskiver. 
Det hele er gratis – ingen tilmelding – bare mød op. 

27. november – kl. 17.00 
Reerslevvej 25A 

Fiskedag i Reerslev 
Leifs Fiskevogn holder ved Reerslev Smedje hver onsdag kl. 17 til 17.30 

29. november – kl. 18.00 
Lykkebjerg Bondegårdsferie 

Mad&Musik på Lykkebjerg 
Ekstra-koncert med Jane & Shane. Nærmere info. følger. 
Mad&Musik 400 kr. – musik alene (kl. 20.00) 200 kr. Billetter kan 
allerede nu bestilles på mail til info@lykkebjergferie.dk 

29. november – 1. december 
kl. 14 – 19 
Birkegårdens Haver 

Eventyrlig jul 
Eventyrlig Jul på landet for både voksne og for børn. Her er smukke 
julehaver med lys, børneaktiviteter, godteposer til alle børn, Julecafé, 
Julebutik og et lille udvalg af boder i weekenderne. Kom og oplev 
julestemningen med hele din familie. Læs mere 

30. november – kl. 18.00 
Lykkebjerg Bondegårdsferie 

Mad&Musik på Lykkebjerg 
Koncert med Jane & Shane. Nærmere info. følger. 
Mad&Musik 400 kr. – musik alene (kl. 20.00) 200 kr. Billetter kan 
allerede nu bestilles på mail til info@lykkebjergferie.dk 

1. december – kl. 15.00 
Reerslev Kirke 

Gudstjeneste — 1. søndag i advent 
v/ Jørn Noe. 

2. december – kl. 19-21 
Forsamlings- og Kulturhuset 

Bogcafé 
På 1. sal i Forsamlings- og Kulturhuset er en lille bogcafé, hvor byens 
borgere kan købe bøger, en kop kaffe og få lidt landsbysnak. Der er 
både skønlitterære bøger, faglitteratur og lidt børnebøger. Bøgerne kan 
købes til rimelige priser fra 5 kr. til 40 kr. (overskuddet gør til 
Forsamlings- og Kulturhuset). 

3. december – kl. 18.45 
Forsamlings- og Kulturhuset 

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

4. december – kl. 17.00 
Reerslevvej 25A 

Fiskedag i Reerslev 
Leifs Fiskevogn holder ved Reerslev Smedje hver onsdag kl. 17 til 17.30 



6. – 8.  december kl. 14 – 19 
Birkegårdens Haver 

Eventyrlig jul 
Eventyrlig Jul på landet for både voksne og for børn. Her er smukke 
julehaver med lys, børneaktiviteter, godteposer til alle børn, Julecafé, 
Julebutik og et lille udvalg af boder i weekenderne. Kom og oplev 
julestemningen med hele din familie. Læs mere 

10. december – kl. 14.00 
Præstegården 

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

10. december – kl. 19.00 
Reerslev Kirke 

Vi synger julen ind 
Finderup-Reerslev Kirkers kor, under ledelse af organist Henrik 
Kristensen, vil synge julesange for- og med os. 
Desuden medvirker sognepræst Susanne Pedersen.. 

11. december – kl. 17.00 
Reerslevvej 25A 

Fiskedag i Reerslev 
Leifs Fiskevogn holder ved Reerslev Smedje hver onsdag kl. 17 til 17.30 

13. – 15.  december kl. 14 – 
19 
Birkegårdens Haver 

Eventyrlig jul 
Eventyrlig Jul på landet for både voksne og for børn. Her er smukke 
julehaver med lys, børneaktiviteter, godteposer til alle børn, Julecafé, 
Julebutik og et lille udvalg af boder i weekenderne. Kom og oplev 
julestemningen med hele din familie. 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 

15. december – kl. 11.00 
Reerslev Kirke 

Gudstjeneste — 3. søndag i advent 
v/ Jørn Noe. 

17. december – kl. 18.45 
Forsamlings- og Kulturhuset 

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

18. december – kl. 17.00 
Reerslevvej 25A 

Fiskedag i Reerslev 
Leifs Fiskevogn holder ved Reerslev Smedje hver onsdag kl. 17 til 17.30 

20. – 22.  december kl. 14 – 
19 
Birkegårdens Haver 

Eventyrlig jul 
Eventyrlig Jul på landet for både voksne og for børn. Her er smukke 
julehaver med lys, børneaktiviteter, godteposer til alle børn, Julecafé, 
Julebutik og et lille udvalg af boder i weekenderne. Kom og oplev 
julestemningen med hele din familie. Læs mere 

24. december – kl. 15.00 
Reerslev Kirke 

Julegudstjeneste 
v/ Susanne. 

31. december – kl. 15.00 
Reerslev Kirke 

Nytårsgudstjeneste 
v/ Susanne. 

 

 



 

31. december – kl. 17.30 
Forsamlings- og Kulturhuset 

Nytårsfest 
Vi mødes til dronningens nytårstale og en velkomstdrink, derefter vil 
der blive serveret en lækker 3-retters menu. 
Kl. 00.00 vil der være champagne og kransekage (man medbringer selv 
øvrige drikkevarer). 
Pris kr. 400 Køb billet (senest 1/12-2019) 

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. Alt er 
udsolgt. 

6. januar – kl. 19-21 
Forsamlings- og Kulturhuset 

Bogcafé 
På 1. sal i Forsamlings- og Kulturhuset er en lille bogcafé, hvor byens 
borgere kan købe bøger, en kop kaffe og få lidt landsbysnak. Der er 
både skønlitterære bøger, faglitteratur og lidt børnebøger. Bøgerne kan 
købes til rimelige priser fra 5 kr. til 40 kr. (overskuddet gør til 
Forsamlings- og Kulturhuset). 

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. Alt er 
udsolgt men du kan blive skrevet på ventelisten  her 

21. februar 2020 – kl. 18.00 
Bromølle Kro 

Ib Grønbech & Containerkvartetten 
Sidst Ib Grønbech gæstede Kroen, grinede gæsterne stadig næste dag 
til deres morgenmad. Nu kommer han igen med sit univers af sjove 
sangtekster serveret på vendelbomål og iørefaldende popmelodier. 
Pris for menu og koncert kr. 555, bestil billetter her. 

28. februar 2020 – kl. 18.00 
Bromølle Kro 

Erann DD på Bromølle Kro 
Velkommen til Erann DD.  Erann har indspillet et hav af  helt fantastiske 
sange.  Han har desuden vundet Danish Music Avard og er også 
manden bag sangen til kronpris Frederik og Mary`s bryllup. 
Vi starter som sædvanlig med en god menu. Pris for menu og koncert 
kr. 550, bestil billetter her. 

6. marts 2020 – kl. 20.00 
Forsamlings- og Kulturhuset 

Irsk aften med Folk Friends 
Folk Friends er en folkemusikgruppe fra det vestlige Jylland. Musikken 
er  inspireret af irsk/skotsk folkemusik og repertoiret spænder vidt lige 
fra vemodige ballader til livlige sange at synge med på. 
Pris kr. 125 Køb billet (senest 1/3-2020) 

19. marts 2020 – kl. 18.00 
Bromølle Kro 

Dansekoncert med Anne Dorte & Maria 
Hele kroen sang med da Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen har 
under navnene, Anne Dorte og Maria sidst optrådte på Bromølle Kro. 
Nu kommer de igen – og vi starter som sædvanlig med en god menu. 
Pris for menu og koncert kr. 550, bestil billetter her. 

21. marts 2020 – kl. 18.00 
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 


