
Slyngelstue-Jam i Forsamlingshuset torsdag d. 8. oktober 2020 

Vi indledte med at synge et par sange fra Højskolesangbogen og Johannes introducerede derefter 

en kanon. Det var udfordrende, men vi klarede det meget godt. Alle gjorde sit bedste.  

Som nylig tilflyttede havde Nicolas og Rebecca indvilget i at lade sig interviewe af Tine Theil. Parret 

har købt ejendommen Thorsbrovej 1 og bor p.t. i campingvogn på grunden. Huset er 

bevaringsværdigt, men kommunen har dog givet tilladelse til at det bliver revet ned, såfremt det 

bliver bygget op som det gamle. De lyder til at være et par energibomber, så de regner med at det 

nye hus står færdigt om ca. 2 år.  Desuden er de også engagerede i Rebeccas fars 

juletræsplantage. Både Nicolas og Rebecca er uddannede elektrikere og arbejder som sådanne. 

Rebecca fortalte om, hvordan det var at være ene kvinde i et mandefag, og det har stort set været 

en meget positiv oplevelse. Nu er der efterhånden kommet flere kvinder til, og snart starter 

Rebecca på at undervise på erhvervsskolen. Rebecca har været initiativtager til at få 

”sysleklubben” op at stå i Forsamlingshuset, hvor man mødes ca. hver 2.-3. onsdag. Her snakkes, 

hækles, strikkes o.a. kun fantasien sætter grænser. Det koster 25 kr. incl. Kaffe at deltage. 

Onsdagene annonceret på ”Det sker i Stærkende-Reerslev”.  

Adspurgt synes de begge, at de er blevet fantastisk godt modtaget i Reerslev; at folk hilser på, og 

at der bliver købt varer i hendes lille biks på hjørnet.  

Stor tak til Nicolas og Rebecca – og ikke mindst til Tine, som var med til at gøre seancen hyggelig 

og interessant.  

Så var der kaffe og kage – mens de, nu efterhånden voksne elever/musikere fra Reerslev skoles 

band – som spillede flere år ved Musikfestivalen i Hedeland – underholdt os med akustiske  

Beatlesnumre, Saybia og deres egne sange; nemlig August, Lasse og Sune – og ny vokal, Oliver. Det 

var virkelig godt og med flot lyd i salen med timing og engagement. Stor applaus!! 

Johannes sluttede af med at slå et slag for at udbrede kendskabet om disse aftener til alle – og 

inviterede til at folk kommer med forslag til andre arrangementer. Ingen skal brænde inde med 

ideer.  

Tak for en herlig aften! 

 

 

 

  



 
 

 


