KULTURGRUPPEN REERSØ
Årsberetning 2019.
Vi har haft et godt år med 11 velbesøgte arrangementer.
Foråret bød på 6 arrangementer.
I februar fik vi Christians skovduer med citronfromage til dessert.
I marts holdt vi generalforsamling med smørrebrød.
I april var det Gert Skovlund, der fortalte og viste film, som han var manuskriptforfatter til. Det var
“En enkelt til Korsør”. Gert bor her på Reersø.
3. maj foregik det i “Laden” på campingpladsen, hvor der var Irsk musik -4 mands orkester der
hed Innischere.
21. maj var vi samlet igen til fællesspisning med medbragt mad til buﬀeten
Midt på sommeren den 27 juli, holdt vi vores krebsefest. En meget fornøjelig fest i haven med 78
glade gæster.
Efteråret bød på en ny fest, et høstgilde, som beboerforeningen plejer at holde, men denne gang
var vi også med. Det var med mad og musik. Topper , lokal spillemand fra Vinde Helsinge spillede
hele aftenen, og der blev danset til.
I oktober var Allan Waring her, og fortalte om sit liv og virke som tegner og især skulptør. Allan bor
her på Reersø.
Mortens aften har vi også festligholdt.
Så var der juletræstændingen med Kurt Frederiksen som taler. Kurt bor også på Reersø. Der var vi
ca. 120 samlet. Træet og opsætningen blev sponsoreret af Lars vognmand og Henrik Thers.
Som det sidste holdt vi julefrokost den 10. december med god mad, sange og en lille quiz.
Kulturgruppen har også en strikkeklub, hvor vi mødes den første tirsdag eftermiddag i måneden.
Det er hyggelige eftermiddage med plads til mange flere. I skal bare møde op med strikkepinde
og garn. Ingen tilmelding.
Der er også læseklubben. Her mødes vi sidste torsdag i måneden. Der er i øjeblikket lukket for
flere deltagere, da vi har nået maximum af deltagere.
Kulturgruppen fortsætter med de arrangementer vi har.
Vi vil gerne takke alle vores medlemmer for den gode opbakning, vi får til vores arrangementer.
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