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HEDEHUSENE: Flere forespørgs-
ler på danseaftener med Rei-
ners Big Band resulterer nu i 
en storstilet Jule-Danseaften 
fredag den 20. november i 
Fritidscentret Hedehusene.
Den glade og stolte kapelme-
ster i Reiners Big Band Finn 
Reiner byder alle danseglade 
folk velkommen til et festlig 
julearrangement. 

Aftenen starter med jule-
middag bestående af fl æske-
steg og hvad dertil hører samt 
ris a’ la mande som dessert 
inden publikum bydes på 

gulvet til den store dansefest. 
Denne gang er der naturlig-

vis fl ettet fl ere julesange ind 
i repertoiret. 

»Julesangene er blevet 
omskrevet til big-band-op-
sætning, og det er altid en 
fornøjelse at indøve nye ar-
rangementer,« udtaler Finn 
Reiner. 

Danseaftenen forløber med 
et par timers spisning, hvor 
en musiker fra Reiners Big 
Bands rytmegruppe spiller 
hyggelig dinner-musik. Her-
efter går hele orkestret på 

scenen med sangerinde Lou-
ise Ravn Christensen i front, 
og der underholdes med en 
masse iørefaldende musik for 
både standard- og latindans.  

Big Bandet understreger 
at danseaftenen er for ALLE, 
der har lyst til at svinge be-
nene. Aftenen drejer sig om 
at hygge, feste og danse til 
iørefaldende musik.

Billetter til danseaftenen 
kan bestilles på rbb.dk, hvor 
man kan læse mere om klok-
keslæt m.m.  

Kom og dans i Hedehuset

REERSLEV: Nogle borgere i Re-
erslev har besluttet at afhol-
de et lokalt informations - og 
debatmøde, der har til formål 
at oplyse både dem selv og 
andre om den kommende EU- 
afstemning den 3. december.
»Vi opdagede, at der stort set 
ingen debatmøder om afstem-
ningen er. Og vi vil gerne blive 
lidt klogere på de store tema-
er, som der bliver diskuteret 
op til afstemningen,« siger 
Johan Galster og fortsætter: 
»Der er et par møder i Køben-
havn og et enkelt i Næstved. 
Faktisk var det ret forbløffen-
de, at så store spørgsmål ikke 
diskuteres bredere, så derfor 
har vi besluttet at afholde et 
lokalt informations- og debat-
møde. Det ser ud til at blive 
Vestegnens første og eneste. 
Det er lykkedes os at få tre 
debattører ud, hvoraf de to er 
medlem af Folketinget. 

Vi skal alle til afstemning 
om Danmarks retsforbehold i 
EU. Ord som tilvalgsordning, 
Europol, forordninger og su-
verænitetsafgivelse fyger om-
kring os, men hvordan hæn-
ger det så sammen?

Vi ved, det er vigtigt, for det 
handler om grænseoverskri-
dende kriminalitet, om forbru-
gerrettigheder når vi køber på 
internettet i andre lande, om 
efterforskning og arrestationer 
på tværs af grænserne. 

Er der nogen i andre 
EU-lande, som pludselig får 
for meget at bestemme i Dan-
mark, eller kan de læse med 
i danske registre? 

Vil Danmark stå helt uden 
for det politimæssige samar-
bejde, hvis vi fastholder rets-
forbeholdet?

Meningerne er mange, og 
emnerne er vigtige i et sta-
digt mere sammenhængende 

Europa.
Derfor har nogle borgere i 

Reerslev arrangeret et debat-
møde om temaerne for EU-af-
stemningen. Debatten bliver 
indledt af Christian Juhl (MF 
Enhedslisten), Jeppe Bruus 
(MF Socialdemokraterne) Stef-
fen Mølgaard (Det Konservati-
ve Folkeparti) og Jeppe Jakob-
sen, MF (Dansk folkeparti).

Mødet er tilrettelagt for at 
belyse emnerne grundigt, så 
deltagerne kan danne sig en 
mening. Der vil være tid til 
meningsfulde indlæg fra nej- 
og ja-siden frem for afbrydel-
ser og hurtige replikker, lige-
som er også vil være mulighed 
for at stille spørgsmål.

Mødet afholdes i Reerslev 
Forsamlingshus, Tingstedvej 
27, Reerslev, mandag d. 23. 
november 2015, kl. 19.00.

Debatmøde om 
EU-afstemningen

HEDEHUSENE: I en tid hvor so-
len står lavt på himlen er det 
særligt vigtigt at fejre livet med 
god mad, og i godt selskab. 
Endnu bedre bliver det, hvis 
der også er levende musik og 
fællesdans. Det dejlige er, at 
frivillige ildsjæle fra Charlot-
tekvarteret har taget initiati-
vet til netop at arrangere en 
sådan aften, hvor livet kan 
fejres sammen med naboer, 
venner og alle andre der har 
lyst. Det bliver en kulturaf-
ten med specialiteter fra Mel-
lemøsten, folkedansen Dabke 

akkompagneret af levende 
musik, og hyggelig atmosfæ-
re med orientalsk indretning. 

Charlottekvarteret, som er 
blevet kaldt en kulturel perle 
af borgmesteren, har i fl ere år 
haft en tradition for at invitere 
byens borgere til kulturelle ar-
rangementer, hvor kvarterets 
kulturelle mangfoldighed fej-
res til glæde for hele byen. Det 
er i denne ånd, at de frivillige 
byder velkommen til en aften 
med fokus på det gode nabo-
skab og på god gammeldags 
medmenneskelighed.  

Kulturaften bliver holdt 
fredag den 27. november i 
Aktivitetshuset, Charlotteager 
122B. 2640 Hedehusene. Fra 
kl. 17.30 til 22.00  

Pris: 25 kr.  for børn(under 
12 år), 50 kr. for voksne 

Man skal tilmelde sig på 
mail til: kontakt@charlotte-
kvarteret.dk senest den 23. 
november. (Da der er begræn-
sede antal pladser, så foregår 
tilmelding efter først til mølle 
princippet).

Kulturel perle byder på 
lækker mad og folkedans

HEDEHUSENE: Der ligger fl ere 
års grundig dialog, analyse og 
arbejde med planer og strate-
gier bag udviklingsplanen for 
de næste 20 års byudvikling 
af den nye bydel syd for Hede-
husene Station. Forude venter 
lokalplanlægning, grundsalg, 
mere dialog og ikke mindst 
egentligt byggeri af fremtidens 
forstad.

»NærHeden står nu med en 
robust plan for de næste man-
ge års byudvikling - og efter 
fl ere års papirarbejde kan vi 
nu se frem til en mere kon-
kret fase, hvor der kommer 
fokus på egentligt byggeri og 
aktiviteter, der kan understre-
ge NærHedens profi l som en 
ny og anderledes forstad med 
fokus på fællesskaber og det 

nemme hverdagsliv,« siger be-
styrelsesformand i NærHeden 
P/S Carsten Koch.

Åbent hus for alle
NærHedens bestyrelse vil 
gerne markere færdiggørel-
sen af udviklingsplanen med 
en reception for alle samar-
bejdspartnere, interessenter 
og beboere i Hedehusene - og 
inviterer til åbent hus på pro-
jektkontoret mandag den 23. 
november kl. 17.00-18.00 på 
Industrivej 2 i Hedehusene. 

Gæsterne bliver budt vel-
kommen af bestyrelsesfor-
mand Carsten Koch, hvoref-
ter projektdirektør Ole Møller 
fortæller om de vigtigste træk 
i udviklingsplanen. Herefter 
bliver der mulighed for at få 
et eksemplar af udviklings-
planen og stille spørgsmål 
til bestyrelse, sekretariat og 
hovedrådgiveren Arkitema. 
NærHeden byder i dagens 
anledning på vin, vand og 
lidt at spise. 

Kom og hør om Nærhedens udviklingsplan
ÅBENT HUS. På mandag den 23. november o� entliggør NærHeden udviklingsplanen for området og
i dagens anledning inviterer selskabet bag den nye bydel til åbent hus på projektkontoret.

Ole Møller, direktør for Nærheden, byder indenfor på projektkontoret. Arkivfoto: Kim 
Rasmussen

Fakta

OM UDVIKLINGSPLANEN

  Planen handler om de næste 20 års byudvikling

  NærHedens udviklingsplan sætter rammerne for den 
fysiske og strategiske udvikling af den nye bydel. 

  Planen er udviklet i dialog med borgere, interessenter og 
fagfolk inden for blandt andet arkitektur, trafi k, klima, byliv 
og økonomi. 

  Planen fokuserer på de store træk i byudviklingen, mens 
de enkelte bebyggelser vil blive udviklet i dialog med de 
private investorer, som skal bygge dem. 

  NærHeden bliver udviklet i etaper og forventes at stå 
færdig om cirka 20 år.

Kom til kulturaften med mad, musik og dans i Charlottekvarterets aktivitetshus. 
Arkivfoto: Kim Rasmussen
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FLØNG: På søndag den 22. november er der børne- og familieguds-
tjeneste i Fløng Kirke ved Britta Raakjær Vind. Gudstjenesten 
holdes kl. 10-11.

Gudstjeneste for hele familien


