Reerslevs kirkes sogneudflugten – 2021
Af Bodil Heiede
Sogneudflugten gik i år til Amager i fint vejr med sol og høj himmel. Alle kirkerne nær
Dragør var travlt optaget af at indhente kirkelige handlinger, der var blevet udskudt pga.
corona-epidemien, men Jakob sørgede for, at vi alligevel fik en slags fornemmelse af
kirkelivet på Amager i gamle dage ved at fortælle os om salmedigteren H.A. Timm, som vi
også sang en salme af oppe i vores egen kirke, inden bussen kørte.
Undervejs i bussen blev vi godt underholdt af Jan Kastorp, der er opvokset Dragør, og som
kunne give turen masser af lokalkolorit. På Amagermuseet i Store Magleby blev vi godt
modtaget og fik et levende oplæg om de stærke traditioner, der indtil nutiden har
eksisteret blandt efterkommerne af de hollandske bønder, der blev indbudt af kongen til at
slå sig ned på Amager allerede i 1600-tallet. Gamle dragter og festtraditioner fungerede
som vigtige betydningsmarkører i gamle dage, og jo flottere og mere følelsesladede fester
jo bedre. I de lavloftede, men smukt dekorerede stuer på den gamle museumsgård i Stor
Magleby kunne vi godt forestille os, at Dragør tidligere blev betragtet som langt væk. 3-4
km er ikke langt i vore dage, men tidligere var der en mentalitetsforskel og en slags
rivalisering imellem nærtliggende byer som Dragør og St. Magleby, som blev forstærket af,
at den ene by var drevet af kongens elskede Amagerbønder og den anden by levede af
havneaktiviteter og skibsfart.
Vi fik en god frokost på Dragør Strandhotel og kunne sidde og nyde havudsigten og
stemningen i den gamle havn. Det hele endte med et flot fastelavnsoptog med 29 ryttere
klædt som amagerbønder i sorte veste og høj hat alle sammen. Hestene var livlige og
drikkeviserne muntre og glade. Det kunne dog undre, at fastelavn skulle falde, netop som vi
kom forbi. Igen er det corona-epidemien, der har vendt op og ned på årets gang, men det
gjorde ikke stemningen mindre.

