
Helnæs, d. 26. april 2019

Kære modtagere af foreningens nyhedsbrev 

Generalforsamling 11. april på Café Helnæs Mejeri
Unge talentfulde strygere fra Assens Musikskole indledte aftenen med dejlig musik under  
ledelse af et par spillende lærere - igen en fin oplevelse som optakt til generalforsamlingen.  
Generalforsamlings gennemgående stemning var positivitet, idet både formand og kasserer  
udtrykte stor tilfredshed med sæson 2018. 
Koncerterne har været godt besøgt - tak til medlemmernes opbakning - medlemstallet er  
steget en del i årets løb - entréindtægterne havde næsten alene betalt honorarerne - tak for  
opbakningen. Annoncørerne har i stort tal gentegnet deres små annoncer i vores folder 
- tak til annoncørerne - tak til Jette og Per, fordi vi må benytte de charmerende lokaler - tak til  

Assens kommune, Solistforeningen og Flemløse Sparekasse, som igen har  
anerkendt foreningen og givet støttekroner til arbejdet og sidst, men ikke
 mindst tak til alle i bestyrelsen, som arbejder med at få det hele til at
ske på bedste måde. Beretning, regnskab og budget blev godkendt.
Kontingent uændret.

Ved valg til bestyrelsen var der genvalg til Birthe Lis Kristensen og 
Marianne Therp. Nyvalgt blev Bente Haines, da Inge-Lise Laulund  
valgte at træde ud af bestyrelsen, men hun vil gerne fortsætte som  
frivillig. Tak til Inge-Lise for indsatsen og fordi du fortsat vil hjælpe os.                                                                                           
Slutteligt takkede dirigenten for god ro og orden. 
Så var det tid at nyde Café Helnæs Mejeris lækre buffet og den lille  
koncert med De Fynske Hekse, hvor der ud over skøn musik også blev  
sunget forskellige forårssange. Flere af dem var ønsket af medlemmer 
på forhånd. 

Babettes Gæstebud på en ny måde 11. maj kl. 16                                                                             
Mange vil kende Karen Blixens roman Babettes Gæstebud og nogle vil have set Gabriel Axels  
Oscarbelønnede film med samme navn. Nu kan fortællingen sanses med musik og mad.
Lørdag den 11. maj vil man kunne opleve den som en koncertfortælling i Kærum kirke.   
De tre optrædende kalder den for ”Babettes Gæstebud - Nadverens Himmelstige”. 
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... fortsat fra forsiden

Udgangspunktet er Blixens underfulde fortælling, som hun kalder en SKÆBNE-ANEKDOTE.   
Man vil møde disse 3 kunstnere: skuespiller Nis Bank-Mikkelsen - en suveræn oplæser, en bland-
ing af Aladdin, Bellman og Rytter; Jens Schou, som er solo-klarinettist med en svaghed for klez-
mermusikkens melankoli og fandenivoldske livsglæde samt Anders Singh Vesterdahl, der er en 
fantastisk harmonikaspiller, med verdensmusik som sit speciale, selv verdensformat og et centralt 
medlem af The Middle East Peace Orchestra. 
Musikken skaber den særlige nadverstemning, der dækkes op til og er dels den norske salmetone 
og den musik, der overbyder alt, som altid fulgte Blixen, nemlig Mozarts klarinetkoncert på gram-
mofonplade. Pladen blev spillet så ofte på den afrikanske farm, at en ny jævnligt måtte rekvireres 
fra England. Den berømte dirigent Herbert von Karajan mente, at denne musik altid burde spilles 
i kirkerummet med klarinetsolisten stående på prædikestolen. 
Et nyt samarbejde er kommet i stand i anledning af denne begivenhed, idet ”DE 5 KIRKER” - 
Kærum, Sønderby, Dreslette, Helnæs og Hårby - er gået sammen med vores forening og takket 
være det samarbejde, vil der være fri entré i kirken. 
Vi kører fra kirken til Øbjerggaard, Sønderby Bjerge for at nyde en form for tapasmenu, der for-
tolker Babettes gæstebud. Drikkevarer skal købes på stedet.

                                                                                                                                                         

På tirsdag omtales dette arrangement i lokalaviserne, så vil du med, bør du tilmelde dig nu og 
senest 2. maj, da der er begrænset plads.                                                                                                                                       

Tilmeld på foreningens hjemmeside www.helnæskultur.dk eller på telefon 6173 4540.                                      

Betaling for spisning - kr. 150 pr. person - kan ske til Helnæs Kultur- og Musikforening på  
foreningens MobilePay 48047 eller på netbank kontonummer 0847 0000528285. 

Vel mødt til sæson 2019
Marianne Therp

Tilmeld dig allerede nu til 
tapasmenuen på Øbjergaard!

FRI ENTRÉ


