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Kære modtagere af foreningens nyhedsbrev 

Endelig kan vi komme i gang med vores sæson - og vi glæder os            
Vores generalforsamling i april blev ramt af Corona, som så uendeligt mange andre arrangementer blev. 
Da regeringen i begyndelsen af juni satte antallet op for, hvor mange, der må sidde til f.eks. teaterforestilling, 
biograffilm og koncert, holdt bestyrelsen sit første møde med den ene ting på dagsordenen: Hvordan skal vi 
klare udfordringerne i forhold til Corona, hvis vi vil i gang den 28, juni? Læs herunder, hvad vi fandt frem til. 
På vores næste bestyrelsesmøde tager vi stilling til koncerterne i præstegården og til generalforsamlingen. 

Forholdsregler ved sang- og fortælleeftermiddagen ”De lyse nætter” i Kærum kirke
I modsætning til Babettes Gæstebud sidste år, hvor man kun skulle tilmelde sig, hvis man ville deltage i middag-
en, så skal vi beregne antallet af deltagere efter opmåling, og det betyder med de nuværende regler, at vi må 
være 50 i kirken, når vi skal synge og vi må være 50 i lokalet på Øbjerggaard. Det passer rigtig godt sammen. 
Herunder ser du reglerne for 28. juni:                                                                                                                                                      

ALLE skal derfor tilmelde sig til både sang og middag, søndag d. 28.juni                                                           
Tilmeldingsfristen var 16. juni, men er nu forlænget til den 20. juni. Vent dog ikke for længe. 
Ingen må komme til kirken uanmeldt. Man må IKKE komme med symptomer på Corona - har man symptomer 
skal man blive hjemme  Vi modtager jer udenfor kirken, og beder jer holde afstand på vej ind i kirken og ud 
bagefter. Vi hjælper jer med at finde plads i kirken. Man må sidde ved siden af dem man er tæt på i hverdagen 
-  ellers holder vi afstand  

“De lyse nætter” - med fortællinger om digtere og 
komponister + bryllupsmiddag, søndag d. 28. juni                   
Arrangementet er et samarbejde mellem os og De 5 kirker: Sønderby, 
Kærum, Dreslette, Helnæs og Haarby. Pianist og komponist Bodil Heister 
er vil føre os igennem de lyse nætters dejlige sange fra højskolesangbo-
gen, hvor hun vil fortæller om Holger Drachmann, Jeppe Aakjær, Thøger 
Larsen, Carl Nielsen og mange flere fra samme tid. Middagen bagefter er 
smagsoplevelser fra den middag, som blev serveret ved Holger Drach-
manns bryllup med Emmy Culmsee i 1878 på Havreholm Slot. Middagen 
koster 185 kr. som skal forudbetales. Drikkevarer købes på stedet. 
Find kontonummer og MobilePay i folderen eller på hjemmesiden. 

Modtagere af Nyhedsbrevet                                                                                                                                     
Både medlemmer hos os, og jer der ikke er medlemmer, kan være modtagere af Nyhedsbrevet. Som medlem har 
du modtaget programfolderen med posten og du kan læse nærmere om alle arrangementer der, men de samme 
oplysninger kan læses på vores hjemmeside. 

Tilmeld dig nu til de koncerter, du gerne vil med til                                                                                   
Vi ved ikke endnu, hvor mange, der er plads til, og hvor mange, vi må være til vore koncerter i Helnæs Gl. Præste-
gård, når det bliver aktuelt. Vi bruger jo ‘først til mølle princippet’ altid, så kom ikke for sent. 
Tilmeld jer gerne nu. Vel mødt til levende musik i mange genrer.

Marianne Therp
                                                                                                                                                                                                                                          

Sigurd Barretts fortælling om 100-året for 
Genforeningen blev AFLYST, men nu har vi en 
ny dato. Det bliver samme sted, men mandag 
den 28. september.
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