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Dejligt, at være i gang med koncerterne
Koncerten med Basco på Øbjerggaard trak fulde huse og blev en dejlig 
oplevelse for gæsterne og  også for 4 musikere: Ale Carr, cittern, Anders 
Ringgaard Andersen, akkordeon og trombone, Andreas Tophøj, violin 
og viola, Hal Parfitt Murray, violin, viola, mandolin og lead vocals.                          
De havde længtes efter at møde et levende publikum og stoppede 
midt i et nummer og glædede sig over at spille for en masse glade  
gæster.  Der var stor gejst og højt humør fra Basco, både når de spillede 
og fortalte historier. og det smittede selvsagt af hos tilhørerne, som fik 
mange herlige ting at høre. Skøn stemning og folkemusik for alle 
pengene.   Stort og lang bifald gav Basco lyst til at komme med et 
herligt ekstranummer. Den gode stemning forsatte under måltidet, 
som Øbjerggaard havde fremtryllet til os. En virkelig dejlig begyndelse af sæsonen. 

Generalforsamling med en kort cellokoncert som optakt
Vejret viste sig fra sin allerbedste side med sol og næsten ingen vind. 
Alle gæster kom til saltvandssøerne ved Agernæs i bil og cellisten 
Ida Riegels kom cyklende med sin cello på ryggen og et stort smil på 
læben. Cellisten valgte sin placering ved en af søerne, og vi satte os på 
stole og bænke rundt om. Ida Riegels fortalte om sig selv og celloen, 
som hun selv har bygget og om sin passion for at cykle og hun spillede 
Bach og en del selvkomponerede værker. Til slut satte hun nogle gæster 
til at medvirke ved sidste nummer ved at spille rytmisk på hendes cykel.                      
En dejlig, rolig og overraskende koncert med en meget dygtig solist, 
som man fik lyst til at høre meget mere til.          
Det gode vejr gjorde, at vi blev i solen og holdt generalforsamlingen der.                                         
Formandens beretning, regnskab 2020 og budget 2021 blev alle god- 
kendt og kontingentet fastholdtes takket være en god økonomi.
Valg til bestyrelsen blev genvalg af de tre på valg, Marianne Therp, Bente
Haines og Birthe Lis Kristensen. Som suppleanter valgtes Bente Olesen

og Anni Knudsen. Valg af bilagskontrollanter og suppleant blev genvalg til Eigil Kristensen, Jørgen Rasmussen
og Else Larsen.                                                                                                                                          
Foreningen stod for grillmad til medlemmerne efter general-
forsamlingen i bålhytten ved søerne og dagen blev således 
sluttet godt. 

The Latin Clasico spiller lørdag den 12. juni kl. 20                                                                                                                                
Helnæs gl. præstegård får besøg af en af Danmarks mest be-
nyttede sopraner Signe Asmussen Manuitt. Hun er uddannet 
på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København 
og hun debuterede i 2001 fra Solistklassen sammesteds, med 
strålende anmeldelser, der udråbte hende til ”en sanger med 
ekstraordinære muligheder” og en ”vokal intimforfører”...                                       
Signe Asmussen kommer med et band af de allerbedste latin-
jazz musikere og vokalister. Det er et 6-mands band, som er 
kendt for at underholde og overraske ved at forbinde ameri-
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kanske, europæiske og skandinaviske “klassikere” med den latinamerikanske folklore. Koncerten vil byde på musik 
af bl.a. George Gershwin, Evert Taube, Kai Normann Andersen og Carl Nielsen.   

Tilmelding gerne hurtigt på tlf. 6173 4540 eller på www.helnæskultur.dk - vi opretter en venteliste, og 
ringer til jer, hvis der bliver afbud. Husk corona-pas. Bliver vejret godt, vil koncerten finde sted i gård- 
haven, hvor vi kan være flere fra ventelisten.

Herover ser du vores annonce af det næste arrangement vi har sammen med de 5 kirker den 26. juni.
OBS! Tilmelding er senest den 12. juni.

Teksten er kortfattet i annoncen, men I kan læse mere på hjemmesiden, hvis I ikke har folderen. 
Her kan man også læse om fordelene ved at blive medlem af foreningen.

Vel mødt. 

Marianne Therp

... fortsat

TEMA: H.C. Andersen på 3 måder                   
Der er fri entré i kirken, men tilmelding skal ske samtidig til alle 3 dele

Lørdag 26. juni kl. 15.00 i Kærum kirke                                         
Foredrag ”Livet - det dejligste eventyr” om H. C. Andersens tro                

Bygger på hans eventyr, historier, lyrik og romaner og vil tolke  
hans budskab. To musikere, Eva Kobel og Karen Valeur, krydrer  

programmet med fællessang og musik.                                                                                    

Efter Kærum kirke køres til                                                                                                     
HCA’s 70 års fødselsdagsmiddag fra 2. april 1875                                                        

STED: Øbjerggaard, Gudøgyden 12. 
Middagen er en fortolkning af den fra 1875. 

Måltidet forudbetales og koster 185 kr.  
Drikkevarer købes på stedet.                                                                                                           

Lørdag 17. juli kl. 13.30 på Sanderumgård                                                                                                                       
Havevandring med foredrag 

”H.C. Andersen i Den Romantiske Have”                                                            
Udflugt i private biler til Sanderumgårdvej 152, 5220 Odense.  

Rundtur i haven med stop for at høre om “H.C.A. i Den romantiske 
Have”. Efter kaffe og kage ser vi mere af haven, som lukker kl. 17.  

Turen koster m. entré, fortælling, kaffe og kage 170 kr.
                                                                                                                                                 
 TILMELD  før 13. juni på 61 73 45 40 eller på 
  www.helnæskultur.dk          
 BETALING  ved tilmelding konto 0847 0000528285 eller 
  MobilePay 48047

Arrangører er De 5 kirker i samarbejde med 
Helnæs Kultur & Musik

                                                                                                   

ALLE ER VELKOMNE


