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Helnæs, d. 13. marts 2023

Kære modtagere af Nyhedsbrevenet

Koncertsæson 2023 begynder snart                                                                                                                                     
Vi har valgt at give mulighed for 11 koncerter i år og at 
sprede koncerterne mere ud over året. Alle koncerterne 
er omtalt i folderen, som medlemmerne har modtaget 
med posten. Besøg vores hjemmeside, hvis du ikke er 
medlem. 

Lørdag den 18. marts kl. 19.30 kan medlem-
mer indbyde ikke–medlemmer til koncert                                                                                                          
Blæserkvintetten Qvindetta lægger ud med koncert  
i Kærum kirke lørdag aften. Der er god plads i kirken og 
vi giver derfor alle medlemmer mulighed for - ved denne koncert - at introducere venner, bekendte, naboer og 
familiemedlemmer til foreningen til medlemspris kr. 125. Medlemmer, der vil benytte den mulighed, skal selv 
reservere plads til deres gæster ved koncerten. 

Qvindetta                                                                                                                                                                      
- spiller et meget afvekslende, fortrinsvis dansk, program med kendte blæserkvintetklassikere og de 5 professio-
nelle kvindelige musikere indleder med den traditionelle blæserkvintet af Peter Rasmussen. Den findes også på 
kvintettens nye CD ”World Mothering Air ”. Koncerten fortsætter med ”Dialoger” af Finn Høffding, ”Fire Akvareller” 
af svenske Tor Aulin og vil slutte med musik af Carl Nielsen. De enkelte værker bliver introduceret af Qvindetta. 
Musikerne mødtes omkring 2011 og har siden spillet mange koncerter. Kvintettens musikere er Ragnhildur Jósefs- 
dóttir på fløjte, Henriette Holk på horn, Pina Mohs på obo, Tine Maj Antonsen på klarinet og Xanthe Arthurs på 
fagot. 
Reservér som vanligt pladser på hjemmesiden eller på 6173 4540. I pausen kan der købes forfriskninger. 
Kom og få et skønt gensyn med Qvindetta.

Generalforsamlingen 7. marts                                                                                                                              
Assens Strings indledte med musik under ledelse af Jitka, hvor de først spillede Vivaldis forår her først i marts. 
Straks efter hørte vi hans sats om vinteren, da vi nyligt havde oplevet snestorme. Aktuel musik må vi sige.  
De spillede til en fællessang og sluttede med det dejlige og velkendte tema fra Matador. 
Se en forkortet omtale af generalforsamlingen nederst i Nyhedsbrevet. 

Støt os via FynskSupport  
- du bestemmer og energifyn betaler                                                                                                          
EnergiFyn vil gerne støtte lokale klubber eller foreninger, og du 
bestemmer, hvem du vil støtte, og EnergiFyn betaler. Som kunde 
kan du vælge FynskSupport via www.fynsksupport.dk 
Her kan du læse mere om hvordan. Du vælger den forening, som du vil have energifyn til at støtte med et beløb 
hvert år. Du kan også ringe til deres kundecenter på 70131900 - det er nemt. Din pris for Support El lige nu er  
115 ører pr. kWh - kun ca. 25% af prisen for Kvartals El, som nu koster 408 ører pr. kWh. Måske vil du spare penge.
 

Sådan forløb generalforsamlingen                                                                                                                   
Anders Lyng blev valgt som dirigent og konstaterede straks, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, inden han 
gav ordet til formanden.  Formanden gennemgik i beretningen koncerterne i jubilæumsåret og udtrykte glæde 
over, at så mange gæster - både medlemmer og mange andre havde bakket op om koncerterne i stor stil. 

Blæserkvintetten Qvindetta

- fortsættes på næste side...



www.helnæskultur.dk

En stor tak til bestyrelse og suppleanter for det store ekstra arbejde, som omlægningen med nye spillesteder havde 
krævet. Året blev indledt med en bustur til ”En aften med Philip Faber”. Turen blev en succes og udløste en stor tak 
fra formanden til Anni og Birthe Lis fra bestyrelsen, som havde planlagt den.
                                                                                                                                                          
Det blev foreslået og besluttet at flytte koncerttidspunktet i sæson 2023 til kl. 19.30 i stedet for kl. 20.
Samarbejdet med ”De 5 kirker” om en stort anlagt optræden i Kærum Kirke og spisning på Øbjerggaard var nu 
reduceret til 3 kirker, hvor temaet var ”Tid til tiden”. Samarbejdet med kirkerne er ikke på programmet i 2023.
Folkemusik kombineret med klassiske toner var på programmet flere gange i 2022. Jubilæumsfesten blev fejret  
i Forsamlingshuset med middag og folkemusik med Jane & Shane. Tak til jer, der deltog.

Der var også fuldt hus og folkemusik. da troubadouren Tom Donovan optrådte i Galleri Knadring.
For første gang var vi en del af høstfesten på Vestfyns Hjemstavnsgård med en folkemusikkoncert. 
Eftermiddagen bestod af flere fine kulturhistoriske oplevelser.
Jazzkoncerten, der tidligere har været afholdt i præstegårdshaven, blev flyttet til Saltvandssøerne på Agernæs 
i skønne omgivelser og arrangementet fik mange positive tilbagemeldinger. En stor tak til Bente Olesen for at 
huse os. Vi gentager succesen i år - nu om eftermiddagen af hensyn til at kunne gå til bilerne i dagslys. 
Der bliver mulighed for spisning efter koncerten.

Den første klassiske koncert blev afholdt i Hårby Kirke med de unge talentfulde musikere - klarinettist Jonas 
Lyskjær Frølund og pianist Elias Holm - en stor oplevelse. Blæserkvintetten Qvindetta måtte aflyse på grund af 
sygdom, men den spiller heldigvis i Kærum Kirke den 18. marts i år, hvor medlemmer kan tage venner med til 
medlemspris. Bodil Heister sprang til og gav os en sangaften med efterårets sange.
Sæsonen blev afsluttet med en flot operaaften med Jesper Buhl, Kiki Brandt og Mathias Hedegaard.

I 2023 har flere af spillestederne begrænset plads, så reserver i god tid til sæsonens 11 koncerter.

Endnu engang en stor tak til bestyrelsesmedlemmer og hjælpere for et engageret og godt samarbejde.
Tak til Arne og Doris Pihl for at lægge lokaler til koncerterne og for samarbejdet omkring klargøring til koncerterne. 
Tak til Lotte Egebak for udsendelse af vores nyhedsbreve forud for vores arrangementer. 
Tak til grafiker Tina Valbjørn, Enggaard Grafik, for et topprofessionelt arbejde med annoncer, programfolder og 
nyhedsbreve, der giver os et flot ansigt udadtil. Tak til alle de lokale annoncører, der støtter vores arbejde med at 
få dygtige kunstnere til Helnæs. Tak til Assens Kommune, Solistforeningen og Statens Kunstfond for støtte til 
foreningen. Tak til Kærum, Sønderby og Helnæs menighedsråd og Øbjerggaard for samarbejdet i 2022.           
Tak til Foreningen Norden Assens for støtte til nordisk koncert.
Beretningen blev godkendt.                                                                                                                                   

Kasserer Else Larsen fremlagde derefter regnskabet, som samlet set gav et lille underskud på kr. 6.ooo. Ved årets 
udgang var der et plus på kontoen på kr. 102.000 kr. Regnskabet er revideret og underskrevet af de to bilags-
kontrollanter.
Else Larsen fremlagde budget for 2023, som samlet balancerede med kr. 199.000. Godkendt.               
Bestyrelsen foreslår at fortsætte med uændret kontingent: 150 kr. for et medlem og 250 kr. for en husstand. 
Det blev vedtaget.
Ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen:
Marianne Therp, Bente Haines og Birthe Lis Kristensen blev alle genvalgt.                                                     
De øvrige i bestyrelsen er Karen Valeur, Anni Knudsen, Inger Lund og kasserer Else Larsen
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Valg af to suppleanter                                                                                                                                                      
Bente Olesen og Anni Martinsen blev valgt som suppleanter.
Valg af bilagskontrollører og bilagskontrollantsuppleant.                                                                         
Jørgen Rasmussen og Bent Kristensen blev genvalgt. Som suppleant valgtes Mogens Lund.
Birthe Lis Kristensen orienterede om foreningens support - aftale, som er indgået med Energi Fyn, som vil støtte 
Helnæs Kultur- og Musikforening. 

En særlig tak til Bent Kristensen for stort arbejde med hjælp til kassererjobbet og hjemmesiden i 2022.
En særlig tak til Marianne Therp for fortsat engagement som foreningens formand gennem flere år.
Vi er spændte på at komme i gang med den ny sæson, hvor de forskellige koncertsteder nøje er udvalgt efter den 
enkelte koncert.

Pianist Elias Holm og klarinettist Jonas Lyskjær Frølund, koncert 2022 i Haarby Kirke.


