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Hyggestund på biblioteket
FENSMARK: Tag nattøjet på, find din yndlingsbamse
frem, husk tandbørsten, og kom så ned på biblioteket
til en time krydret med højtlæsning, godnatsange,
tandbørstning og hygge.
Torsdag 28. oktober fra 18.30 til 19.30 inviterer
Fensmark Bibliotek på en hyggelig aftenstund for
børn i alderen 3 til 6 år. Og det er ganske gratis at
deltage.
Biblioteket stiller liggeunderlag og tæppe til
rådighed, og der vil blive serveret lidt frugt og vand
undervejs. For at opnå en tryg og hyggelig stemning
blandt børnene, ser vi helst, at der kun deltager én
voksen pr. barn.
Tilmelding kan ske på Fensmark Bibliotek.

TID OG STED ØST

Onsdag
9.30-11.30: Birkevang, Herlufmagle: Mother Theresestrik v/Elisabeth Olsen.
10.00: Plejehjemmet Søvang,
Glumsø: Siddedans.
16.00-17.00: Tyvelse Kirke:
Kom og syng med i Tyvelse
5-sognspastorats familiekor.
Arr.: Organist Flemming
Mørk Pedersen.
18.00: Depotet i Skelby: Åben
café med fællesspisning og
fernisering af Lili Stampe
Sørensens værker.
18.30: Herlufmagle Skole:
Herlufmagle Kroket.
19.00: Tybjerghus, Tybjerglille Bakker: Stavgang. Arr.:
Landsbyforeningen Tybjerg
& Omegn
19.00-21.30: Birkevang,
Herlufmagle: Onsdagssang
v/Karen Kofoed og Svend
Erik Petersen.
19.00-23.00: Glumsø Kro:
Spilleaften i Glumsø
Bridgeklub.

Torsdag
9.00: Helgesvej 36, Herlufmagle. Ældre Sagen spiller billard.
9.30-11.30: Glumsø Kro: PCstuen er åben.
13.00-14.00: Birkevang, Herlufmagle: Ældregymnastik
ved Karen Petersen.
14.00: Birkevang, Herlufmagle: Banko. Arr. HerlufmagleTybjerg Pensionistforening.
14.00-16.00: Længen, Glumsø
Præstegård: Hygge og snak
ved kaffebordet.
14.00-16.45: Birkevang,
Herlufmagle: Torsdagsklub.
Arr. Herlufmagle-Tybjerg
Pensionistforening.

HOLMEGAARD

Onsdag
9.00-12.00: Aktivitetshuset,
Toksværd: Syværksted og
sølvarbejde.
10.00-12.00: Loddervej,
Holme-Olstrup: Petanque.
Arr.: Holme-Olstrup Senior
Petanque Klub.
10.00: Røjleparken, Fensmark:
Datastue.
10.00-15.00: Røjleparken,
Fensmark: Kreativ hygge.
Arr.: Aktivitetsgruppen.

2010

HOLMEGAARD AMATØR TEATER: Julen nærmer sig med hastige skridt.
Det gør premieren på amatørteatrets nye forestilling Nød i Præstegården
også. En af veteranerne, Trine Willumsen, fortæller om livet på teatret.

.346%$
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ONSDAG 27. OKTOBER

10.15-11.30: Røjleparken,
Fensmark: Herregruppe.
10.15-11.30: Røjleparken,
Fensmark: Demensgruppe.
12.00: Røjleparken, Fensmark:
Datastue.
18.30: Holme-Olstrup Forsamlingshus: Bankospil.

Torsdag
9.00-12.00: Aktivitetshuset,
Toksværd: Hobbyklub for
kreative. Arr: Aktivitetsgruppen.
9.30-10.45: Røjleparken, Fensmark: Stolegymnastik.
10.00-12.00: Røjleparken,
Fensmark: Dart.
13.00-17.00: Gallerie Dragehøj, Kalkerupvej, Fensmark:
Udstillingen er åben.
13.30: Aktivitetshuset, Toksværd: Kortspil.
14.00: Røjleparken, Fensmark:
Sangfuglene med harmonikaspil.
18.30-19.30: Fensmark Bibliotek: Højtlæsning, godnatsange og hygge for de små.
18.45: Toksværd Samlingshus: Banko. Arr.: Toksværd
Banko.
19.30-22.00: Fensmark Præstegård: Studiekreds om
Karen Blixen. Arr.: Sognepræst Marianne Fritzen

FLADSÅ

Onsdag
10-12: Rosengården, Brøderup: Computerhold.
11.30: Rosengården, Brøderup: Cykelhold.
13.30: Kornmagasinet, Tappernøje: Petanque.
13.30-16.30: Rosengården,
Brøderup: Pensionistforeningen.
18.30: Kornmagasinet, Tappernøje: Petanque.

Der er ingen nød på
teatret i Holmegaard
AF ROBERT ANDERSEN

D

er er lagt op til endnu
en succes på Holmegaard Amatør Teater,
når dørene 12. november
bliver slået op til efterårets
nye forestilling, Nød i Præstegården.
Ja, ny er måske så meget
sagt, for den kørte for fulde
huse i foråret 2009, men
forestillingen er så populær, at teatret synes den
skulle have en tur mere.
Nød i Præstegården,
der oprindeligt er skrevet
af Henrik H. Lund, som en
kærlig parodi på Jul i Nøddebo Præstegård, spiller
fem gange denne sæson
12.,13. og 14. og igen 18. og
19. november med samme
besætning som i 2009.

Livsstil

53-årige Trine Willumsen
er en af de medvirkende.
Hun har været med i Holmegaard Amatør Teater,
kaldet HAT, siden 1992,
og hun har medvirket i 17
forestillinger.
Hendes mand, Per, er
også en af de bærende
kræfter på teatret. Han er
lyd- og lysmand, og vicevært, og for at det ikke skal
være løgn, så er deres datter også med.
Familien bruger det meste af deres fritid på projektet. Når den ene forestilling er slut, er der altid
en ny ,der venter.
- Det er blevet lidt af en
livsstil. Nogle gange brokker familie og venner sig
over, at vi har så travlt, siger Trine Willumsen.
Hun har faktisk lidt
svært ved at forklare, hvorfor hun er så grebet af teaterlivet, og selv om hun
godt kan lide suset fra publikum og fornemmelsen af
at stå på scenen, så er det
ikke kun det. Efter lidt betænkningstid så kommer
hun frem til, at det mindst
lige så meget er det kammeratskab og det sociale
liv, der opstår i truppen,
hun ser som det vigtigste.

Nedtrapning

GLUMSØ BIO

Onsdag og torsdag
19.30: Letters to Juliet.

Rundt om på teatret er der
opsat billeder fra de forskellige forestillinger, og
Trine Willumsen har været
med det meste af et halvt
liv, så billederne repræsenterer både minder om og
dokumentation for det liv,
hun har haft på teatret.
Hun fortæller gerne. Og
det er tydeligt, at hun har
haft det sjovt, men alt har
en ende.
Den er ikke nået endnu,

men hun er begyndt at
trappe ned.
- Ja, nu skal jeg ikke
være med så meget mere,
siger hun og ligner en, der
mener det.
Men nu skal der lige
fyres fem hæsblæsende
udgaver af Nød i Præstegården af først. Det er kun
i præstegården nøden be-

står, for teatret er på vej
mod endnu en succes.
For yderligere info: www.
holmegaardamatoerteater.
dk ■

Trine Willumsen på den
scene hun har haft så
mange herlige stunder
på. Nu er hun ved at gøre
klar til at medvirke i Nød i
Præstegården. I baggrunden
er sceneteknikker, Jørgen
Christensen, ved at færdiggøre dele af dekorationerne
til forestillingen. Foto: Robert
Andersen.

