Dilettant i Ravnebjerg Forsamlingshus

2012

Grevinden går igen igen…
Af Knud Erik Meyer Ibsen

Generalprøve:

lørdag d. 3. marts kl. 14.00

Hyggeforestilling:

mandag d. 5. marts kl. 19.30

Hyggeforestilling :

torsdag d. 8. marts kl. 19.30

Festforestilling:

lørdag d. 10. marts kl. 18.00

med festmenu og dans.

”2 Danes” leverer lækker musik til kl. 01

Forord:

Igen i år er det lykkedes at samle en flok skuespiller til det årlige dilettantstykke,
som er en genopførelse af ”Grevinden går igen igen” af Knud Erik Meyer Ibsen.
Instruktørstolen er nu overladt til Gitte Munk Nielsen, som har fundet en del
lokale, der fik lyst til at deltage. Det er rigtig glædeligt, at traditionen kan holdes i
live. Der lægges et stykke arbejde i det, men man får en god og humørfyldt
oplevelse ud af det sammen med naboer. Det er et af formålene. Vi håber
selvfølgelig at rigtig mange igen kommer og ser det, så det bliver nogle hyggelige
aftener i fællesskab i forsamlingshuset, som det har været siden 1986.
Til slut vil vi gerne takke de trofaste annoncører, der er med til at støtte huset og
dilettanterne.
Rigtig god fornøjelse!!
Elsebeth Pedersen

BILLETBESTILLING:
Billetter forudbestilles på tlf. 29821694
eller
www.ravnebjergforsamlingshus.dk
bakkehuset@privat.tele.dk

eller via vores hjemmeside:
elsebeth47@privat.dk
eller

Generalprøve d. 3/3 kl. 14: Indgang 50 kr. betales ved indgangen. Prisen
indbefatter også kaffe og hjemmelavet lagkage. Forudbestilling ikke nødvendig.
Hyggeforestilling d. 5. og 8. marts kl. 19,30 forudbestilles. Pris: 90 kr. Indbefatter 1
glas vin og to pæne snitter. Fadøl, vin og vand kan købes yderligere til rimelige
priser.
Festaften d. 10. marts: Skal forudbestilles: Teatermenu serveres kl. 18,00.
Forestillingen starter kl. ca. 20. Efter forestillingen er der dans til 2 Danes til kl. 01,
hvor natmad kan købes. Billetpris 210 kr. for menu, forestilling og levende musik.
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Husk!! Forudbestillinger kan senest ændres en uge før forestillingen!

Dit lokale forsamlingshus NYT
…..ligger lige i din nærhed og kan bruges til mangt og meget. Her foregår mange ting i årets
løb, som du kan deltage i. Du kan selv være med til at bestemme, hvis du vil. Huset er en
forening, hvor man som medlem bidrager med 250 kr. årligt og kan også deltage i den årlige
generalforsamling, hvor alle medlemmer har taleret og kan bidrage med nye ideer. Huset er
dels rammen om foreningens egne aktiviteter– dels til udlejning, hvis man skal holde en fest.
Vi har gode faciliteter for handicappede med toilet, specielle P-pladser, rampe til havestuen
og pusleplads til de små.

Ravnebjerg Forsamlingshus, Ravnebjerggyden 95, 5491 Blommenslyst
”Nøglehus” i samarbejde med Fest-Hjælpen:
Efter nøje overvejelser har bestyrelsen i Ravnebjerg forsamlingshus
besluttet, at forsamlingshuset nu kan lejes som et ”delvist nøglehus”.
Det betyder at lejen indeholder: Leje af lokaler med inventar,
forbrug af el og vand m.m., samt rengøring. Husets duge og
bordpynt kan lejes efter aftale for et mindre beløb. Retningslinier for aflevering af det lejede
ophænges i køkkenet.
Man må selv medbringe mad, drikkevarer, duge og bordpynt m.m.
For at undgå fejlbetjening af forsamlingshuset, er det hensigtsmæssigt
med en person i huset, der ved hvor alt er og hvordan det fungerer.
Derfor vil vi henvise til FEST-HJÆLPEN v/Gitte Aborrelund, der er
vores kogekone og tjener, og som kan hjælpe dig med hele festen, eller
så meget, du ønsker. Evt. også ekstra personale. Dit behov for hjælp
aftales med Fest- Hjælpen v/Gitte Aborrelund på telefon 61 36 77 16
eller ved kontakt pr. mail : festhjaelpen@kalnet.dk . Yderligere
oplysninger kan findes ved at ”google” Fest-hjælpen” eller via direkte
Priser hos Fest-Hjælpen aftales individuelt
link på hjemmesiden www.korupportalen.dk .
efter behov.
Priser: Leje af hele huset- 2400 kr. - Leje af kun havestuen: efter aftale med bestyrelsen.
Forudbetalt reservationsgebyr, som udlignes efter festen: 2000 kr.
Husk: Leje af huset aftales med bestyrelsen – Selve festen aftales med Gitte.
Obs: Vi påtager os ikke
ungdomsfester.
Festfyrværkeri er ikke tilladt.

www.ravnebjergforsamlingshus.dk

Spillede stykker i Ravnebjerg Forsamlingshus:
1987: Den lille model
1988: Den svævende jomfru
1989: Den nye husassistent
1990: Byttecentralen
1991: Alverdens Harald
1992: Far skal giftes
1993: Mordet på Hoppenfelt
1994: Mordskab
1995: Ægtemand på deltid
1996: Den nøgne sandhed
1997: Småtterups store søn
1998: Charleys tante
1999: Englefabrikken
2000: Barselstuen
2001: Genfærdet på badehotellet
2002: Oscar
2003: Afdøde længe leve ( Pip i pensionatet)
2004: Grevinden går igen igen
2005: Karma Kamma, kvaksalveren og kontanthjælpen
2006: I kærlighed og spil……….
2007: Ægtemand i knibe
2008: Dr. Hansens plasticklinik
2009: Kom så, søster ( aflyst)
2010: Farlig fødselsdag
2011: Rundt på gulvet
-----------------------------------------------------------------------------------Hvis du har lyst og tid til
at være med på holdet,
vil vi gerne høre fra dig.
Der er altid plads til en til!

HR‐Design | Helle Rasmussen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Christian Thomsen [bakkehuset@privat.tele.dk]
1. februar 2010 11:51
Helle Rasmussen
Fw: bellinge malerforretning rettelse

Odense

fra Ravnebjerg Forsamlingshus
----- Original Message ----From: Carl Erik Johansen
To: bakkehuset@privat.tele.dk
Sent: Sunday, January 17, 2010 2:07 PM
Subject: bellinge malerforretning rettelse

bellinge malerforretning
v/ C.E.Johansen Flittig Lisevej 72 5250 Odense sv
tlf. 65961269
bellmal @ mail.tele.dk

v

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.5.432 / Virus Database: 271.1.1/2660 - Release Date: 01/31/10 19:3

OBS!!! NY VASKEMASKINE

Vaskehal: højde 2,8 m. og bredde 2,45 m.

www.fyns-kontor-center.dk

Ravnebjerg Tømrerfirma

v/ Tømrermester Henrik Harndahl
Ravnebjerggyden 52- 5491 Blommenslyst
 21 64 96 11- Få et uforpligtende tilbud
Små og store opgaver – Til- om- og -nybygninger

Kvalitetsarbejde!
Det er slået fast!

The more we are together……..
.....er der en gammel sang, der hedder. Vi har af og til drøftet, hvordan vi i
Ravnebjerg kunne skabe lidt mere sammenhæng mellem beboerforening og
forsamlingshus. I og for sig har vi de samme mål men er stadig to foreninger,
der begge gerne vil have kontakt til især nye men også gamle beboere i
Ravnebjerg til fælles bedste. Beboerforeningens medlemstal er dalende.
Menighedsrådet har meldt ud, at de ikke ønsker samarbejde med
forsamlingshuset, selv om vi før i tiden lagde hus til f.eks. ravnebjergmøder og
luciaoptog. Desuden er menighedsrådet på vej til at blive reduceret og
samarbejder med Ubberud, hvilket er forståeligt, da der ikke er mange, der
kommer i kirken til gudstjenester.

Kan vi ikke finde ud af det?? I vores lille landsbysamfund med få husstande,
ingen skole, en ”halv” børnehave, ingen butikker, ingen sportsaktiviteter og
næsten ingen kirke må vi da se at finde sammen om de fælles holdepunkter, vi
allerede har.
Forsamlingshuset har i mange år været samlingssted for mange aktiviteter, og
her kan man møde hinanden på en uforpligtende måde til høstfest, dilettant, vinog ølsmagninger, loppemarked og meget andet, som hvert år har været godt
besøgt. Nu har huset stået der siden 1905 og lever stadig i bedste velgående, så
hvorfor ikke bakke op om alle de kræfter, der har været lagt i det i mange år?
Andre steder råber man på aktivitetshuse eller ønsker at bygge nyt.
Vi har det i forvejen!
Det er uhensigtsmæssigt, at vi ud af de få husstande i Ravnebjerg skal trække 27
bestyrelsesmedlemmer til henholdsvis kirke, beboerforening og forsamlingshus.
Hvorfor ikke forene kræfterne? Hvorfor tage helt ind til byen, hvis vi kan få
noget sjovt og givtigt til at fungere i gå-afstand i Ravnebjerg. Det er I med til at
bestemme.
Foreløbig har vi talt om at slå beboerforeningens og forsamlingshusets
generalforsamlinger sammen den 21. marts. Måske kommer der nye ideer frem
her?
Støt lokale initiativer! Det er frivillige ildsjæle, der sørger for, der sker noget
omkring dig. Men selv den mest glødende ildsjæl brænder ud en dag.
En praktisk ting: Brevporto er ved at være en dyr affære. Derfor kan det være
praktisk med mail-adresser. Nyheder når hurtigt rundt pr. mail. Send din
mailadresse til forsamlingshuset eller elsebeth47@privat.dk gerne med gode
forslag.
Venlig hilsen
Elsebeth Pedersen

Sanderum Mølle
Selskabslokaler
Tømrer- og snedkerarbejde
Vær kstedsarbejde
Bygningsser vice
Projektarbejde
Skilte og montage

Håndværkergården CARSØ ApS

Sanderumvej 232
5250 Odense SV
Telf. 66170175

Fyns Kran Udstyr A/S
Brændekildevej 37
5250 Odense SV
Tlf: 63 96 53 00

Medvirkende:
Alvine:

oldfrue på Augenfryd

Helle Kaas

Laurits:
Kent Madsen

butler på Augenfryd

Dorthe Præstekjær

Børge:
Ole Jensen

plattenslager m.m.

Grevinden:
Dorthe
Præstekjær

indehaver af godset Augenfryd

Gisela
Kärnkrämmergut:
Annemarie
Vanggård

arveretsadvokat

døende et par gange!

Marianne Berg: Scene

Daisy:
Annika
Vestergård

Herbert:
Kent
Larsen

Tage:
Louise
Munk
Nielsen

Gitte
Munk
Nielsen

Lone
Jørgensen

Sminke

Elsebeth
Pedersen

datter af grevinden

grevindens søn

Herberts kumpan

Instruktør

Sufflør

Christian
Thomsen PR, program m.m.

FYNS UNDERVOGNSCENTER
HOLKEBJERGVEJ 62 - 5250 ODENSE SV
TLF. 66 17 13 00

www.fyunce.dk

www.odensespiseguide.dk
....her finder du alt til en god aften

Vi fu
ge
for p r også
rivat
e

65 96 81 81

Brogårdsvej 40
5250 Odense Sv

65 96 10 61

www.oleknudsen.dk
Odensevej 126 . Skallebølle
5492 Vissenbjerg
Telefax: 65 96 81 79

KK - Horses

Køb og salg af heste og ponyer
Opstaldning – Undervisning

Ravnebjerggyden 7, 5491 Blommenslyst, Telefon 4036 6695

Gamle billeder.

Forsamlingshuset har fået et par billeder foræret, som vi synes er interessante. Maleriet er
malet i 1947 af en J. Poulsen. Han skulle efter sigende have tæt forbindelse til købmand
Henningsen, der havde forretning på Ravnebjerggyden 82, hvorfra billedet ser ud til at være
malet. Er der nogen, der ved mere om ham? Billedet har været i Olaf Knudsens eje i mange
år og har hængt på Højtofte.

Vi har også fået ovenstående ”fotografi” af Ravnebjerggyden set fra den anden side. Det må
være senere end 1905, da både kirken og forsamlingshuset er der. Hvis nogen har flere
oplysninger, vil både lokalarkivet og forsamlingshuset gerne høre om det.

Frisk med
nyhederne!
Salon Åbakken
v/Regitse Pliniussen
Åbakkenvej 56, Odense NV

65 94 25 62

Byghøjvej 4, Bellinge - Tlf. 6596 1540
www.starsko.dk

Mandag - onsdag 9.30 - 17.30,

Torsdag - fredag 9.30 - 18.00,

Lørdag 9.30 - 13.00

Korup VVS
V/ Jesper Jensen

Kalørvej 100

65 94 26 38

Bøllemosegyden 58 – 5491 Blommenslyst
Tel : 65 96 79 00 – Fax : 65 96 75 11

info@palm-kartofler.dk

www.palm-kartofler.dk

Julemessen 2011:
Det har været tradition i mere end 25 år, at julemessen afholdes lige
op til første søndag før advent. I år var ingen undtagelse, og interessen
var stor, både fra udstillere og publikum. Alle stande var fyldt op –
også havestuen og gangen, og der kom
461 besøgende, lidt af en rekord i flere
år.
I lighed med de sidste mange år har
Ulla igen påtaget sig at samle trådene og
holde styr på standerne, selv om det er
flere år siden, hun er flyttet fra byen.

Der var rigtig mange spændende og
kreative ting at byde på fra de flittige
hobbyfolk, der fremstiller alt selv.
Lokalarkivets udstilling vækker altid stor
interesse, og billederne bliver indgående
studeret. Måske kender man nogen på
dem?

Huset har selv en stand med lotteri og
byder på gløgg og lune æbleskiver i
julecafeen.
Alt i alt en hyggelig weekend som en
god begyndelse på julen.

ApS

FKTEKNIKDESIGN

Munkevænget 4
DK-5492 Vissenbjerg
Tel. + 45 64 82 18 65
Fax + 45 64 82 52 57

OLE NIELSEN
Aut. VVS installatør

Alt i vand, varme og
sanitet udføres.
Blikkenslagerarbejde og
kobberdækning udføres.

Spangsvej 53
Tlf. 6616 3660
Biltlf. 4016 4660

Landbrugsvej 4, 5260 Odense S

Brændekildevej 9
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 06 36
Åbningstider:
Alle dage 16.00 - 21.30

Tlf. : 66 18 40 20, Fax: 66 18 40 08

SuperBest Bellinge
- din fødevare specialist!
SuperBest Bellinge · Brogårdsvej 3 · 5250 Odense SV

Blommenslyst
Middelfartvej 428
65 96 71 38

✓ Visitkort i papir eller plast
✓ Tryksager / Reklametryk
✓ Kildevand med egen label
✓ Plakater / Poster / Banner
✓ Måtter med eget logo
✓ Webdesign
✓ Autoreklamer
✓ Startpakke

Vi udfører alle opgaver indenfor:
Aut. kloakarbejde
Anlægsopgaver
Betonarbejde
Murerarbejde
Nybyggeri
Om- og tilbygning
Erhvervs- og industribyggeri

Tilsluttet Dansk Byggeris garantiordning

Tlf.: 65 96 36 66
Besøg os på
www.murermester-mr.dk
Planteskolevej 11 5250 Odense SV Mobil: 20 23 36 66
E-mail: info@murermester-mr.dk

