Program 2020 efterår

Søndag d. 6.september kl. 14.30

Krabasken opfører musikforestillingen Album
Pris 140 kr som er betalt. Dog har vi 4 billetter,
som kan købes.
Efter forestillingen kan vi mødes på Siang Jiang for
at spise.
ALBUM – Til døden os skiller
Ordet “Album” stammer oprindeligt fra latin og betyder
“hvid genstand”. Det blev brugt i århundreder om de
hvidkalkede tavler, som man benyttede i
Romerriget. I dag bliver det brugt om bøger med
samlinger af forskellig slags, f.eks. tegninger, papirklip,
autografer, klistermærker, frimærker og mønter. Og netop
”samling” danner ramme om forestillingen. For
Krabaskens musikforestilling indeholder nemlig ikke
mindre end 24 af de største danske hits fra 1980’erne
af kunstenere som Kim Larsen, Lis Sørensen, Anne
Linnet, Rungsted og Kreutzfeldt, Rocazino og mange flere.

Vi møder 12 forskellige skæbner, alle dybt forskellige, til
Husk tilmelding til spisning senest d. 3. september.

Tur til Sverige 15.-18. september
Torsdag d. 8. oktober

fælles har de dog det, at de alle har ting med i bagagen,
der komplicerer livet. Selvom de ikke alle sammen kender
hinanden, krydser de hinandens liv på en eller anden
måde. Dette er absolut ikke en ren lykke-fortælling!
Forestillingen byder både på det sure, det søde, det
fantastiske og forfærdelige man kan komme ud for i livet
ogUdflugt
ligesomtili et
Holmegårds
album samles
Glasværk.
alle oplevelserne og
udtrykkes gennem musiknumrene.

Efter
på Slagelse
busstation
kl. nye
9.30måder,
køres til
Man
vil opsamling
opleve de kendte
sange
fortolket på
spillet
af et LIVE-band.
Fensmark,
hvor Holmegård værk ligger. Der vil vi få en
Instruktør:
Peter
Thieme
rundvisning
i de
nye haller. Derefter lidt tid på egen hånd inden

vi spiser frokostbuffet i deres nye restaurant.
Efter en skøn frokost køres igen mod Slagelse. Hjemkomst ca.
kl. 15.30
Pris: Medlemmer 200 kr. Alle andre 300 kr.
Tilmelding og betaling senest d.22. september

Reg. Nr. 0524 kontonr. 0000389907
Mobilpay: 674700

3. november kl 14.

Foredrag om genforeningen ved Carsten Egø.
Tilmelding senest d. 30 oktober (ingen tilmelding, ingen kage)

1. december kl. 13.

Julearrangement på Solsikken i Skælskør. Nærmere information senere.

Foreløbig plan for foråret:
5. Januar 2021: Nytårskur
23. februar 2021: Lone Mertz fortæller om Glaskisten
23. marts 2021: Foredrag med Carsten Holm og Marianne Reiche
18. maj 2021: Udflugt til Agersø
8. juni 2021: Sejltur til Karrebæksminde

Forslag til aktiviteter modtages gerne

Venlig hilsen Rigmor Mehlsen og Hanne-Grethe Caspersen
Mail: hannegrethe@gmail.com eller rigmormehlsen@gmail.com.
Tlf: 28141208 eller 28432451

