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Kære Abonnenter m.fl. 

 
Så er det tid til årets sidste nyhedsbrev. Det har været et hektisk og herligt efterår. Der har været 

bump på vejen, men så var det heller ikke værre. 
 

Dr Möllers Musikalske Musikshow, blev desværre aflyst af Kolding Egnsteater, vi har ikke rigtig 
fået at vide hvorfor.. 
 

Det flydende teater/Teatergrad kom til Rønne med deres meget roste forestilling ASTA, men en af 
skuespillerne blev syg undervejs og var ude af stand til at spille. Vores trofaste hjælpere pillede 

scenen ned  fra Musikhuzet og alt blev pakket sammen, men der var lys i mørket.  
Teatergrad ville komme tilbage den næstfølgende fredag. Atter stillede vores trofaste hjælpere op, 
men så var der en af skuespillerne, der kom til skade med sin fod, så var der aflysning igen. 

 
Men derefter er det gået det glat. 

 
Vores 50 års Jubilæum blev fejret med hele 2 forestillinger, To Tosser på Tur fra Teater Birch og 

Halløj fra Café Liva, der blev spillet mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, i alt hele 6 gange med 

billetpriser, som de var i 1973 og god publikums tilslutning.  
Fredag havde vi reception, og vi er virkelig dybt taknemmelige og glade, for at der var så mange, 

der kom til festen. Det var en dejlig oplevelse for os. Vi havde allieret os med Müllers teatertjenere 
og vores lokale musikere Ebbe og Joel, og det var en perfekt blanding af komik og hygge. 
 

                                                    Müllers Serverings teater 
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Ud over festen fik vi præsenteret vores Jubilæums Skrift. Vi har fået trykt rigeligt, så der er nok til 

alle inkl. lokalarkivet. Læs det før din nabo. De kommende teatergrupper vil blive begavet med 
hver deres eksemplarer, og deltagerne i teaterseminaret i Esbjerg i slutningen af november slipper 

heller ikke. 
 
 

Generalforsamlingen 
 
Midt i jubilæumsugen fik vi også afholdt vores årlige generalforsamling. Den var helt speciel, 
Jette Glavind Pedersen, vores hårdt arbejdende formand gennem næsten 30 år, havde besluttet sig til 

at stoppe. Nu skulle der være mere tid til hende selv og især til hendes familie, så vi måtte tage 
afsked med hende. Hun kan ikke takkes nok for sin kæmpe indsats, og hun blev da også belønnet 
med både gaver, blomster og stående applaus. 

 
Samtidig stoppede Johan Sørensen, der i de sidste 10 år har været en super organisator og tovholder 

for hele vores flok af frivillige scenearbejdere. Også han blev, fuldt fortjent, begavet, takket og 
applauderet. 
 

                                 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                          
 
 
 

 
 

Nye i bestyrelsen blev Nana Schiøtt Hansen og Kirsten Lenz. Formandsposten blev overtaget af 
Peter Kruchow, der kom ind i bestyrelsen sidste år, og som er gået til opgaven på den betingelse, at 
vi alle hjælper til med de mange opgaver, som det indebærer at drive en teaterforening. 

Peter Kjøller, der i mange år har været hjælper, overtog Johans job, og stor tak til ham. 
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Den nye bestyrelse i arbejde. 
 

Referat, beretning og regnskab fra 

Generalforsamlingen 2022 kan findes på  
vores hjemmeside. 
 

Men vi må nok bede om tålmodighed. 
Den nye bestyrelse er kommet godt i gang og det 

skorter hverken på flid eller godt samarbejde. 
De forskellige arbejdsområder er blevet fordelt blandt 
alle bestyrelsesmedlemmerne, og vi gør os umage 

med at melde ud til alle vores samarbejdspartnere, 
hvem det nu er, de skal henvende sig til. Men det er et 

stort job. 
 
 

 
 

Teaterseminar 2022. 
 
Det årlige teaterseminar fandt sted i Esbjerg fra d. 18.11 til d. 20.11. og vi sendte 6 af sted. De 
havde strenge ordre til at udvælge de absolut bedste forestillinger, at netværke flittigt og suge al 
mulig viden til sig, og så i øvrigt have det sjovt og nyde situationen. 

De adlød ordrer og kom hjem i højt humør med stabler af brochurer til resten af bestyrelsen.  
 

Allerede d. 21.11. gik hele flokken i gang med at finsortere, udvælge forestillinger og planlægge 
sæsonen. Det gik fint, bestillingerne er ved at blive sendt ud og tilsagn indhentet. 
Vi regner med at have lidt flere forestillinger end sædvanlig, da vi i den kommende sæson har fået 

større rådighed over Ny Scene. Den viste sig ved jubilæumsforestillingerne at fungere rigtig godt. 
Det gør det muligt for os at købe lidt flere små, eksperimenterende forestillinger, og dermed måske 

at skabe mere interesse for teatret blandt ungdommen, mens vi samtidig har plads på den gamle 
scene til de store forestillinger, som vi ved vores trofaste stampublikummer sætter meget pris på. 
 

Jeg skal ikke røbe her, hvad I kommer til at se. Det lyder meget hemmelighedsfuldt, med det er 
faktisk bare, fordi vi ikke ved det endnu. 

 

Årets sidste forestillinger. 
 

Søndag d. 11.12 kl. 13 og 15 spiller vi en rigtig juleforestilling, 
God Jul Cirkeline, hvor vi håber at se både børn, forældre og 

bedsteforældre. Mellem de to forestillinger fra 13.45 til ca 14.45 
serverer baren æbleskiver og saftevand for børnene ganske gratis, 
mens forældre og bedsteforældre kan købe kaffe, te, vin og vand  

( og vist også æbleskiver) i baren. Jeg er sikker på, at Simon vil 
gøre sit yderste for at skabe en rigtig julestemning for alle. 
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Det Kongelige Teater viser ’København’ d. 14.12. kl. 19.30 
 

 

Dramaet stiller spørgsmålet ”Er dette bare fysik ”? Det 
klare svar er nej – det er mere end fysik, det er storpolitik og 
etik. Det er en forestilling der giver anledning til både snak 
og overvejelser men Ukraine og atomtruslen lurende i 
baggrunden. 
Tag en pause fra nisser, gløgg og gaveræs og gå i teatret til 

en rigtig spændende og udfordrende forestilling sammen 
med vennerne eller bare dig selv, der er altid nogen man 
kan snakke med. Baren er åben efter forestillingen, og der er 
rabat på den første drink. 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Og så er det endelig jul 

 

I ønskes alle en glædelig jul 

Og et rigtig godt teater år i 2023 

Vi ses igen i Teatret måske allerede d. 7.1. 23   kl. 13.00 til 

 

Dan Turell og Halfdan E Live 

 
 

 
Husk, at du altid kan afmelde nyhedsbrevet ved at skrive til 

teaterforeningenbornholm.dk/nyhedsbreve/ 
 

       J ens Jørn Spottag, Karen -L ise Myster M ikkel  Arndt  

http://teaterforeningenbornholm.dk/nyhedsbreve/

