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Mindeord 
 

Side 3 

Birthe Lund Clausen er 

død. 
 

Det var med stor sorg vi modtog 
beskeden om Birthes pludselige død. 
Hun døde om aftenen den 1. januar, 
efter nogle dages influenza-virus Det 
er chokerende og ufatteligt, at det 
skete så pludseligt og at livet der-
med forandres så totalt for Erling og 
den øvrige familie. 
 

Alle vi  MAS-venner vil huske Birthe 
som et  engageret og aktivt medlem 
gennem mange år.  
 

Med kreativt talent og stor hånd-
værksmæssig kunnen skabte hun et 
utal af velfungerende, smukke, for-
nøjelige og spændende kostumer til 
et væld af forestillinger både på sto-
re og lille scene.  
 

I starten altid i samarbejde med sin 
mor Esther, og senere stod hun i 
spidsen for udviklingen af et højt 
kunstnerisk og fagligt niveau, som i 
samspil med instruktion, scenografi 
og spil skabte et teaterunivers vi kan 
være virkelig stolte af. Vi husker f. 
eks.  Farinelli, Annie Get Your 
Gun, En Skærsommernats 
Drøm, Cabaret, Barselsstuen, 
Frihed og hva’ så, Sidste akt, 
Myterne osv. 
 

I sidstnævnte var hun faktisk (på 
opfordring) også på scenen, men det 
er som kostumier vi alle har mødtes 
med hende i teaterprocessen, speci-
elt når der skulle tages mål, sys ud 

og ind og repareres. Et stort og kræ-
vende arbejde, ja og visse skuespille-
re synes hun såmænd godt kunne 
være ”lidt” besværlige.  
 

Jeg selv havde som scenograf og 
instruktør et spændende samarbejde 
med hende, og vi kunne skabe farver 
og stoffer i et samspil som fik nye 
dimensioner. Hun var god til at 
samarbejde og god til være en del af 
et kreativt team. 
 

Nye kostume-folk har taget over 
efter hende, og det høje kreative og 
faglige niveau præger jo fortsat hele 
vores teater. Dette udtrykte hun al-
tid begejstring for, efter at hun for 
en del år tilbage var nødt til at stop-
pe syningen på grund af sin gigt i 
hænderne. 
 

Det betød dog at hun erobrede ma-
leriet og gennem dette kunne udvik-
le sig yderligere. Hun var midt i ma-
ler-processen da hun døde. 
 

Siden hun og Erling flyttede til Rys-
linge, har vi oftere kunnet nyde hen-
des blomster- og urtebede i haven. 
Den gik hun nemlig også meget op i, 
ligesom hun aktivt udviklede og teg-
nede ideer i relation til hjemmets 
indretning. 
 

Mange af os fik også glæde af hygge-
lige private sammenkomster.  
 

Hjertelig tak for den tid og de ople-
velser vi fik sammen med dig Birthe. 
 

På MASernes vegne 
Lise og Erik Skøtt  
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 Kongesiden:  
 

Nyt fra bestyrelsen
    Januar 2012 

 
Godt nytår  
 

ønsker vi for alle medlemmer. 
Vi glæder os til en snarlig premiere 
på Henrik og Pernille. Det er jo 
herlig komedie af Holberg. Alle akti-
ve medlemmer ses jo til forpremie-
ren den 3. februar. Se andet steds i 
bladet. 

 
Pinocchio 
 

En fantastisk flot forestillingsrække 
sluttede sidst i november. En stor 
publikumssucces blev det, ligesom 
de knap 50 aktive på forestillingen 
var super glade for den. Tak til den 
veloplagte stab!! 
 

Vi havde ved forestillingen mange 
andre aktive i gang ved billetsang og 
barsalg, og I skal vide at dette med 
det nye samarbejde med forsam-
lingshuset fungerede rigtig godt og 
gav foreningen en særdeles positiv 
økonomisk gevinst.  
 

Bestyrelsen er glad for opbakningen, 
som jo er ligeså nødvendig ved frem-
tidige forestillinger. Og det betyder 
jo også, at vi alle har mulighed for at 
være med til at forbedre vores for-
eningsøkonomi. Behov for hjælp 
vedr. billetsalg/barsalg sendes ud på 
mail til alle med mailadresser af 
Henriette. Hermed opfordres I til at 
tage et medansvar for at det hele 
fungerer. Og så er det også sjovt! 
 
 
 

Pensionisterne  
 

Denne dejlige lille forestilling fra 
forrige sæson får nu reprise. Trup-
pen har fået såvel opfordring som 
lyst til at turnere med den. Vel nok 
primært i det fynske, og den vil helt 
sikkert være velegnet i mange sam-
menhænge.  
 

Vi ønsker truppen mange gode ople-
velser. PR-udvalget har lavet en fin 
lille folder, hvoraf det fremgår at 
forestillingen koster 1200,- kr.  
Interesserede kan kontakte Lisbeth 
Weng eller vores billettelefon 22 88 
56 78. 

 
Stolene 
 

Prøverne er i fuld gang. Gruppen 
finder stykket både interessant, ko-
misk, underligt, spændende og 
udfordrende. Så det bliver spænden-
de at se resultatet.  

 
Kursus for Unge 
 

Vi har sagt ja til at være vært for et 
DATS-kursus for unge. – Det hand-
ler om ”Skuespilleren og karakte-
ren”. Kurset afholdes den 21. april 
for max. 16 deltagere og er supervel-
egnet for MAS’s unge spillere (15 – 
25 år). 

 
Hjertelig hilsen Erik  
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Godt nytår, kære læsere! 
 

Det var sørgeligt og chokerende at 
høre, at Birthe Lund Clausen pludse-
lig var død nytårsdag. - Vore tanker 
og medfølelse går til dig, Erling, som 
har mistet din Birthe… 
Se Lise og Eriks mindeord om Birthe 
på side 3. 
 

Det er altid dejligt at få bidrag fra 
bladets læsere (Erik plejer jo at skri-
ve det meste). I dette nummer brin-
ger vi indlæg fra Fritz og Lisbeth W., 
samt en henvendelse til vore unge 
medlemmer om teaterkurser fra Jep-
pe Sand, Det Skrå Teater. - Mange 
tak for jeres bidrag! 
 

Husk forpremiererne: 
 

Henrik og Pernille 
Fredag 3/2 kl. 19.30 
i Forsamlingshuset 

 

& 
 

Stolene 
Fredag 16/3 kl. 19.00 

på MASken 
 
Efter forpremieren på Stolene er 
der  
 

MASfest i Café Paradis 
 

Kom og hyg - og lad foråret springe i 
vilden sky!!! 
 
 

Mange hilsner Allan 

Damesiden:  
 

 Redaktionelt 
 

 

 

Repertoiret 2012-2013 
 

Repertoireudvalget skal holde møde den 8. februar for at forberede  
 

medlemsmødet 
den 13. februar 

kl. 19.00 på MASken 
 
På medlemsmødet skal forslag til næste sæsons repertoire drøftes. I den 
forbindelse opfordrer Ege, som repertoireudvalgets formand, ethvert 
medlem til at komme med idéer og forslag. Ring evt. til Ege, eller en an-
den i udvalget  - og duk i alt fald op til medlemsmødet den 13. februar! 
Alle muligheder er jo åbne, som altid!! 
 
Hilsen Erik 



 

Pensionisterne 
på teatertræf i Haslev 

I nov. afholdt DATS teatertræf i Haslev. 
Vi var inviteret med, både som op-
lægsholder og med visning af vores 
lille, dejlige forestilling Pensioni-
sterne. 
Da vi (Ole og jeg) ankom, sydede 
huset allerede af aktivitet, idet SAM-
SON-mødestedet allerede havde 
været i gang et døgn. - Programmet 
for vores døgn var tæt. Selv i kaffe-
pauserne var der indlagt program-
punkter, men det var absolut ikke 
stressende, kun inspirerende. 
Vi blev i løbet af et døgn fyldt med 
beretninger fra vidt forskellige ama-
tørteatergrupper, semi-prof. grupper 
og dilettanter fra det ganske land. 
Ind imellem disse meget oplysende 
og inspirerende fortællinger fra det 
virkelige teaterliv i Danmark, fik vi 
en række visninger af hele eller dele 
af forskellige forestillinger. 
Vi så to helt unge, meget dygtige 
piger fra Kerteminde i deres flotte 
fremstilling af en del af Til sidste 
Fjer. Meget dejligt at se. En interak-
tiv musikalsk dukkeforestilling for 
børnehavebørn. Sød og sjov og med 
mange fine ting. 
Edith og Fritz spillede Pensioni-
sterne for os. Læs herom andet-
steds i bladet. Jeg vil dog lige be-
mærke, at både de helt unge og det 
mere modne publikum var meget 
begejstret. Især de unges uforbe-
holdne begejstring kom lidt bag på 
os og glæder os meget. 
Om aftenen blev vi ”blæst” ned af 
stolene af teatergruppen Arrièrgar-
den. To meget musik- og teaterdyg-
tige unge kvinder, som spillede de-
res egen Alt er sagt, siger de. En  
 

næsten ordløs forestilling om krig og 
kærlighed, liv og død, sammenhold 
og ensomhed, ja alle de vigtige ting i 
livet. Pyh ha hvor var det fantastisk. 
Jeg kunne unde jer alle at se det. 
Måske kunne vi få dem på besøg???? 
I programmet var også indlagt en 
workshop, hvor vi hver især havde 
taget en ting med fra vores teaterliv, 
som har en ganske særlig betydning 
for os. Vi blev sat i 6 mands grupper, 
hvor vi fortalte om vores ting og der-
efter skulle vi lave en planche og en 
historie. Det vigtigste var dog, tror 
jeg, at vi fik talt sammen og udveks-
let spørgsmål og svar om vores tea-
terliv. 
Endelig var der søndag formiddag 
nogle traditionelle mødesteder, hvor 
vi blev placeret i de grupper der hed 
”Scener og grupper”. Her fik vi lej-
lighed til i ca. 2 timer at udveksle 
fremtidsdrømme og -bekymringer, 
samt brainstorme om, hvad vi kan 
hjælpe hinanden med og gøre for 
amatørteateret i Danmark. 
Desværre var vi nødt til at forlade 
arrangementet før tid, da vil skulle 
hjem til Pinocchio. 
Det var et spændende og meget in-
spirerende døgn, og jeg vil slutte 
min lille beretning med at anbefale 
alle MAS'ere at være opmærksomme 
på alle de gode og billige tilbud 
DATS har til os. - Brug dem, kære 
venner, og mød en masse andre dej-
lige teaterfolk og bliv inspireret og 
måske endda dygtigere. 
Tak til DATS for et godt og spæn-
dende døgn. 
 

Kærlig hilsen 
Lisbeth 
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Det er aldrig til at vide, hvordan de 
reagerer, når vi agerer. Og sådan var 
det også til teatertræf i Haslev 19/11 
2011. Vi havde godt nok set dem an, 
kursisterne, vores publikum, for vi 
spiste middag sammen med dem i 
gymnastiksalen på højskolen. Mange 
unge mennesker. Edith og jeg var 
betænkelige. Hvad ville et stykke om 
et pensionistægtepars hverdag sige 
dem?  
 

Hurtig omklædning og konferering 
med Lisbeth, Ole og teatertræffets 
teknikker. Og så i gang. Tre linjer 
inde i stykket vidste vi det: De ville 
være med. Men det mest overra-

skende var tilbage. Ved den efterføl-
gende fælles samtale gav de unge 
mennesker udtryk for at vores fore-
stilling havde berørt dem, endda så 
meget, at de ville have os med til 
festival. Hvad var der sket? Ja, det 
diskuterede Edith og jeg hele vejen 
hjem, og hverken det, at vi kørte for-
kert, eller at en politiafspærring gav 
os endnu er stor omvej, kunne an-
fægte os. Var det de unges længsel 
efter noget genkendeligt og trygt? 
Havde vi oplevet ”Poul-Kjøller-
effekten”? En herlig oplevelse, og vi 
spekulerer stadig. 
 

Fritz.  

En lykkelig pensionistrejse 
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Lørdag den 28. januar sker der noget 
i Ringe. I Midtfyns Fritidscenter 
(Ringehallerne) samles for 4. år i 
træk et væld af foreninger og invite-
rer den midtfynske befolkning til 
Nytårskur.  
 

Der er masser af underholdning, og 
hver forening har en stand med op-
lysninger om foreningens virke. 

MAS har deltaget hver gang med 
stand/udstilling/PR. Bare kom og 
kig med - vi hygger os omkring vores 
udstilling, og er vi mange MAS-ere, 
skaber det jo ekstra glad stemning og 
flere til at informere publikum… 
 

Henriette, Lise og jeg er der i alt fald 
fra 11.30 – 17.00. 
 

Vi ses, hilsen Erik 

Nytårskuren 2012 
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Edith og Fritz i ungdommeligt selskab 



 

Skuespilleren og karakteren 
Introduktion og indføring i en lang række teatertekniske redskaber, som 
kan bruges, når den gode, troværdige teater-karakter skal skabes og spilles. 
Aldersgruppe fra 15 til 25 år. 
Underviser: Jeppe Sand: teaterlærer på Ryslinge Høj- og Efterskole 
 

TID:   lørdag d. 21. april kl. 10 - 18 
 

STED:  Teatret MASken, 
  Gråbjergvej 6 
  5856 Ryslinge 
 

PRIS:  100 (inkl. frokost) 
 

TILMELDING: senest d. 29. marts til DATS: 
 

Kristian Hald Jensen  
Generalsekretær 
kristian@dats.dk 
Tlf. (+45) 74 65 11 03 
Mobil (+45) 23 98 43 09 
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Teaterkursus for unge 

 



 

Henrik & Pernille 
Kulisserne står, hvor de skal. Og Tri-
ne har grundmalet. Og Kisser, Bodil 
og Rikke har lagt næstsidste hånd på 
de flotte kostumer… Men, puha, 
hvor har vi travlt, for der er så man-
ge ord i gamle Holberg, og mange af 
dem ligger ikke lige til højrebenet…  
 

Efter sigende går det bedst, når in 
 

struktøren ikke er med - og Karen får 
lov til at levere replikkerne! Men vi 
knokler! Og vi glæder os til at få pub-
likum på - ikke mindst ved forpremi-
eren fredag den 3. februar.  

I kan også godt glæde jer til at nyde 
spillet i spillet i Holbergs mesterlige 

intrige!                                            - Allan 

Side 10 

 



 

 

Side 11 



 

aktivitetskalender infomasion 

http://www.mas-scenen.dk 
email@mas-scenen.dk 

Billettelefon: 22 88 56 78 
 

Til alle aktive og passive medlem-
mer af Midtfyns Amatør-Scene. 

Udkommer normalt første uge i 

sept., nov., jan., marts og maj. 
Sidste frist for indlevering af stof 

til bladet er den 15. i måneden før. 
 

Hovedredatør: Allan Thomsen 

Åskovvej 22, 5856 Ryslinge 
Telefon: 65 99 22 88/30 23 65 99 

allanthomsen51@hotmail.com 
 

Medred.: PR-udvalget 
Oplag 180 eksemplarer 
 

Formand: 

Ege Juul Nielsen 

Højskolevej 8 
5856 Ryslinge 

Telefon: 62 67 22 62 / 28 68 23 29 
 

Næstformand: 

Heidi Fuglesang 

Krumstrupvej 14 

5750 Ringe 
Telefon: 62 62 11 70 
 

Kasserer: 

Lise Winfeld-Lund 
Olaf Ryesgade 2, C 

5000 Odense C 

Telefon: 66 14 73 05 
 

Sekretær: 

Erik Skøtt 

Brangstrupvej 2 

5750 Ringe 
Telefon 62 62 26 05 
 

Store Scene: 

Ryslinge forsamlingshus 
Gråbjergvej 16 

5856 Ryslinge 

Telefon: 41 78 88 53 
 

Lille Scene: 

Teatret MASken 

Gråbjergvej 6 

5856 Ryslinge 
Telefon: 41 78 88 23 

Medlem af 
Dansk Amatør Teater Samvirke 

Januar 
 

Tor. d. 19. kl. 19.00: Bestyrelsesmøde på 
    MASken 
 

Februar 
 

Fre. d. 03. kl. 19.30: Henrik og Pernille 
    Forpremiere i Forsamlingshuset 
 

Søn. d. 05. kl. 15.00: Henrik og Pernille 
    Premiere i Forsamlingshuset 
 

Ons. d. 08 kl. 19.00: Repertoire-udvalgsmøde: Næste sæson 
    På MASken 
 

Fre. d. 10. kl. 19.30: Henrik og Pernille 
    Forestilling i Forsamlingshuset 

 

Søn. d. 12. kl. 15.00: Henrik og Pernille 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 

Man. d. 13. kl. 19.00: Medlemsmøde: Næste sæson 
    På MASken 
 

Ons. d. 15. kl. 19.30: Henrik og Pernille 
    Forestilling i Forsamlingshuset 

 

Marts 
 

Fre. d. 02. kl. 18.00: Henrik og Pernille 
    Forestilling og festaften i Forsamlingshuset 
 

Søn. d. 04. kl. 15.00: Henrik og Pernille 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 

Søn. d. 11. kl. 15.00: Henrik og Pernille 
    Forestilling i Forsamlingshuset 
 

Fre. d. 16. kl. 19.00: Stolene 
    Forpremiere og MAS-fest på MASken 

mailto:email@mas-scenen.dk

