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MAS-repertoiret 2014-15 

Eventyrlige... 

Nisserne... 

Herre og... 

Alice... 

Tolver.. 
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Var Lise på scenen kunne hun – og det ord har jeg ikke behøvet at lede 
efter – tindre. Uden at være på rollelisten bagte hun kage til os, og fra 
hende kom Erik med et pøj-pøj til vores forestilling. Det kunne Lise – 
være nærværende uden at være til stede.  
 

Vi har mistet Lise, men når vi står, som Benny stod på Hjortekærsvej, 
og kigger op mod den klare nattehimmel, vil jeg sige: Se, en stjerne, 
den tindrer, det er vores gode fe, Lise. 
 

Fritz. 

Den gode fe 



 Kongesiden:  
 

Nyt fra bestyrelsen 
   Maj 2014 

Privatliv 
Sæsonens sidste produktion på MAS
-ken er nu færdigspillet, elegant og 
morsomt, og glædede mange publi-
kummer. En stor tak til truppen. Det 
har i øvrigt været en spændende sæ-
son med superfine forestillinger - vi 
manglede blot en regulær familiefo-
restilling. Det får vi forhåbentligt i 
næste sæson. 
 

MASken 
Legepladsen og rummene nedenun-
der myldrer i øjeblikket med børn. 
Børnehaven Tusindfryd i Ringe (har 
fået vandskade) er flyttet midlerti-
digt ind, og det forventes at fortsætte 
frem til sommerferien. Så vi ind-
skrænker lidt og glæder os over at 
børnene har fået hussly ”hos os”.  
 

Teatersport 
Henriette og de 8 vakse teaterbørn 
sluttede med en fornøjelig forestil-
ling midt i marts. Tak til Henriette 
for indsatsen og inspirationen. 
 
 

Spørgeskemaerne 
Udsendt i marts til alle aktive. Om-
kring 40 i alt kom tilbage med svar.  
Det er et spændende repertoire for 
næste sæson! Det kræver imidlertid 
at flere spillere melder sig på banen 
– måske skal vi alle ud og finde nye 
engagerede unge og voksne, som 
kunne få lyst til at være med i MAS – 
bare spørg jeres venner. Der er altid 
plads til en til , der har lyst til at lege 
teater!! 
Læs mere her i bladet. 
 

DATS-festival den 9.10.11. maj 
Flere planlægningsmøder har været 
afholdt. Der vil være i alt 12 teatre 
repræsenteret på festivalen. Det bli-
ver uhyre spændende. En stor flok 
MAS’er (omkring 25) vil aktivt arbej-
de på festivalen. Se øvrig omtale. 
Ja – det er nemlig festivaltid, det er 
det, det drejer sig om NU – så kom 
og vær med, der er masser at opleve! 
 

En glad forårshilsen Erik  
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Side 5 

Damesiden:  
 

 Redaktionelt 
 

 

Kære læser: 
 

Tak for endnu en spillesæson med 
uforglemmelige oplevelser! 4 fore-
stillingsrækker blev det til. - Desvær-
re måtte vi undvære en familiefore-
stilling på Store Scene.  
 

Sæsonens sidste nummer af info-
MASion er normalt en mager én af 
slagsen, men ikke denne gang. For 
DATS-teaterfestivalen står for døren, 
og en del af os har mange opgaver - 
og mange teateroplevelser - i vente. 
Orientér dig på side 6-7. 
 

Repertoiret i næste sæson ligger fast 
- næsten. Alice i eventyrland og 
Tolverhøj mangler stadig aktive 

medvirkende. Hjælp os med at 
finde (unge) interesserede!!!- Vi 
håber på, og regner med, at forenin-
gen igen i år kan præsentere 5 op-
sætninger. 
 
 

Mange af os havde en gribende - og 
livsbekræftende - oplevelse ved Lise 
Skøtts bisættelse. Erik formåede bå-
de hjemme og i kirken at vække tak-
nemmeligheden i os alle - over selve 
livet og over at have kendt Lise. - En 
stor tak til ham og hans familie! -
Fritz og Erik skriver om Lise på side 
3 og side 17. 
 
 

Mange hilsner og god (festival)sommer,  Allan 

 

Vi mødes på MASken - og får en hyggelig formiddag 
sammen! 
 

Bestyrelsen sørger for rundstykker, kaffe og snaps!!! 

 
 

ARBEJDSLØRDAG 
24. MAJ KL. 10-13 

Jeg mangler ca. 20 kontingent-
indbetalinger, så få nu kigget efter og 
ordnet det inden 1. juni 2014. 
 
 

Fremover må der ikke tages penge 
fra kassen, hvis I har haft udlæg til 
en forestilling. Læg derimod bon/
kvittering i kassen med jeres navn og 

bankkontonummer, så bliver penge-
ne overført. 
 

Endvidere vil jeg bede om, at alle 
indkøbsbilag til Super Spar hænges 
på opslagstavlen på MASken eller i 
kælderen i forsamlingshuset. 
 

Forårshilsen fra Lise 

 

Hilsen fra kassereren 
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Jeg sku’  hilse... 

Kære MAS'ere 
 

Tusind tak fordi I gider hjælpe med 
at gøre DATS-festivalen til en fanta-
stisk oplevelse. 
 

Jeg har nu lavet en vagtplan + en 
”hvad gør man”, som jeg håber I kan 
bruge. I får vagtplan både i skema og 
skriftform. 
 

Jeg håber alle kan være tilfredse og 
hvis jeg har kludret i det så kontakt 
mig endelig. 
 

Det er helt fint, hvis I ønsker at bytte 
nogle vagter, dog skal jeg vide hvem 
der bytter rundt. 
 
 

Festivalen starter med indkvartering 
fredag d. 9. maj kl 17. Selvom alle 
ikke er på, er I meget velkomne til at 
være med allerede der, og gerne før 
hvis I ønsker at hjælpe med klargø-
ring af friskole, forsamlingshus osv. 
 

Under festivalen vil Ib, Ole og Ed-
vard stå til rådighed med hjælp til 
lys/lyd og Leo står for kaffe som er 
gratis hele dagen. 
 

Jeg håber at vi, selvom vi ikke har en 
vagt,  kan hjælpe hinanden, hvis der 
er brug for det. 
  

Jeg glæder mig meget til at se jer! 
Kh Henriette 
tlf: 22.90.49.19 
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Se også skemaet side 12-13 

Vagtplan: DATS-festival 9-11 maj 2014 

Barvagt i forsamlingshuset 
 

Fredag 
17-19:15: Annie, Edith og Jørgen 
20.30-22: Ege og Henriette 
22-01: Rikke og Allan (baren lukkes senest kl. 01) 
 

Lørdag 
10-12: Stine og Jan Marc 
12-14: Ege og Henriette 
14-16: Valborg og Kisser 
16-18: Tanja og Erik S. 
18-20: Erling og Ege 
20-21.30: Mette H og Allan 
Herefter overtager forsamlingshuset 
 

Søndag 
10-12: Stine og Tanja 
12-14: Gerda og Karen 
 

Vagt på friskolen 
 

Fredag 
17-19: Erik Rahn 
19-21: Edvard 
21-23: Palle 
Nattevagt 23-02: Erik S. 
     02-05: Johanna 
     05-08: Erling 
 

Lørdag 
08-10: Fritz og Gerda 
10-12: Kisser og Anne Lise 
12-14: Dorrit og Rikke 
14-16: Palle og Erik Hjuler 
16-18: Heidi og Henriette 
18-20: Karen og Lise W 
20-21.30: Line B. og Fritz 
21.30-24.00 AFLÅST 
24.00 – 08.00: Palle 
 

Søndag 
08-10: Edith og Jørgen 
10-12: Allan 
12-14.30: Edvard 



OBS: morgenmad-/frokostvagterne 
er nok ikke så lange som skrevet. 

 

Fredag 
 

17-19: Dorrit, Gerda og Anne Lise 
Kaffe og sandwich under indkvartering + oprydning 
 

20.15: Erling, Erik Hjuler mfl. 
opfyldning af velkomstdrink efter ”Den luft” ved balkonen. 
 
Lørdag 
 

07-10: Karen, Lise W, Tanja og Henriette 
Morgenmad – sætte frem, lave kaffe, fylde op, rydde og vaske op. 
 

11.30-14.30: Line B, Heidi, Edith og Jørgen 
Frokost – Sætte frem, fylde op, rydde og vaske op. 
 

16.30-18: Mette H og Rikke 
Sandwich 
 

17.30: Erik Hjuler, Gerda, Dorrit, Allan, Johanna, Annie, Jan Marc,  
Erik Rahn, Valborg + ledige 
Bordopdækning til festmiddagen. 
 
Søndag 
 

07-10: Ege, Erik Hjuler og Valborg 
Morgenmad 
 

11.15-14.00: Erik S, Kisser og Erik Rahn 
Frokost 

Mad i løbet af weekenden (forsamlingshuset) 

Kontaktpersoner til grupperne 
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Barvagt: 
 

Sælger øl, vand og vin:) 
Fylder op når der mangler drikkelse 
(man kan sagtens bede andre om at 
hente, hvis man ikke selv kan) 
Sørger for at tomme flasker kommer 
ud i det bagerste skur v. forsamlings-
huset 
 

OBS: Nattevagten på friskolen får 
nøglen til forsamlingshuset når ba-
ren lukker. - På den måde sikrer vi at 
nøglen kun er et sted. 
 
Spisevagt: 
 

Sætte mad og service frem 
Fylde op 
Vaske op 

Forsamlingshuset har klargjort alt 
mad. 
 
Friskolevagt: 
 

Være synlig ved indgangen og tjekke 
skolen af i løbet af vagten. 
 
Kontaktperson: 
 

Velkomst og indkvartering af grup-
pen (I bedes udlevere jeres telefon-
nummer til gruppen) 
Være ved gruppen en lille time inden 
deres forestilling starter. Hvis de 
akut mangler noget, kontaktes Hen-
riette, som finder den rette til opga-
ven 
Lukke publikum ind og ud til grup-
pens forestilling 

Gruppe Kontaktperson Forestilling kl sted 

Glostrup Amatør 
Scene 

Fritz Lørdag 
  

17.40-18.55 Sogneskolen 

7-kanten Kisser Fredag 21.25-22.10 Sogneskolen 

Teatret Handsken Annie Lørdag 11.00-12.25 Sogneskolen 

Teaterkatten Rikke Søndag 09.15-10.35 Sogneskolen 

Det Hem'lige Teater Tanja Lørdag 13.30-14-30 Friskolen 

Teaterrødderne Erik S. Lørdag 09.15-10-30 Friskolen 

Nivå Ege Lørdag 16.20-17-10 F.huset 

Diktaturet Henriette Søndag 11.00-12-25 Friskolen 

Hvidovre Allan Lørdag 11.00-12.25 F.huset 

Hypleks – dfl Lise W. Lørdag 19.15-19.45 Friskolen 

Improvis Heidi Lørdag 20.10-21-10 Sogneskolen 

Kontaktpersoner til grupperne 

OPGAVER: Hvad gør man på de forskellige vagter? 
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Det nye repertoire 

Efteråret på MASken 
Eventyrlige aftner: 

Instruktør. Erik Skøtt,  

Medvirkende Erik Skøtt, Henrik Damm, Dorrit Nørregaard, Fritz Pedersen, Betty 

Hill 

Desuden Kisser Jensen kostumer, Ole Lund Jensen Lys 

Hilsen Erik 

Side 14 

Efteråret på Store scene: 
Alice i Eventyrland: 

Instruktør/scenograf  Erik skøtt 

På Scenen : 

Børn/unge: Ditte Marie nysæther, Ellen 

Bjerring, Anna Bjerring, Katrine Ry-

berg, Marie Louise Wisborg,Monika 

Vøhts , Søren Nysæther, Stine Vinther 

Niemann, Anders Lindskov Mørk, Karla 

Husted 

Voksne: Hans Bruun, Finn Wisborg, 

Kirsten Jensen , Jørgen Nysæther, Edith 

Nysæther, Tanja Frederiksen (også ko-

reograf), Palle H, Leo – Desuden håber 

jeg på Bjarne Brogaard og Gitte Storm 

Bag scenen:  Kisser (kostumer ), Ole, 

Edvard, Erling, Ib, Leo, AnneLise, Ka-

ren , Palle H. 

Orkester: der er ikke tilsagn fra vores 

band endnu – men jeg håber og ønsker: 

Lisbeth, Carsten, Nicolai, Jakob og Erik. 

Der er brug for et par unge gutter 

mere på scenen 

Så hvis vi blot har orkestret klar og så et 

par ekstra, der har lyst til at boltre sig 

med eventyrfest – blir det bare alletiders  

Prøverne vil primært være mandage 

og en del tirsdage frem til efterårsfe-

rien. Vi spiller stykket  primært efter-

middage i weekenderne fra sidst i okto-

ber til sidst i november.  

Vi mødes 2 aftner inden sommerferi-

en og får lagt præcise planer: tirsdag 

den  10. juni og mandag den 16. juni 

kl. 19 i forsamlingshuset.  

Har du spørgsmål så ring til mig 6262 

2605 eller mail elsk@smilemail.dk   

ellers  mob. 6065 2605 (brug  ikke sms 

og telefonsvarer på mobilen). 
 

Hilsen Erik 

mailto:elsk@smilemail.dk


Juleforestilling på MASken: 
 

Vi kan allerede nu sige, at vi er sikre på 

både nisser, ikke-nisser og musik. Vi 

skal også nok få lys på scenen (Ole), vi 

har en erfaren hjælp til kostumer 

(Kisser) og kan sikkert også overtale en 

scenograf (Erik). 
 

Foreløbig har vi følgende medvirkende: 

Emma Darlyng Larsen 

Ida Kjær 

Emilie Friis Holm 

Emma Skarby 

Mette Skarby 

Margit Skøtt 

Jens Christian Larsen 

Jens Salomonsen. 
 

Det er en rigtig god liste over skuespille-

re, men vi kunne godt bruge et par små-

nisser mere, og det ville være fint med 

en 14-15-årig dreng eller pige. Interesse-

rede kan sagtens nå at melde sig på mail 

mette@skarby.dk  
 

Før sommerferien har jeg planlagt, at vi 

mødes tirsdag d. 27. maj og tirsdag d. 

17. juni kl. 17.30 på Masken. Den før-

ste gang skal vi snakke os frem til en løs 

skitse over det kommende julestykke. 

Og vi skal finde ud af, hvilken karakter 

hver enkelt skuespiller kan tænke sig at 

spille i stykket. Til det andet møde skal 

jeg helst kunne komme med en grovskit-

se, som vi sammen kan diskutere og 

forbedre.  
 

Ring til Mette (62228604) eller mig 

(62281512) hvis du er forhindret i at 

komme til mødet d. 27. maj. I løbet af 

sommerferien skal jeg så skrive stykket, 

så der ikke er alt for meget at rette, når 

vi mødes tirsdag d. 2. september kl. 

17.30 på Masken. 
 

 

Jeg glæder mig meget til vi ses og til 

rigtig gode ideer fra jer alle sammen. 

 

Kærlig hilsen fra Gerda. 

Side 15 
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Det nye repertoire (forts.) 

Side 16 

Foråret MASken 
Herre og Skygge. 

Instruktør: Ib Skou, 

Medvirkende: Erik Skøtt, Fritz Peder 

 

sen, Rikke Juul Damgaard, Allan Thom-

sen 

Sufflør Annie Orsero, Ole Lund Jensen.  

- Hilsen Ib og Erik 

Vinter/forår på Store scene: 
Tolverhøj: 

Instruktør: Allan Thomsen 
 

Jeg er fuld af energi, idéer og fortrøst-

ning. Vi skal nok få en crazy-komedie  

a-la Svend, Knud og Valdemar eller 

Hamlet/Romeo og Julie sat i scene, så 

det brager. 

Med følgende tilmeldte (1.- eller 2.-

ønske) kan det kun gå godt - og blive 

vanvittigt sjovt: Betty Hill, Dorrit Nør-

regaard, Rigmor Bork, Rikke Juul Dam-

gaard, Monica Vötz, Karen Overgaard, 

Ege Juul Nielsen, Finn Wisborg, Henrik 

Damm, Jens Chr. Larsen, Vagn Nørre-

gaard og Palle Hansen. 
 

Stykket har 12 roller med replikker - 

dog er ingen af rollerne særlig replik-

krævende. - Ole har lovet at lave lys, og 

jeg håber, at Ib vil lave lyd (det er til 

gengæld krævende!) 
 

HJÆLP: Jeg leder i øjeblikket med 

lys og lygte efter lidt flere skuespille-

re, gerne af den yngre slags! 
 

Vi skal øve primært om onsdagen (evt. 

nogle tirsdage), og stykket opføres fra 

slutningen af januar. 
 

Vi mødes onsdag den 11/6 og onsdag 

den 18/6 kl. 19 i Forsamlingshuset, 

hvor vi går stykket igennem og fordeler 

roller og andre opgaver i forb. m. pro-

duktionen. 
 

Har du spørgsmål eller gode forslag (til 

medvirkende), så ring eller skriv: tlf. 

30236599 / allanthomsen51@hotmail. 

com. 
 

Vi ses onsdag den 11. juni og onsdag 

den 18. juni. 

 

Mange hilsner, Allan 



Jeg vil gerne udtrykke en hjertelig 
tak til den meget store gruppe MAS’-
ere, som på en intens og kærlig måde 
bakkede op omkring afskeden med 
Lise. Bisættelsen fandt jo sted den 
21. marts, med udsyngning fra Grøn-
dallund, en fyldt Ryslinge Sognekir-
ke, og et livgivende og glædesfyldt 
samvær bagefter derhjemme. En 
inderlig tak til 
jer alle fra såvel 
Linea,  
Nicolai og mig. 
 

Lise var med på 
scenen og om-
kring scenen 
siden foråret 
1978, primært 
som skuespiller, 
men var tit også 
klar med en 
pensel, med en 
symaskine til 
scenetæpper, 
gardiner og ko-
stumer og indtil 
de sidste års 
sygdom altid 
aktiv på ar-
bejdsdage og 
hjælp på diverse 
produktioner. 
Udvalgsarbejde 
deltog hun også i. Hun var et humør-
fyldt menneske som fokuserede på  
muligheder og idéer, og bakkede fæl-
lesskabet op. Hendes betænksomme, 
glade, slagfærdige og positive kom-
munikation vil huskes. Hun udtrykte 
ofte, og jo især i de sidste år, hvor 
inderligt glad hun var for vennerne i 
MAS. 

På scenen trådte hun bl.a. i  karakter 
som Storfyrstinden (De retfærdige, 
1979), Frk. Justesen (Rasmine går 
igen, 80), Kvinden (Dukke Min, 82), 
Titania (En skærsommernatsdrøm, 
87), vaskedame (Myterne,87), Marie 
David (Tribadernes nat,89), Martha 
(Elisabeth - Tilfældigvis en kvinde, 
93), Dorthe Knapmagers m.m 

(Barselsstuen, 
97), Miss Archi 
(Sid-ste Akt, 99) 
Provstinden 
(Emil fra Løn-
neberg, 2004) 
Eventyrfarmor 
m.m. 
(Fantasiens vin-
ger, 05), hjem-
megående over-
lægefrue (den 
12. mand, 08), 
fru Y (Den Stær-
keste, 09), Julie 
(Den kære Af-
døde,10), læge 
m.m. (Pinocchio 
11).  
 

Hun måtte opgi-
ve at deltage i 
Hamlet, Romeo 
og Julie (13) på 
grund af syg-

dommen. En enkelt gang instruerede 
hun: Grottedyr i 11. 
 

Et kærligt, farverigt, omhyggeligt, 
venskabeligt, sprælsk, indsigtsfuldt 
og idérigt  menneske. 
 

Teaterlivet var sjovt med Lise! 
 
 

Kærligst Erik  

Farvel til Lise Skøtt 
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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. 
 

Hovedredaktør: Allan Thomsen 

Åskovvej 22, 5856 Ryslinge 
Telefon: 30 23 65 99 

allanthomsen51@hotmail.com 
 

Med-redaktion: PR-udvalget 
Oplag 180 eksemplarer 
 

Formand: 

Ege Juul Nielsen 

Højskolevej 8 

5856 Ryslinge 

Telefon: 62 67 22 62 / 28 68 23 29 
 

Næstformand: 

Henriette Bûk Nielsen 

Bakkevej 3M, Ollerup 

5762 V. Skerninge 
tlf.: 22 90 49 19 
 

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 

Maj 
 

Fre-søn. d. 9.-11.:  DATS-teaterfestival i Ryslinge 
    Forsamlingshuset, Friskolen, Tre Ege Skolen 
 

Lør. d. 24. kl.10-13: Arbejdsdag 
    Vi mødes på MASken 
 

Tir.  d. 27. kl. 17.30: Juleforestilling 
    Første møde på MASken 
 
Juni 
 

Tir.  d. 10. kl. 19: Alice i eventyrland 
    Første møde i Forsamlingshuset 
 

Ons. d. 11. kl. 19: Tolverhøj 
    Første møde i Forsamlingshuset 
 

Man.  d. 16. kl. 19: Alice i eventyrland 
    Andet møde i Forsamlingshuset 
 

Tir.  d. 17. kl. 17.30: Juleforestilling 
    Andet møde på MASken  
 

Ons.  d. 18. kl. 19: Tolverhøj 
    Andet møde i Forsamlingshuset 

 
 

Om vi ska’ 
ses privat??? 

mailto:email@mas-scenen.dk

