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Søby-Højslev & Omegns Amatørteater inviterer dig/jer til inspirationsaften i Nr. Søby 
Forsamlingshus onsdag den 18. januar 2017 kl. 19,00. 

Anledningen er ønsket om at drøfte muligheden for et vidtspændende underholdningssamarbejde 
på tværs af hele Nordfjendsområdet. 

De fleste af byerne Ørum, Hald, Højslev Kirkeby, Lund, Bøstup, Hejlskov, Ørslevkloster, Lundø, 
Stårup, Tastum og Nr. Søby/Højslev St./Dommerby har alle forsamlingshuse. I de samme byer og 
områder afholdes i en eller anden form en sommerfest, høstfest eller anden årlig 
fællesspisning/arrangement. 

Det er velkendt, at det er svært at arrangere lokale revyer, sommerunderholdning, dilletant og 
anden form for ”morskab” i forbindelse med disse fællesarrangementer.  
Det er naturligvis delvis en udløber af, at der er så mange andre fine tilbud og fritidsaktiviteter, 
som vi alle kan gå til.  

 

 

 

 

 

 

Dette ”noget” vil vi fra Amatørteaterets side gerne dyrke – få frøet til at spire og gro. Det tænker, 
vi er muligt med vand og gødning i rigelige mængder, og tilsat lidt solstråler og energi, håber vi at 
frøet bliver en sund velvoksende plante.  

         

Egnsspillet Trolden i Bruddal bandt os sammen på tværs af 
Nordfjends og helt til Skive her i 2016.  
Egnsspillet blev på ganske uventet vis, det samlingspunkt, hvor vi 
var mange ”skæve eksistenser” til stede – amatørskuespillere, 
tekstskribenter, lokale musikere og sangere samt andre meget 
kreative og dejlige mennesker.  
Et fællesskab om ”noget” opstod. 

 

Kære alle sammen: 
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Gerne til ”en brændende kærlighed” – en brændende kærlighed til dét at lave mere 
teater sammen, lave revyer på tværs af områder og byer, dele tekster og sange og hjælpe 
hinanden med tøj, sminke og opførsler. 

Men mere om tanker og ideer på mødet den 18. januar kl. 19.00 

Vil interesserede sende mig en mail på lonekjaersgaard@hotmail.com så vi i foreningen ved hvor 
mange boller og hvor meget kaffe vi skal lave til aftenen. Jeg hører gerne fra jer senest den 8/1. 
Mødet forventes at tage ca. 2 timer.  
 
Nogle af jer har både jeg og andre fra foreningen talt med omkring dette ideoplæg – men tænk 
endelig fortsat ud af boxen.  

 

 
 
 

 

 

 

 

Hvordan kunne en revy passe ind i et arrangement i din by ? 
Hvordan kunne en sangpotpourri-aften passe ind i dit 
lokalområde ?  
Hvem kender du, som kunne skrive tekster ?  
Kender du andre interesserede og har du flere ideer ?  
Hvem stiller gerne op på scenen fra din egn ?  
Er der nogle gode musikanter og sangstemmer i dit område ? 
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OG lige så vigtig – vil I sende denne mail videre til områdernes formænd for forsamlingshusene, for 
borgerforeningerne, høstfestudvalg, sommerfestudvalg og hvad de ellers hedder rundt omkring – 
så kan vi nemlig håbe at de også dukker op den 18. januar og ytrer deres mening om et  
”underholdende samarbejde” på tværs. 

 

Amatørteateret vil ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.  
Til jer som medvirkede gennem 2016; Tusind tak for Jeres indsats og et godt samarbejde. 

 

 

          Rigtig glædelig jul samt godt nytår 2017 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Søby-Højslev & Omegns Amatørteater 


