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Reception
Onsdag den 21. november 2018 markerer vi, at vi er  
kommet godt på plads som en del af Beierholm. 

Herudover vil vi gerne markere, at Christian Hansen  
er optaget som partner i Beierholm.

Det fejrer vi ved en uformel sammenkomst, hvor det vil glæde os  

at hilse på kunder, samarbejdspartnere og andre venner af huset.  

Udover hyggeligt samvær byder vi på lidt godt til ganen.

Det vil glæde os, hvis du har mulighed for at deltage.

Receptionen er fra kl. 14.00 – 17.00 på Ndr. Ringgade 70 A i Slagelse.

Vi har fokus 
   på vandværkers 
       økonomi

Sletten 45  |  7500 Holstebro  |  97 41 22 11
Munkehatten 1B  |  5000 Odense  |  66 15 85 55

www.beierholm.dk

Kontakt os for beregning af årsopgørelser, 
 opkrævningsservice, bogføring, udarbejdelse 
af regnskab, budgettering samt rådgivning.
 
Besøg os på messerne i Roskilde 27. januar 
og i Aars 24. marts 2017.

Musicalscenen havde gjort meget for at skabe en god stemning. For eksempel lå der stjernekastere klar til 
de stille numre af Danmarks nationalskjald.  Fotos: Musicalscenen Kim Larsens musik kunne i dén grad sætte stemning og få folk op af stolene.

MUSIK-BANKO: 
Musik af og med 
Kim Larsen danne-
de rammen om et 
festligt og nytæn-
kende arrangement, 
som med stor sand-
synlighed vil blive 
gentaget til foråret. 

SLAGELSE: Lørdag aften hav-
de Musicalscenen arrange-
ret »Musik-Banko« – ude-
lukkende med musik af Kim 
Larsen. Over 100 gæster 

havde indløst billet til det 
nye koncept, som i princip-
pet er banko som sædvanlig. 
Gæsterne spiller på bankop-
lader, men i stedet for tal er 
der titler på sange på pladen. 
En DJ spiller musiknumre 
fra opråber-podiet, og har 
man titlen på sin plade, må 
man dække det til. Herefter 
spilles der om først at få en 
enkelt række, to rækker - og 
til sidst hele kortet. 

En lang række lokale er-
hvervsdrivende havde spon-
soreret nogle utrolig flotte 
præmier - lige fra vin til en 
fornem rejsekuffert. Spillet 
blev styret på fornemmeste 
vis af Flemming Bendixen, 
som krydrede de forskellige 

Kim Larsen-sange med mas-
ser af sjove og interessante 
oplysninger om Larsen og 
hans musik og karriere.

En fantastisk fest
De mange gæster bidrog til 
en fantastisk fest. Det var ty-
deligt, at Kim Larsens sange 
var kendt og elsket af langt 
hovedparten af deltagerne. 
Der blev sunget og danset i 
stor stil, og der var stor til-
fredshed og begejstring ef-
ter arrangementet. Adskil-
lige gæster gav udtryk for, 
at de gerne så at et lignende 
arrangement blev stablet på 
benene igen snarest.

- Det har været en stor 
succes – langt større, end 

vi havde forventet. Det her 
kommer vi til at gøre igen, 
siger idémanden bag, Berit 
Winsløw Olesen. 

- Men lige nu har vi to sto-
re produktioner, som skal 
føres ud i livet. Det er trods 
alt det, vi er til for, siger hun 
og henviser til »MølleJul«, 
der har premiere om mindre 
end to uger, og kæmpe-musi-
calen Chess, der skal spilles 
til april. 

Men Berit Wisløw Olesen 
og de andre frivillige på 
Musicalscenen garante-
rer, at det ikke bliver sidste 
gang, der var Musik-Banko. 
Derfor blev gæsterne også 
spurgt om, hvad temaet for 
en kommende Musik-Banko 

kunne være. Der var man-
ge spændende bud og ideer. 
Den endelige afgørelse træf-
fes dog først senere.

Musicalscenens kommen-
de aktiviteter kan følges på 
deres hjemmeside www.mu-
sicalscenen.dk eller på face-
book, hvor der også livligt 
postes information om hvad 
der kommer til at ske i nær 
og fjern fremtid.  

Musicalscenens Musik-Banko var et hit

Kunst og kirker fortjener ros
Debat 

SLAGELSE: Her i weeken-
den var der premiere på 
en yderst vellykket aktivi-
tet. Et samarbejde mellem 
Slagelse Provsti og Slagel-
se Turistforening. 

10 kirker under Slagelse 
Provsti lukkede dørene op 
for kunstnere fra hele lan-
det. Både indenfor billed-
kunst og skulpturer. 

Jeg havde besøg af en 
veninde fra København, 
og vi brugte lørdag fra kl. 
10 til 16 til at tage rundt i ni 
af de 10 kirker (jeg besøgte 
selv den sidste om sønda-
gen). Det var en fantastisk 
dag! Det, at kunne komme 
ind i kirker, vi ellers ikke 
kommer i, og kombinatio-
nen med de mange spæn-
dende kunstnere, var en 
helt unik oplevelse. 

Kunstnerne var selv til 
stede og var yderst villi-

ge til at fortælle om de-
res kunst. Kirkerne var 
godt repræsenteret med 
venlige menighedsråds-
medlemmer, der servere-
de kaffe og småkager (et 
enkelt sted var kagerne 
endda hjemmebagte!), og 
deres glæde ved at fortæl-
le om deres kirke var vir-
kelig dejlig at opleve.

 Vi var endda så heldige 
at overvære en lille mi-
ni-koncert med Kirke Stil-
linges Kor, og som en eks-
tra gevinst i Gudum Kirke 
så vi Estrid Eriksens me-
get smukke messehagel. 

Overalt var der mange 
mennesker, der ligesom os 
lod sig fortrylle af de skøn-
ne kirker og de spændende 
kunstnere. Vi nød også det 
efterårsklædte landskab, 
når vi kørte fra kirke til 
kirke (dejligt med GPS). 

Jeg nåede også lige at 
vise min veninde Branka 
Lugonjas fantastiske glas-

vaske i Galleri St. Galla i 
Hejninge.

Jeg vil gerne rette en 
meget stor tak til Per 
Thuesen, formand for 
Slagelse Turistforening, 
som utrættelig har knok-
let i mange måneder for 
at få dette arrangement 
på plads - og resten af be-
styrelsen, især Branka 
Lugonja og Estrid Erik-
sen, som har udvalgt de 
mange kunstnere og også 
ydet en kæmpe indsats. 

Jeg håber og tror, at det-
te er starten på en årlig 
tilbagevendende begiven-
hed, som kan være med 
til at sætte Slagelse Kom-
mune på det kunstneriske 
landkort. Vi har jo allere-
de en flot keramikfestival 
i Skælskør. Så tak for en 
ovenud dejlig oplevelse.

Margit Geil
Strandgade 19
4230 Skælskør

Flemming Bendixen styrede 
kompetent slagets gang og var 
en fantastisk indpisker af den 
gode stemning.


