
DILETTANT 2020  
 

 

Kom og oplev: Marlene Gammelgaard, Lis Kragh, Anne B. Thygesen, Anita O. 

Horshauge, Mie S. Nyland, Iver H. Ravn, Inge Jensen, Tenna Nielsen. 

FORRYGENDE 

FUSIONSFEBER. 

Øsby er ved at gå helt i stå. Butikkerne lukker, håndværkerne krakker, 

silden er røget, bedene er stukket af, og blomsterne er gået ud. Heldigvis 

er det lykkedes at stoppe kloakken. Så derfor er der stadig liv og røre hos 

blikkenslager Buchward, og da sagfører Sørensen ser sig om efter en 

partner til en lille, rask fusion, falder blikket meget naturligt på 

Buchward. Nu er det også så heldigt, at sagføreren hedder Verner 

Valdemar Sørensen, og det åbner uanede muligheder for fælles 

brevpapir og kontor. Uden for Øsby på det store gods bor den gamle 

grevinde Adelheid af Rosenskjold. Hun har kun een søn, og han vil 

hellere være blikkenslager. Vi kommer til Øsby, netop som sagføreren 

præsenterer skødet på kroen for den nye ejer, en mystisk dame. Og 

sagfører Sørensen, han er fiks til at få nogen på skødet...                                   

Et rigtig muntert og hyggeligt stykke.  

Instrueret af Trine Rosenlund Vestergaard. 
 

  

Vi ses  i Hyrup Forsamlingshus 

Øsby Næsvej 154. 6100 Haderslev. 

Arrangeret af: Hyrup Forsamlingshus.  

 Fredag den 6. marts   

kl. 19:30                  

Efter forestilling en 

lille teatermenu: 

Rejemad,1 glas vin 

samt kaffe 120,-               

Skal forudbestilles 

senest søndag d. 1. 

marts.                   

Entre alene 40 kr.     

 

Lørdag den 7. marts 

kl. 14:00                        

Kage og kaffe mm. 

kan købes.                         

40 kr. kaffe m. kage.    

40 kr. entre.       

       

Lørdag den 7. marts 

kl. 18:30        

HYGGEAFTEN   

Pizza ta´ selv bord,  

1 glas rødvin, kaffe + 

snacks 140 kr. 

Skal forudbestilles 

senest d. 1. marts. 

Entre alene 40 kr.  

26  

 Børn under 15 år 

entre gratis! 

 Entre  E 

 

S PIZ ZA. entre  

L  

LL LL  

 

 

 

 

 

BESTILLING AF 

BILETTER: 

cbravn55@gmail.com 

Eller til Chr. Ravn                

24 27 31 29 

Konto til betaling 

oplyses ved tilmelding. 

 

 


