
Vi glæder os til at se jer til en af vore forestillinger 

 

Vi opfører i år: Et svips med et knips 

 
Fredag den 26. januar 2018 kl. 18.30 

 
Vi serverer glaseret skinke m. tilbehør, samt 1 glas vin, 1 øl eller en vand.  

Tilmelding nødvendig senest den 24. januar 2018 

Pris kr. 125,- med mad/vin/øl/vand, børn under 12 år halv pris.  

VIND!! En flaske rødvin ved flest tilmeldte. 

 

Hvis man ikke ønsker servering af ovennævnte er prisen kr. 50,-  

Forestillingen begynder kl. 19.30 

 

Lørdag den 27. januar 2018 kl. 19.00 

 
Med efterfølgende dans i Egense Forsamlingshus, hvor vi serverer en teaterplatte.  

Tilmelding nødvendig senest den 25. januar 2018 

Pris kr. 200,-  

PRÆMIE!!! Flest samlede tilmeldinger udløser en flaske snaps 

 

Just Smile spiller op til dans 

 

Søndag den 4. februar 2018 kl. 14.00 

 
Inkl. Kaffe, boller og lagkage 

Tilmelding nødvendig senest den 1. februar 2018 

Pris kr. 70,- børn under 12 år halv pris. 

 

 

Tilmelding: 

Ole – 28 12 61 12 Jacob – 61 74 76 86 

    Lene – 22 54 12 44      

Norup og omegns borgerforening 

Opfører I år 

Et svips med et knips 
Dilettant I Sneglehuset 

2018 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Formandens klumme 2018 

 

Rigtig godt nytår 

 

Så er det atter tid til dilettant og fest i borgerforeningen, 
som altid foregår sidste weekend i januar. Fredag fore-
går det i gymnastiksalen i Sneglehuset (Som nu har få-
et nyt navn, nemlig Fyrtårnet). Som sædvanlig med 
spisning før forestillingen. Efter forestillingen spiller vi 
lidt musik så i behøver ikke at skynde jer hjem. Vi vil 
gerne at i bliver lidt længere og nyder den hyggelige 
stemning. Lørdag er der som altid hygge og dans i for-
samlingshuset efter forestillingen. 
Søndag den 4. februar, weekenden efter, har vi forestil-
ling om eftermiddagen med boller og lagkage, hvis du 
har nogle børn/bekendte eller lignende, der ikke har 
mulighed for at komme til de foregående forestillinger. 

Vi har igen valgt et stykke fyldt med sjov og spas. Ikke 
mindst postbuddet Titter, som igen i år nok skal bringe 
post, reklamer og pakke ud, som et postbud nu skal. 

Rigtig god fornøjelse og vel mødt til åres dilettantfore-
stillinger. 

Venlig hilsen 

Jakob Pilgaard, Formand for Borgerforeningen. 

 



 

 

 

 

Vidste du 
At dette program trykkes i 600 eksemplarer og 

husstands omdeles i Norup, Hasmark og Egense 

samt Hasmark strand 

 

 

 

 



Tlf: 21 68 22 62 



 

Søndergade 11, Otterup tlf. 64 82 10 41 

www.sadolinfarveland.dk 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
NYT SYN Otterup Specialoptik 
Jernbanegade 41 |  5450 Otterup 

Tlf.: 6482 2828 | otterup@nytsyn.dk | nytsyn.dk/otterup  

 



 

Kvickly Otterup 
 

Nørregade 2 
 

Mandag - Fredag 8-20 
Lørdag - Søndag 8-18 

 

 

 Nostalgi 



 

 

 

DILETTANTFORESTILLING 
2018 

Skuespillere: 
Anne – Jette, gift med Otto 

Ib – Otto, gift med Jette 

Jane – Titter, Vores allestedsnærværende post 

Poul – Panik-Poul, Meget nervøst anlagt indehaver af den 

lokale bodega 

Carsten – Verner, Ottos far, stor i slaget 

Lene – Karen-Margrethe, Ottos mor, overklasse pensionist 

Jørgen – Alf, småkriminel, kan hypnotisere 

Carsten – Birthe, Alf’s kæreste, ikke for kvik 

Sufflør – Kirsten 

Sminkør – Lisbeth 

Lys og lyd - Jakob 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny annoncør!! 
 

Kender du nogen 

der ønsker annonce i 

vores program næste 

år, skal du kontakte 

en af kontaktperso-

nerne bagpå dette 

program. 
 

 

 

Nordfyns Thaimassage 
V/Lægeex. Massør Thip Kuwalairat 

 

Mere info på Facebook 

Nordfyns Thaimassage 

Cvr: 37695289 
 

Lærkevej 11 

5450 Otterup    Tlf: 50230616 



 

 

 

 

 

 

 



Et svips med et knips 
 
Farce af Knud Erik Meyer Ibsen.  

 

Så er Titter på banen igen. Vores kære landpost som elsker en 

sort kop kaffe og en god gang sladder. Og det er der masser af i 

årets forestilling! 

Er det muligt at have en ukendt bror, når ens mor kan føre bevis 

for, at hun aldrig har født ham? 

Det spørgsmål må Otto stille sig selv, da det en dag banker på 

døren, og Heinrich præsenterer sig som den ukendte bror, der 

har levet et succesfuldt liv i Amerika. 

Sandheden er en anden... Heinrich hedder Alf og er altid på 

spanden, men har nu taget et brevkursus i hypnose, som han 

bruger på Otto og hans kone. Han har nemlig på den lokale bo-

dega hørt Titter fortælle, at Otto har vundet i lotto, og nu ser 

han sit snit til at narre gevinsten ud af dem. 

Problemet er blot det, at Titter sjældent løber rundt med breve-

ne, men konstant render med en halv vind, og det skal hurtigt 

vise sig, at det slet ikke kommer til at gå så let! Og helt galt går 

det, da Titter kommer til at læse et halvt brevkursus i hypnose. 

Er du klar og har du fået smurt lattermusklerne, så vil jeg blot 

sige: 

RIGTIG GOD FOR-

NØJELSE! 

 

Pernille Wagner 

Instruktør 

Kloakmester Per Rasmussen, Tlf: 6482 3357 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik lørdag aften 
tlf: 30 29 28 62 

just-smile.dk 

trio@just-smile.dk 

V/ Aut. Kloakmester Per Rasmussen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intersport Otterup, John Andersen 

Søndergade 23, 5450 Otterup Tlf.: 64 82 40 60 

Byggecenter 
Hjorslevvej 2 
5450 Otterup 

 

Tlf.: 64 82 22 33 

otterup@bygma.dk 

http://www.festfagbogen.dk/Clickcounter.php?ID=1055&P=p
mailto:trio@just-smile.dk


 

 

Vi er SÅ klar  

Holdet 2018 
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