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"Ordet agurketid er en oversættelse af tysk Sauregurkenzeit '(de) sure agurkers tid'. Denne tyske betegnel-
se er forekommet på tryk siden 1780 og menes at være brugt spøgende af handlende i Berlin om den for-
retningsmæssigt stille tid om sommeren, hvor agurkerne modnedes i Spreewald ved Berlin og blev solgt i 
byen, bl.a. til at blive lagt i lage, en yndlingsspise blandt berlinerne. Siden omkring 1850 spredte udtrykket 
sig fra Berlin som en faglig betegnelse hos dagspressens folk for den nyhedsfattige tid om sommeren, hvor 
aviserne må ty til beretninger om søslanger og lign. af lutter stofmangel". (Formuleret af en tidligere ansat i 

Dansk Sprognævn) 

Tiden er nu igen kommet, hvor det forventes, at formanden skriver ‘Klummen' til Masken - gerne noget 
interessant - og måske banebrydende (!?!), og så var det, jeg kom i tanker om ordet 'agurketid'. Vi er midt i 
en af de varmeste og solrigeste somre i mands minde. Ser man ud over marker, haver og enge er græsset 
gult, de fleste sommerblomster er allerede afblomstrede, og landmændene har allerede været i gang med 
at høste ca. tre uger tidligere end normalt. Som Storm P i sin tid sagde: Alle taler om vejret, men ingen gør 
noget ved det! Dog tror jeg, vi alle kan blive enige om én ting - VI MANGLER VAND! Vand er livgivende. 
Uden vand, intet liv. Agurker kan heller ikke klare sig uden vand, de tørrer ind og hænger som tørre bælge 
på planten. 

Har formanden mon fået solstik, sidder nogle sikkert og tænker, siden hun fabler om agurketid og vand? Ja, 
det da godt være, men ligesom vand er nødvendig for livets opretholdelse, er viden det også.  

Stevns Amatør Scene inviterer alle interesserede til et spændende instruktørkursus her i september måned, 
nærmere betegnet 7. og 8. september 2018. Underviser er vores 'grand Old Lady', Grethe Fischer, som om 
nogen har stor erfaring i at instruere. Gennem de 23 år hun var formand for foreningen, og også efter hun 
har sluppet formandstøjlerne, har hun instrueret et utal af stykker og revyer i både amatørsceneregi og nu 
også Pensionistbanden i Rødvig. Grethe vil øse ud af sine erfaringer, og vi håber, at rigtig mange vil finde tid 
til at følge de to dages undervisning. Programmet for dagene er i skrivende stund endnu ikke fastlagt, så 
følg med på vores hjemmeside, hvor det vil blive lagt ind sammen med tilmeldingsvejledning. For aktive 
medlemmer af amatørscenen vil det være gratis og ellers et beskedent beløb for 'ikke-medlemmer'. 

For nu at slutte, som jeg begyndte, er her lidt ekstra info fra samme artikel omkring agurketid og hvad det 
kaldes på andre sprog: 

Det danske ord agurketid kendes på tryk tilbage til 1897. På norsk bruges agurktid i samme betydning som 
på dansk. Engelsk har (tidligst fra slutningen af 1600-årene) haft en tilsvarende betegnelse: cucumber 
time eller cucumber season (cucumber = agurk). Det vides ikke om der er nogen forbindelse mellem disse 
engelske udtryk og det tyske. På moderne engelsk bruges udtryk som the silly season. På nederlandsk har 
man brugt komkommertijd siden 1870'erne, måske efter engelsk og/eller oversat fra tysk (komkommer = 
agurk, jf. fransk concombre, latin cucumis). 

På italiensk findes der tilsvarende dialektudtryk fra Toscana (egnen omkring Firenze): mesi dei 
cipolloni, stagione dei cipolloni 'de store løgs måneder/ sæson. På spansk kalder man perioden for 'søslan-
gens tid': la época de la serpiente de mar.  

På svensk siger man dödsäsong, rötmånad (egl. forrådnelsesmåned), på 
fransk morte-saison (= død sæson), période creuse (= mager, sløj periode), på 
portugisisk canicula (= hundedagene), på russisk satisje (= stilhed, stille tid). 
Så blev vi så kloge. God sommer! 
Lene 

MMeeddlleemmssbbllaadd  ffoorr  SStteevvnnss  AAmmaattøørr  SScceennee  JJuullii  22001188  
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Siden sidst  
har der været masser af aktivitet i vores kære forening.  
Den 21. april indbød vi for eksempel til en munter ef-
termiddag på Snurretoppen, hvor vi viste brudstykker af 
tidligere forestillinger og fortalte lidt om vores forening 
og ikke mindst om vore visioner for fremtiden.  
Formålet var – udover at underholde – at skaffe nye, 
voksne medlemmer, så vi i næste sæson kan sætte et 
voksenstykke op.  
Salen blev ikke fyldt, men de som var der, havde da vist 
en festlig eftermiddag, og det havde alle vi andre også. 
Vi fik flere nye medlemmer, heldigvis, men kan godt 
bruge endnu flere, især af hankøn.  

Jan Schou var toastmaster og 
ledede slagets gang med sikker 
hånd, og Hans Arne varmede 
det veloplagte publikum op! 
(Ligeså sikkert!)  

Det blev bl.a. til et gensyn med 
numre fra Livskarrusellen (fra 

1997) og Zumba-pigerne fra 
revyen i 2015!  

Foreningens nye suppleant, Lisbeth Christensen fra 
Hellested blev så fornøjet, at hun fluks inviterede Livs-
karrusellens dejlige damer til at optræde for gæsterne 
til sin runde fødselsdagsfest den 12. maj. Herligt, at få 
den evigunge forestilling - om kvinder fra vugge til grav 
og de der af og til besynderlige mænd - på banen igen. 

-o-o-o- 
 

 
MEGET APROPOS så skriver selvsamme Lisbeth –  

som var med et hold aktører i Frivillighedscentret i Hårlev den 25. april – følgende: 

Amatørscenen var blevet spurgt, om vi kunne komme og underholde ved Frivillighedscentrets ge-
neralforsamling, hvilket vi var glade for at kunne få lov til. 
De frivillige blev noget overraskede, da de blev sat til at varme op sammen med amatørscenens 
medlemmer til vores opvarmnings sang, men i andet forsøg, blev de super gode til at ryste på ho-
vedet, vrikke med hofterne osv.  
De var meget entusiastiske med at klappe efter hvert af de efterfølgende numre, og vi gik derfra 
med mange rosende ord og en stor flot pose slik hver!  
Tak for det.   
Lisbeth 
 

Materiale til Masken modtages meget gerne. Du kan aflevere dit indlæg/billede til 
en fra Bestyrelsen eller til mig, Grethe: gref@privat.dk.  

Masken udkommer igen, når der er nyt at berette. 

 

mailto:gref@privat.dk
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Sol over Stevns 
Lørdag d. 2. juni blev ’Sol over Stevns’ afholdt for 
kommunens borgere ved Strøbyskolen. Her skulle 
Stevns Amatør Scene naturligvis også gøre sig be-
mærket, hvorfor Chivas og Basserne (Nina, Sebastian, 

Mona og jeg selv) fik en plads på programmet. I prak-
sis var Chivas fantastisk til at trække børnene til, og 
da vi havde sunget et par klassikere fra Bølle-Bob, 
var ungerne friske på at lege med. Efter en hurtig 
tur i Teatermaskinen var de klar til et par teaterle-
ge, hvor især ’Æg-høne-dinosaur-Superman’ var 
populær. 

Senere delte vi børnene op i grupper og gav dem 
en lille scene fra Askepot, som de kunne øve sig på 
for at vise den for hinanden til sidst. En enkel grup-
pe havde ikke mod på at fremføre, men ellers im-
ponerede de stevnske børn! Alt i alt var vores lille 
indslag en succes: Børnene havde det tydeligvis 
sjovt – omend de blev en smule udfordret –, og vi 
fik vist, hvad Stevns Amatør Scene også kan.  
Sidsel var med som fotograf og fik taget nogle åh’ 
så flotte billeder af finurlighederne. 

                               -Magnus. 
   -o-o-o- 

Årets højdepunkt = 
Det er for mig den første mandag og torsdag i juli. I år var in-
gen undtagelse. Et hav af børn i alderen fra 5 til 31+ mødte op 
på St. Heddinge skole i gymnastiksalen mandag morgen for at 
blive forvandlet til cirkusartister/dyr. Resultatet kunne ses 
allerede torsdag eftermiddag.  

Jeg fatter ikke, hvordan de på så få dage kan blive så gode. Det var en sjov 
og dejlig cirkusforestilling. Glæder mig allerede til næste år. Nå ja, da også til at besøge Kardemomme by til 
jul.  
Jeg bliver også glad og forbavset, når en af jer børn råber: ”Hej Inge” til mig. Jeg kan jo ikke altid ikke huske 
jeres navne. 
Kærlig hilsen 
Inge  

-o-o-o- 

I kan nok gætte, at Inge (Mathiasen) også i år har været til årets sommerteater for børn.  Både som 

hjælper ved pengekassen første dag, og som glad tilskuer til forestillingen om torsdagen på Snurretoppen. 

Cirkus Monthe hed årets forestilling, og det var tredje gang, vi brugte det lille cirkusstykke, som Mona 

fandt på i 2008 med Grethe som skriverkarl ved computeren.  
26 skønne børn mødte op om mandagen, og som altid stod hele flokken om torsdagen klar på scenen i 
Snurretoppen, forventningsfulde - sminkede og i kostumer, og igen en gang tænkte jeg: ”Hvordan gik det 
dog til?”  
Stort set ingen problemer, ingen gråd, uvenskab og surhed undervejs. Og alle gennemførte deres del af 
projektet fint. Sikken en flok dejlige, unge skuespillere! 
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Lederholdet i år var: Mona, Lunde, Christian og mig, Grethe - samt syv unge assistenter, Victoria, Maimona, 
Leonora, Camilla, Lukas, Frederik og Jacques (i tilfældig rækkefølge). Tak alle sammen for godt samarbejde! 
Eli tog en del billeder, som du kan se på Amatørscenens hjemmeside. Her er nogle få stykker af dem: 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Torsdag den 5. juli kl. 14.45:  
Scenen er tom! 

 

”We did it!” 
 

Folk og Røvere… 
Lundes herefter meget seriøse kommentarer:  
Vi har haft "4 raske teaterdage" - og der fandt jeg 4 nye emner, som jeg meget gerne vil have med i julefo-
restillingen. Vi har nemlig bestemt i bestyrelsen, at vi skal spille "Folk og Røvere i Kardemomme by" til jul! 
Jeg har ikke skrevet til børnene endnu, så derfor nævner jeg ingen navne. 
 
Det er en dejlig historie om tre røvere, der røver en dame. Hun skal lave lidt af det hele, for de er selv rigtig 
dovne. 
Det kommer dog ikke til at gå, som de havde tænkt sig, for det er ikke en hvilken som helst dame, de røver.  
(Næh, for det er tante Sofie, I ved nok!) 
Det kommer der en sjov historie ud af, men den må I komme og se i Snurretoppen. 
Der er premiere onsdag aften d. 28. november på Snurretoppen. Vi spiller også den 1., 2., 3. december. 
Prøverne starter i 2. halvdel af august.  
 

Har du endnu ikke betalt kontingent for 2018 til Amatørscenen? Så er det da nu: 
Kontingentet indsættes på foreningens konto i 

Sparekassen Sjælland, reg. nummer 9886 konto 0000 275 951. 

Prisen for aktivt medlemskab af Stevns Amatør Scene for året 2018 er 

 150 kr. for voksne og 75 kr. for unge under 16 år. 

Et års passivt medlemskab koster 75 kr. 
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Forårets konfirmander:  
STORT TIL LYKKE til følgende fire af vore unge medlemmer, som er blevet konfirmeret her i foråret. 
De har alle fået Amatørscenens krus med navn.  

  
 
 
7. april: Victoria Palm Christensen      6. maj: Frederik Jalsing 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
15. april: Cecilie Kjær         20. maj: Camilla Larsen  
                      
     
 
 

Til Victorias konfirmation, som blev holdt på Klinten i Rødvig, dukkede et hold fra Amatørscenen op midt i 
det hele og sang – ja, og optrådte for konfirmanden og varmede gæsterne op!  

Grethe 

Lunde:  
Vi optrådte skam også til Fred'riks konfirmation søndag d. 6.maj, hvor vi mødte talstærkt op til festen. 
Alle var med på at give Fred’rik en dejlig oplevelse, for han troede nemlig ikke, vi kom, eftersom Grethe jo 
var i Italien, men der tog vi fusen på ham. Han blev dejlig overrasket. Vi sang nogle sange, og Fred'rik var på 
gulvet for at synge en lille sang sammen med os. 
Fred'riks gæster var et dejligt publikum, og jeg kan vist godt sige, at de var nogle af de bedste, vi nogen 
sinde har optrådt for.  
Bagefter fik vi mad, sodavand og slik på terrassen. En rigtig storslået dag./Lunde 
 

En lille oplysning i denne forbindelse: Stevns Amatør Scene dukker selvfølgelig kun op til festlige lejligheder 
efter aftale. Vi kommer aldrig uanmeldt. Det var Victorias og Frederiks mødre, der i disse to tilfælde havde 
kontaktet os og bedt Amatørscenen om at overraske konfirmanderne. 

 Bestyrelsen 

Formand: Lene Overgaard,lovergaard58@gmail.com     Tlf. 25 11 86 71 
Næstformand: Brita Lunde Schou Lindstedt, elida7@msn.com   Tlf. 29 91 52 02 
Kasserer: Grethe Fischer, gref@privat.dk    Tlf. 21 45 69 46 
Sekretær: Magnus Hansen magnus-hansen@hotmail.dk     Tlf. 53 28 41 80 
Musik, teknik med mere: Jesper Askø plusli@tdcadsl.dk    Tlf. 40 32 75 03 
Kostumer m.m.: Sidsel Linea Olesen sidsel.linea.olesen@gmail.com   Tlf. 30 26 83 38 
Hjemmeside, scene: Nicki Gylling, Nicki@elvvs.dk     Tlf. 31 10 16 27 
Suppleanter:  
Lisbeth Christensen, hellested@gmail.com    Tlf. 40 82 00 84 
Marianne Agerskov,  mpsm61@yahoo.dk     Tlf. 51 44 34 97 

 

mailto:lovergaard58@gmail.com
mailto:elida7@msn.com
mailto:gref@privat.dk
mailto:magnus-hansen@hotmail.dk
mailto:plusli@tdcadsl.dk
mailto:sidsel.linea.olesen@gmail.com
mailto:Nicki@elvvs.dk
mailto:hellested@gmail.com
mailto:mpsm61@yahoo.dk
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Hele tre runde fødselsdage og et bryllup! 
 
26. april: Foreningens formand, Lene Walther Overgaard  
15. maj: Lisbeth Christensen – suppleant til bestyrelsen 
26. maj: Foreningens næstformand, Brita Schou Lindstedt – kaldet Lunde 
 

Man nævner jo ikke en dames alder, men jeg kan da godt afsløre her, at alle tre damer allerede kan kalde 
sig for bedstemødre. (Ungdommelige, naturligvis.) 
 

 
Lunde og hendes Jan blev på Lundes fødselsdag ægtefolk.  
Det foregik i St. Heddinge kirke, og brudeparret blev mødt  
med flag og teatermasker og glade børn og voksne fra 
 Amatørscenen, da de trådte ud af kirken, som hr. og fru  
Schou Lindstedt.  
Da blev Lunde virkelig rørt, har hun fortalt. 
 

 

HJERTELIGT TIL LYKKE – TIL FØDSELARER OG BRUDEPAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
RReeddaakkttøørr  GGrreetthhee  ––  hheerr  ssaammmmeenn  mmeedd  CCHHIIVVAASS,,  MMoonnaa,,  MMaaggnnuuss,,  NNiinnaa  oogg  SSeebbaassttiiaann..  

VVii  ssmmiilleerr,,  ffoorrddii  ddeett  eerr  ssoommmmeerr,,  oogg  ffoorrddii  vvii  hhaarr  nneettoopp  ooppffuunnddeett::    

CCHHIIVVAASS  OOGG  BBAASSSSEERRNNEE!!  
((SSee  ssiiddee  33))  

  OOgg  ssåå  hheerr  ttiill  ssiiddsstt::  
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aaffhhoollddeerr  kkuurrsseett  
  

HHvvoorrddaann  sskkaabbeerr  mmaann  eeggeennttlliigg  eenn  tteeaatteerrffoorreessttiilllliinngg??  
  

FFrreeddaagg  ddeenn  77..  sseepptteemmbbeerr  kkll..  1188  ––  2211..3300  oogg  

LLøørrddaagg  ddeenn  88..  sseepptteemmbbeerr  kkll..  1100  ––  1177  

ppåå  

SStt..  HHeeddddiinnggee  sskkoollee..  

PPrriiss  115500  kkrr..  
  

AAllllee  eerr  vveellkkoommnnee,,  mmeenn  ddeellttaaggeellssee  eerr  ggrraattiiss  ffoorr  mmeeddlleemmmmeerr  aaff    

AAmmaattøørrsscceenneenn,,  ssoomm  hhaarr  bbeettaalltt  kkoonnttiinnggeenntt  ((115500  kkrr..))  ffoorr  22001188..    
  

KKuurrssuusslleeddeerr  oogg  iinnssttrruukkttøørr::  GGrreetthhee  FFiisscchheerr  

TTiillmmeellddiinngg::  TTllff..  2211  4455  6699  4466  eelllleerr  mmaaiill::  ggrreeff@@pprriivvaatt..ddkk  

  
KKuurrsseett  vviill  ii  kkoorrttee  ttrræækk  pprriimmæærrtt  hhaannddllee  oomm,,  hhvvoorrddaann  mmaann  ssæætttteerr  eenn  ffoorreessttiilllliinngg  oopp..    

HHvvoorrddaann  mmaann  kkoommmmeerr  ii  ggaanngg  mmeedd  ddeett,,  oogg  hhvvoorrddaann  mmaann  kkaann  ffåå  ddeett  ttiill  llyykkkkeess  ttiill  ddee  mmeeddvviirrkkeenn--

ddeess  oogg  iikkkkee  mmiinnddsstt  ppuubblliikkuummss  ttiillffrreeddsshheedd..  

HHvvoorrddaann  ddeett  ggåårr  ttiill,,  aatt  mmaann  bbaaggeefftteerr  vvoovveerr  ssiigg  uudd  ii  ooppggaavveenn  iiggeenn..    

JJeegg  vviill  ffoorrttæællllee,,  hhvviillkkee  vviiggttiiggee,,  ggeenneerreellllee  ggrruunnddrreegglleerr  jjeegg  hhaarr  ffuunnddeett  ffrreemm  ttiill,,  oogg  hhvvaadd  jjeegg  

ppeerrssoonnlliiggtt  fføølleerr,,  mmaann  sskkaall//iikkkkee  sskkaall  ggøørree,,  nnåårr  mmaann  ssæætttteerr  eenn  ffoorreessttiilllliinngg  oopp..  

JJeegg  ffoorreessttiilllleerr  mmiigg  eett  hhoolldd  ddeellttaaggeerree,,  ssoomm  kkuunnnnee  vvæærree  bbååddee  ddiigg,,  ssoomm  aallddrriigg  hhaarr  pprrøøvveett  aatt  ssttåå  

ppåå  eenn  sscceennee,,  mmeenn  mmååsskkee  iinnddeerrsstt  iinnddee  ggooddtt  kkuunnnnee  ttæænnkkee  ddiigg  aatt  pprrøøvvee  ddeett  ––  oogg  ddiigg,,  ssoomm  aalllleerreeddee  

eerr  ggrreebbeett  aaff  ddeennnnee  hhoobbbbyy,,  oogg  mmååsskkee  ggeerrnnee  vviillllee  ffoorrssøøggee  ddiigg  mmeedd  eenn  iinnssttrruukkttøørrooppggaavvee..    

JJaa,,  oogg  ssåå  ddaa  ooggssåå  ddiigg,,  ssoomm  bbaarree  eellsskkeerr  aatt  vvæærree  mmeedd  ttiill  tteeaatteerr  ––  oogg  ssoomm  kkuunnnnee  ttæænnkkee  ddiigg  aatt  

vvæærree  mmeedd  ssoomm  aakkttøørr  vveedd  kkuurrsseett..  

KKuurrsseett  vviill  ii  lløøbbeett  aaff  ddee  ggooddtt  ttii  ttiimmeerr  bbeessttåå  aaff  ssnnaakk  oogg  ssaammttaallee,,  mmeenn  aalllleerrmmeesstt  aaff  øøvveellsseerr  ii  aakk--

ttiivvtt  aatt  iisscceenneessæættttee  oogg  ssppiillllee  tteeaatteerr//rreevvyy//kkaabbaarreett  mmeedd  mmeerree..    

  

DDeett  vviillllee  ggllææddee  mmiigg,,  hhvviiss  II  hhaarr  llyysstt  ttiill  aatt  vvæærree  mmeedd..  

GGrreetthhee  


