
 

 

Feriestemning i Oasen. 
Af Ove Eriksen 

For snart mange år siden lagde Munkebo Idræts Center hal til en årlig erhvervs-
messe, hvor – især lokale – erhvervsdrivende kunne præsentere deres produkter. 
Den sidste af den slags messer blev afholdt i starten af 1990erne, men i lørdags 

blev der pludselig inviteret til Feriemesse, hvor rejsearrangøren ”Hold da helt 
ferie” præsenterede sit program. 

På trods af corona og ind- og udrejserestriktioner, har ”bureauet” nok at byde på, 
- vi har sakset følgende fra programmet: 

”Sommeren nærmer sig – Here Comes The 
Sun – og hvad skal vi så foretage os In The 

Summertime? Bliver det bare Walkin’ On 
Sunshine i 3 måneder med Sommer og sol, 

og skal Sommeren holdes i Europa, f.eks. 
på stranden i Spanien (Vamos a la playa), 

eller skal der mere eksotiske mål til. 

Her er et udsnit af vore rejsemål/-tilbud 
for den kommende feriesæson: 

Hold ferie i Danmark. 

Det er selvfølgelig altid muligt at blive hjemme i gode, gamle Danmark. Selvom 

Peter kommer lige fra Svendborg af, kan han blive i Skanderborg med lille fregnede 
Louise fra Karise, eller i sin fars roemark i Skjern. Skal det være mere eksotisk end 

det, kan man altid Se København fra en DC9 eller tage til Costa Kalundborg, hvor 
de slanke palmer står. 

Man kan også tage på camping, som er en yderst populær ferieform. Peter kan 
ligge i telt ved siden af Ole i campingsvogn, og med deres stærke kikkerter (natur-

ligvis kun til at studere fugle med) kan de både iagttage To men’sker på en strand 
og en Mægtig smart, men sart bikini – og især dens indhold! 

Under alle omstændigheder byder Danmark altid på Lyse nætter. 

Tag på en sørejse. 

Hvad enten du tager med Den knaldrøde gum-

mibåd, Jutlandia eller et Skib foruden sejl er 
der Solskin om bord, når vi Sejler op ad åen 

mod Burma og Mandeleg.  

Vi har mange flere destinationer at byde på, så 

det ikke kun er for mænd, men også Susanne, 
Birgitte og Hanne kan komme til at nyde den 

friske havluft. 
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På alle rejser er det Admiralen, der viser rundt på skibet. 

Hold ferie i Europa. 

Med bil eller fly kan man nå mange af vore 
rejsemål i Europa, det er bare at vælge: Hvor 

skal vi sove i nat (Italien), hos Lilli Marleen i 
Tyskland, eller i Spanien (Y Viva España)? 

Under alle omstændigheder, siger fransk-
mændene, at de ikke fortryder noget (Je ne 

regrette rien), og englænderne kvitterer med 
We’ll Meet Again. Det kommer dog nok an på 

brexit m.m. 

Hold ferie i USA.  

”Guds eget land” er blevet et popu-
lært rejsemål de senere år, og vi kan 
byde på rejser til ”The Big Apple”, 

New York, New York, vi har rejser 
North To Alaska, og derfra kan man 

tage On The Road Again, og bede 
Country Roads Take Me Home til 

Nevada, hvor vi sammen med The 
King kan istemme Viva Las Vegas. 

Kort sagt: Hold da helt ferie har 
meget at byde på, og du er velkom-

men til at kontakte os på mail eller 
telefon. Vi er klar til at skræddersy netop din ferie.” 

At sætte Hold da helt ferie i bås er nærmest umuligt. Det er ikke en koncert, det 

er ikke en revyforestilling, det er vel nærmest et show. Under alle omstændigheder 
var det morsomt at stifte bekendtskab med ensemblets løjer. 

Deltagerne på scenen har alle deres ”daglige” gang på Bo-
gense Amatør Teater, hvor de netop er i færd med at lægge 

sidste hånd på årets revyforestilling. Det er tydeligt, at de 
tre kender hinanden særdeles godt, og samspillet var i or-
den. Enkelte små kiks og skønhedspletter blev dækket 

ind under charme og en smittende spilleglæde. 

Alle tre medvirkende demonstrerede et betydeligt komisk 

talent, og det kvindelige islæt, Annalaura Holy, gav desu-
den adskillige prøver på en veludviklet sangstemme. 

Klaus Svanborg Pedersen var ligeledes stærk på det sang-
mæssige, især gjorde hans fortolkning af New York, New 

York indtryk. 

Den tredje deltager i løjerne, René Maaløe, fortjener en 
særlig omtale. Udover sin medvirken i Bogense, deltog 

han rent faktisk også i Munkebo Revyen sidste år. Mindre 
mangler i det sangmæssige blev til fulde opvejet af et ko-

misk talent ud over det sædvanlige.  



Jeg behøver vist blot at nævne monologen om pensio-
nisten, der ved en fejltagelse kom med på en bustur til 

Prag med 3y fra Nordfyns Gymnasium. Hylende mor-
som og tankerne gled uvægerlig hen på Jørgen Ryg og 

Per Pallesen. Desuden gav han en aldeles vidunderlig 
version af Admiralens Vise, som Jørgen Reenberg ville 

have nikket anerkendende til. 

Ingen sceneløjer uden en kapelmester, og her var det i 
gode hænder hos Lasse Holy, der desuden er far til An-

nalaura. 

Herfra en stor tak til MusikOasen for at have mod til 

at gå uden for boksen og engagere en forestilling, der 
for alvor fik lattermusklerne i gang. 

Nu ser vi frem til, at corona-situationen på et tids-
punkt bedrer sig, så vi igen kan mødes i Kulturhuset 

med alle pladser optaget. Indtil da, må vi glæde os over den kommende koncert 

med Henning Stærk, der finder sted fredag 16. oktober i Multisalen på Munkebo 
Skole. 

Læs mere om de særlige omstændigheder ved koncerten på www.munkebo.dk. 

 

  


