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Hejlsminde,maj 2019    

    

Vi vil gerne lave ”gavekort”, hvis du vil glæde nogen med en god oplevelse.    

  
  

 

Mandag den 23. september 2019 kl 20: Maurice Dickson – entré kr. 150,-    

Endnu et gensyn. Maurice Dickson spiller solo for os. Hans fantastiske strengespil og 

hans gode stemme og flotte sange, er gode at nyde i godt selskab.    

    

Kl. 18.30 er der mad fra Ellegaards Landkøkken - (kr. 100,- kr pr person, dog kun mod 

forudbestilling – gerne samtidig med billetterne).     

    

Onsdag den 30. oktober 2019 kl. 20: Jane og Shane entré kr. 200,-     

Kommer igen til Hejlsminde. Svingende engelsk og irsk musik. Efter en barselspause er 

de nu igen på scenerne rundt omkring, og også de har ønsket at komme igen, fordi de 

synes, det er hyggeligt at spille i Hejlsminde.  

  

Kl. 18.30 er der mad fra Ellegaards Landkøkken - (kr. 100,- kr pr person, dog kun mod 

forudbestilling – gerne samtidig med billetterne).     

 

 

NB! NB! Bemærk ændret dag og dato!    

Torsdag den 14. november 2019 kl. 20: Rasmus Lyberth duo entré kr. 200,- 

    

Rasmus Lyberth er den største stjerne fra Grønland. Siden starten af 70'erne har 

han sunget sit hjerte ud og rørt mange mennesker. Han kan røre folk med sin sang. 

Mange græder og griner til hans koncerter, man kan ikke lade være! - Han bjergtager 

virkelig folk i ordets stærkeste betydning. Rasmus fylder såvel store som mindre 

steder, og giver altid publikum en god og sjælden oplevelse. 

Kl. 18.30 er der mad fra Ellegaards Landkøkken - (kr. 100,- kr pr person, dog kun mod 

forudbestilling – gerne samtidig med billetterne).     
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Mandag den 16. december 2019 kl. 20: Anne Dorte Michelsen trio entré kr. 

250,-    

Årets julekoncert – for 3. gang er det lykkedes at få Anne Dorte til at komme med en 

god back-up. Der bliver genhør med gamle hits og nyere melodier – mon ikke også der 

dukker en enkelt julemelodi op?  

Kl. 18.30 er der mad fra Ellegaards Landkøkken - (kr. 100,- kr pr person, dog kun mod 

forudbestilling – gerne samtidig med billetterne).      

 

2020 

 

Torsdag den 30. januar kl. 20: Tom Donovan entré kr. 200,-    

Torsdag den 20. februar kl. 20: Zenobia entré kr. 200,-    

Mandag den 16. marts kl. 20: Other Roads entré kr. 150,-    

Onsdag den 21. oktober kl. 20: Halfdanskerne kr. 200,-    

Torsdag den 19. november kl. 20: Tørfisk entré kr. 250,-    

Torsdag den 17. december kl. 20: Ann-Mette Elten kr. 250,-    

 
    

Vi tager forbehold for evt. ændringer i programmet. 

Reservation på folkihejlsminde@gmail.com eller 

tlf. 4078 4994 Ingelise eller Uffe, 

Alle arrangementerne foregår i Hejlsminde Forsamlingshus, Havnevej 1, 

Hejlsminde, 6094 Hejls 


