Vennen og kollegaen Tommy Kenter improviserede
og satte sig til klaveret og
sang og spillede for den
glade og rørte fødselar.

Fester & Gæster
Velgørenhedsshow på Bellevue Teatret

Ghita Nørby
85 år

FEJRET PÅ SCENEN
Der blev selvfølgelig serveret en kæmpestor lagkage
med Ghita Nørbys billede på.

Skuespilleren Ghita Nørby kom flyvende direkte fra
Nice i Sydfrankrig, hvor
den danske diva dagen før
havde fejret sin 85-års fødselsdag. Alligevel havde
hun sagt ja til kvit og frit
at optræde til fordel for
Chimalaya Charity, der
hjælper med at forbedre
sundheden for børn og deres mødre i Nepal og ned68

bringe den store børnedødelighed i landet. Sammen
med Rotary Hellerup havde
Chimalaya samlet en perlerække af kunstnere til at
optræde i den gode sags tjeneste på Bellevue Teatret
nord for København, hvor
lokale forretningsdrivende
donerede effekter til auktion, suverænt og morsomt
orkestreret af Alexa Bruun
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Rasmussen. Med hendes
indsats og folks velvilje
blev der indsamlet mere
end 500.000 kroner, men
det var fejringen af Ghita
Nørbys 85-års fødselsdag,
der løb med den største opmærksomhed.
Ghita Nørby, der har
medvirket i et hav af film,
teaterforestillinger og tvserier og stadig er aktiv,

blev fejret og hyldet af såvel kolleger som publikummer – godt hjulpet på vej af
dagens uforlignelige konferencier, Peter Mygind, der
var i topform.
Med stor humor førte han
de mange optrædene igennem programmet, inden
han denne regnvåde og grå
eftermiddag kunne byde
velkommen til Ghita Nørby,

Skuespiller
Niels Ellegaard, der
til sommer
er at finde
i Cirkusrevyen, kom
for at give
et nummer
og støtte
det gode
formål. Han
fik et kærligt knus
af vennen
Peter Mygind.

Ghita Nørby fyldte 85
år den 11. januar og
fejrede dagen i Nice.
Dagen efter modtog
hun rørt den store
hyldest på Bellevue
Teatret, hvor Peter
Mygind var veloplagt
konfrencier til et velgørenhedsshow.

Per Pallesen optrådte i sin
velkendte rolle Mathiesen i den
gode sags tjeneste.

Skuespiller Jesper
Asholt havde sin
guitar med og sang
viser af bl.a. Halfdan Rasmussen.

der kom direkte fra lufthavnen og bekendtgjorde,
at hun havde set solen på
sin fødselsdag.
– Den findes stadig, den
er der, og det var så skønt
at opleve den og mærke
dens stråler, sagde Ghita
Nørby, der blev rørt over
både publikum og kollegaen Tommy Kenters massive hyldest af hende.

Peter Myginds svigermor,
Tove (t.v.), der i øvrigt
bor i samme hus som
skuespilleren og hans
hustru, Lise Mühlhausen,
hyggede sig med Jytte
Abildstrøm, der er Peter
Myginds mor.
TV-vært og livsstilsekspert
Christine Feldthaus holdt
det mest morsomme, festlige og givende miniforedrag tilsat egne lysbilleder
fra Nepal, der er et af
verdens fattigste lande.

Alexa Bruun Rasmussen
kørte velgørenhedsauktionen så charmerende,
sjovt og professionelt
og fik gæsterne til at
donere store beløb.
69

