Ghita overrasket med kage og sang

Du er en sublim kan
O
Peter Mygind, 56,
bandt eftermiddagen sammen med
mange sjove anekdoter. Han sørgede
også for at sætte
kulør på velgørenhedsauktionen, der
fik over 100.000
kroner i kassen.

Der var
masser af
underholdning ved
showet.
Per Pallesen, 77,
gav den
som Mathiesen,
og Tommy
Kenter
som Alf
Vælling.
Jesper Asholt sang
og spillede
på sin
guitar,
og Niels
Ellegaard
lavede en
hysterisk
morsom
gennemgang af
de EU-regulerede
grin.

ver 250.000 kroner
kom i kassen ved
Skovshoved Rotary
Klubs velgørende arrangement for hjælpeorganisationen Chimalaya Charity, der
hjælper mødre i Nepal med
at give deres nyfødte børn en
god start på livet.
Ved det tre timer lange
show, der blev afholdt på
Bellevue Teatret søndag
eftermiddag, sørgede en lang
række store, danske navne
for underholdningen, mens
sponsorer havde doneret flotte
gaver til en auktion, som Alexa
Bruun Rasmussen stod for.
Ghita Nørby sørgede med
oplæsning af eventyr og fabler
for, at der blev sat et eftertænktsom punktum for gallaen, der kan betyde forskellen på liv og død for mange
børn i Nepal. Hun kom
direkte fra Nice, hvor hun
dagen forinden havde fejret
sin 85-års fødselsdag.
– I tror ikke, det er muligt,

men solen skinner. Man tror,
den er forsvundet. Men den
er der. Den findes. Og det
er helt fantastisk at se lyset
og mærke solen. Folk sidder
udenfor og spiser, lød det forundret fra skuespilleren, der
fik bragende klapsalver.
Netop som hun troede, at
det hele var slut, blev der kørt
en lagkage på scenen og hele
salen sang fødselssang for
hende.
– Jeg tror, der er blevet sagt
så mange smukke gloser om
dig. Men jeg tror ikke, der er
blevet sagt, at du er en sublim
kanalje, lød det kærligt fra
Tommy Kenter, 69, der løb
ind på scenen og lod som om,
han ville bespringe Ghitas
kage.
Det endte dog lykkeligt,
og han satte sig i stedet ved
pianoet og sang ”I Can't Give
You Anything but Love, Baby”
til ære for fødselaren, der var
meget glad for alle overraskel❖
serne.

Da Ghita havde underholdt salen med oplæsning af
H.C. Andersen og La Fontaine, blev hun overrasket
med fødselsdagssang, champagne og lagkage.
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alje
Knap var
den flotte
lagkage
blevet kørt
ind på scenen, så
kom Tommy Kenter
styrtende
og lod som
om, han ville gentage
sit glansnummer fra
Bodil-uddelingen i
2002, hvor
han lagde
sig på
kagen.

Galla for ity
r
a
h
C
a
y
a
l
a
m
i
Ch
Tommy
Kenter nøjedes med
at omfavne Ghita
og lod kagen slippe med
skrækken.
Den flotte lagkage overlevede
heldigvis mødet med Tommy Kenter
og kunne efter showet serveres for
fødselaren og de mange gæster.
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