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Forside:
Arne Ryge Petersen, Formand i julehumør.
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Lokaler:
Viborgvej 53

ÅFMH:

ÅFMH på Internettet:
www.aafmh.dk
mail: info@aafmh.dk
Webmaster: Elo Faber
Facebook: Søren Skov

… en forening med ca. 300 medlemmer, som blev stiftet i 1983.
Formålet er at uddybe kendskabet
til den danske folkekultur og at
videreføre og forny traditionen. De
gamle traditioner omfatter bl.a.:
Spillemandsmusik, gammeldans,
sang og fortælling.

ÅFMH–Nyt:
Udgivelse Nummer 148 , 37. årgang
Redaktør:
November 2021
Kirsten Qvist (ansv)
Email: sysse.qvist@gmail.com
Mads Peter Jensen
Email: mads.peter.jensen@get2net.dk
Tryk:
Laser Tryk, Skejby
oplag: 250

Vores FOLKEMUSIKHUS ligger
på Viborgvej 53 - et sort bjælkehus i grønne omgivelser med en
sal på ca. 120 m2.

Adresseændringer sendes til:
Eva Ross
Ranunkelvej 387
8471 Sabro
 40858084
evarosspetersen@gmail.com
OBS:
Det er ikke tilstrækkeligt at
sende adresseændringer til
PostNord
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Juleafslutning
11. december 2021

Heebøll & Bølgen

”Mens Vi Venter På Bølgen”-Band er
et projekt med afsæt i nyskrevet balmusik, hvor de gamle numre kombineres
med nye varianter. Det er råsvingende
musikere i et levende setup med umættelig appetit på at forny og fyre den af samtidig med stor traditionel bevidsthed og
kunnen.
Vi kombinerer den nye folkemusik fra
Kristine Heebølls hånd med den gamle
musik fra både legestueverdenen og balplaneten. Vi elsker dansen og den gamle
musik, men synes det er kærkomment
med nye numre, som kan bidrage til traditionens evigt pulserende liv. En tradition
er kun levende, når der bliver lagt nye lag
på – i respekt for de gamle, hvis brede
solide skuldre vi hviler på.
Kristine Heebøll, violin
Julie Heebøll, klarinet
Rasmus Nielsen, klaver
Johnnie Frederiksen, harmonika
Steffan Søgaard Sørensen, bas
Jesper Falch, percussion

Julefrokost: Vi mødes som sædvane kl. 17.30 og spiser Århus lækreste tag
selv buffet. Alle medbringer en ret til buffeten. Der må gerne fremføres festlige indslag under frokosten.
Bal: kl. ca.19:30 indleder Kravlegården som vanlig ballet, og spiller, de i efteråret, indøvede danse melodier. Kl. 20:00 starter det fantastiske orkester
”Mens vi venter på bølgen”,
Kl. ca. 21.30 er Århus Folkemusikhus vært ved et glas Glögg, en kop kaffe og
en enkelt pebernød.
Efter pausen fortsætter ballet, indtil musikere eller dansere er trætte.
Entre: Gratis for medlemmer og børn og unge under 25 år. 100,- Kr. for ikke
medlemmer.
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Cafredag d. 14. januar

mad og sang og musik og dans - lige som i gamle dage, før verden gik af lave.

Vi får besøg af sanggruppen ”Ivan og Nervepigerne” der består af Janni
Andreasen, Mette Damgård og Ivan Damgård.
De vil tage os med på en tur igennem mere end 100 år med danske sange
og viser.
Vi kommer omkring ballader, revyviser, sange som Daimi og Cornelis
sang i 60-erne og 70-erne, og til sidst serveres der sange af Anne Dorte
Michelsen og Sebastian.
Måske dukker der også en hjemmebrygget vise op undervejs. Vi anbefaler
at man smører stemmebåndene grundigt hjemmefra, for der bliver masser
af muligheder for at synge med.

Vi starter kl. 19 med at få noget at spise. Bente Tøttrup står for maden, så
I behøver ikke at spise noget hjemmefra og kl. ca. 19.30 er det så Ivan og
Nervepigernes tur.
På et passende tidspunkt er der kaffepause, og mon ikke vi slutter af med
et par danse.
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Nytårsfest 2021/2022
Elværket, Thorsvej 4 8260 Åbyhøj.

Program:
Underholdning:

17:30 Velkomst drink

I løbet af aftenen er man velkommen til at optræde med et
nummer eller to.
Der vil være et orkester sammensat til lejligheden som spiller op til dans. Alle er velkomne
til at spille med.

18:00 Dronningens Nytårstale
18:30 Gigantisk nytårs buffet
(Medbring selv en ret)
24:00 Champagne og kransekage.
??:?? Hygge, dans og fællessang

Tilmelding:

Pris:

100,-kr. per person

Snarest. Dog senest 15. December
2021.

De 100,-kr. går til: lokaleleje,
duge, pynt, snacks, kransekage,
velkomstdrink, champagne,
kaffe og småkager.

Christian tlf. 25131950
mail: christianludvigsen@stofanet.dk
Gerda tlf. 20452028
mail: gerdaf1947@gmail.com

Øl, vin og vand kan købes til
rimelige priser.

Praktisk:

Lidt praktisk hjælp op til festen
kan vi godt bruge.
Gratis parkering tæt ved elværket.
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Indkaldelse til generalforsamling
Lørdag den 29. januar 2022 kl. 15:00
Viborgvej 53

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent.
Beretning fra bestyrelsen.
Beretning fra interessegrupperne.
Revideret regnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Godkendelse af budget og fast-sættelse af kontingent.
Fastsættelse af arbejdsgrundlag for bestyrelsen i det kommende forenings år.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt en suppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
10. Eventuelt.

Forslag skal være formanden, Arne Ryge, i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
På valg er:

Dagens program

Arne Ryge Petersen
Eva Ross
Susan Rønholt Vasegaard
Ellen Ryge Matthiesen
(genopstiller ikke)
Birthe Foged

Kl. 15:00
Kl. 17:30

ÅFMH er vært for en gang gule ærter for
alle, der deltager i generalforsamlingen.
Kl. 20:00

Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode samt
én suppleant for en 1-årig periode.
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Generalforsamling
Fællesspisning.
Der serveres gule ærter
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JENSEN & BUGGE
GENERALFORSAMLINGSBAL
lørdag den 29.01.2022

Harmonikaspilleren Mette Kathrine Jensen Stærk og violinisten Kristian Bugge dannede i 2001 folkemusikduoen JENSEN & BUGGE. Siden har de spillet swingende og energisk dansk folkemusik, ved dans og koncerter i både i Danmark og mange
steder i den store verden. JENSEN & BUGGE har således stor erfaring i og brænder
varmt for at spille til dans, både sammen og hver for sig eller med andre musikere.

De to musikere mødtes allerede som børn, da de voksede op kun tre km fra hinanden,
syd for Vejle, hvor de også gik til folkedans i den samme forening. Selv om de stod på
bussen ved samme stoppested under det meste af skoletiden, varede det længe før de
faldt i snak og fandt ud af, at de delte interessen for at spille folkemusik. Det var faktisk
først da de havnede i samme klasse på folkemusiklinien på konservatoriet i Odense i
Entre:
2001, at de for alvor fik glæde af hinandens 75,- Kr. for medlemmer.
musik. Samme år dannede de denne duo.
100,- Kr. for ikke medlemmer.
Unge under 25 år gratis adgang
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Folkemusikkoret
Synes du at korsang + folkemusik lyder som en god
kombination? Det synes vi…!
I Aarhus Folkemusikkor arbejder vi med dansk og
nordisk folkemusik, gammelt og nyt, kendt og
ukendt. Vi synger primært uden noder og dyrker nærværet og det dejlige samvær, der findes i at synge
sammen. Vi synger flerstemmigt og stemmetræning
indgår som en naturlig del af korprøverne.
Folkemusikkoret mødes hver anden søndag eftermiddag kl. 15-17 i foreningshuset på
Viborgvej 53. 8210 Aarhus V
Forårssæsonen 2022 starter søndag, den 23. januar og slutter søndag, den 1. maj.
Datoer: 23. januar, 6. februar, 20. februar, 6. marts, 20. marts (dobbelt korprøve 11.3016.30) 3.april og 1. maj, der slutter med en åben korprøve

Vi er omkring 20 sangere og der er plads til flere. Du er velkommen til uforpligtende at
være med den første gang for at høre, om det er noget for dig.
Vi byder på et alsidigt program hvor Charlotte Ljungstrøm fortsat vil være vores dirigent
de fleste gange. Planlægningen er ikke helt afsluttet, men vil bl.a. også indeholde balladesang med Elisabeth Groot.
Betaling:
Deltagerbetaling for foråret 2022 er 450 kr. Betaling senest 1. februar 2022 til konto nr.
1551 739 9219 Århus Folkemusikhus. Husk at skrive ”kor” og dit navn.

Venlig hilsen Ellen Ryge Matthiesen, tlf. 26815290
Mail: ellenmatthiesen@mail.dk

Nytårskur
7. januar 2022

Det er et fredagsbal, jovist, men tag endelig ikke fejl. Det er årets første bal,
og det sætter standard for, hvordan årets øvrige fredagsballer bliver. Det er
Maries Kiks og De små Grå der spiller. Så fås det ikke bedre.
Derfor. Mød op i galla, eller hvad du ellers har lyst til. Midt på aftenen serveres der champagne og kransekage
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Kort Nyt:
Himmelstrøg
Ove Andersen fortsætter med at dirigere Himmelstrøg.
Himmelstrøg spiller hver fjortende dag i folkemusik huset fra 12:30 til 14:30.
Alle der spiller stryge instrument på et nogenlunde niveau kan være med.
Det koster 50,- kr. pr. gang

Kravlegård
Kravlegården dirigeret af Pia Nygaard kører videre. Det foregår hver anden søndag kl. 15:00 til 17:00. Alle, der spiller, eller prøver at spille på et instrument, er
velkomne. Her har alle nybegyndere chancen for at spille med.
Tempoet er sat ned så man får lært alle facetter ved sammenspillet. Og her må
men gerne bede om at få den en gang til for at få de sidste detaljer på plads. Det
koster 50,- kr. pr. gang.

Mandags dans
Mandagsdansen fortsætter med Eva Ross, Gunner Friis, Torben Jørgensen og
Margit Schmykker. Der bliver taget forskellige temaer op, så man kommer rundt
i den danske danse tradition. Tag endelig din nabo eller vennerne med, man bliver glad af at danse. Alle er velkomne.

Søndags Polska
Polska kører fortsat hver 14. dag i forårssæsonen 2022.
17:30 – 18:30: Trinøvelser v. Birthe og Christian
18:30 – 21:00: Bal med varierende spillegrupper
Der er kaffe med brød midtvejs for 20 kr.
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Cafredag den blå
11.marts 2022

Cafredagen d. 11. marts er helliget den nye højskolesangbog. Vi
har inviteret Mette Sanggaard
Schultz til at stå for aftenen.
Med afsæt i den svære balance
mellem tradition og fornyelse, vil
Mette fortælle om det tre år lange
arbejde med den nye Højskolesangbog. Fortællingen ledsages
naturligt af fællessang med særligt fokus på nogle af de mange
nye sange, der er kommet med i
bogen. Der vil selvfølgelig også
være lejlighed til kommentarer
og spørgsmål fra forsamlingen.
Mette er forstander på Ollerup Efterskole - Sang & Musik samt medlem
af udvalget bag d. 19. udgave af Højskolesangbogen.

Spillegruppemøde søndag den 23. januar 2022 kl 12.00
Dagsorden
Sild og snaps

Tiden under og efter coronarestriktionerne
Der kommer færre til ballerne end før - hvorfor mon?
Er de bange for nærkontakt?
Har de fundet andre steder at danse?
Andre ting, som spillegruppemedlemmerne har tænkt?
Hvordan har spillegrupperne det med det?
(Punktet kan udgå, hvis det er væltet ind med folk efter bladets udgivelse)
Får vi spilletid nok
Er det i orden, at alle grupper må nøjes med ½ aften
Hvem vil hellere have en hel aften
Store spilledag.
Skal det tages op igen eller ??
Orkester doktor.
Er det noget vi skal gentage?
Har I andre forslag, er I velkomne til at sende dem ind.
Af hensyn til maden vil vi bede om, at I tilmelder jer senest søndag d. 13. januar. Mobil. 21392506
el. jensosterbyhansen@gmail.com
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Kontingent
2022

Enkelt voksen : 275,- kr.
Unge under 25 år : 100,- kr.

Vejledning til betaling på NetBank:

Ved betaling i NetBank vælges at betale regning/
girokort alt efter hvilken bank man benytter.
Vælg korttype +01 og konto nummer 7399219
indtast beløb og husk at skrive navn så det er
muligt at finde afsenderen.

Vejledning til overførsel på NetBank:

Ved overførsel i NetBank skrives REG 1551 og
Konto 000 739 9219 Husk at skrive navn i feltet
modtagers konto udskrift tekst, så man kan se
hvem der indbetaler.
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Der var engang en spillemand ...

Pottemageren i Sorring valgte udvikling i stedet for afvikling og fik den østjyske lertøjs-tradition
til at overleve porcelæn og plastic. På en stormfuld sommer oplærte han endda Asger
Jorn som keramiker. Mere ukendt er, at Knud Jensen (1906-1990) også livet igennem var en
dygtig musiker og på sine gamle dage nåede at lære østjysk spillemands-tradition fra sig blandt andet til denne artikels forfatter. Keramik og musik hørte tidligt sammen i Sorring.

Af: Peter Poulsen

Danmarks folkelige musik i dag flyttet til
byen. Ikke mindst i miljøet omkring Århus Folkemusikhus spiller flere af os i en
tradition, der blandt andet har rødder i
Sorring og omegn. Til min fryd er violinspillerne Stine Skovbjerg og Stine Ross
Poulsen blandt de unge født omkring
1990, der i dag viderefører denne kultur
med dans og folkemusik og gider spille
sammen med os, der i dag er blevet “de
gamle spillemænd”. Så gamle, at vi kendte “ham med Sorring-Valsen”.

Næste generation er klar
Lever hans musik endnu? Ja, sporadisk.
Der findes enkelte optagelser. Her kan
man forresten også høre historien om

I det sydvestlige hjørne af Dallerup Kirkegård er flere hundrede pottemagere
blevet begravet i årenes løb. Her Laura
og Knud Jensens gravsted.
Foto: Peter Poulsen
herregårdsbisserne, der som en flok bandekriminelle drog omkring og ødelagde
ballerne i Østjylland for under 100 år
siden. Om roekulen, der blev kastet ind
gennem vinduerne på Nørre Vissing Kro,
og petroleumstønderne, der kom rullende
ind i Framlev Forsamlingshus. Den gamle
spillemand oplevede lidt af hvert i de
dage, som nogle kalder både gamle og
gode.
Gjern Spillemændene fremfører et par af
Knud Jensens egne melodier, så de lader
sig da høre. Men ellers er LandSide 14

Maleri af Henning Busk 1990.
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Ubemærket af de toneangivende medier
lever spillemandsmusikken i Østjylland
videre både med og uden fornyelse i den

Side 15

generation, der lige nu er i tyverne.
Blandt andet takket være den unge mand,
der i 1923 gik til optagelsesprøve på
Mundelstrup Kro.

Anvendt materiale:
Notater af egne samtaler med Knud Jensen.
Dansk Musiker Tidende 1923-24
Folketælling, Dallerup Sogn, Gjern Herred 1880 og 1911
Knud Erik Pedersen: Niels Kjær - post og musiker, i Annales,
Galten Lokalarkiv, nr 18, 2008
Christian Foged: Dengang i Østjylland, radioprogram i
Østjyllands Radio 10.7.1987
Lydbånd optaget af Gjern Arkiv. Udateret på nettet.
Måske 1980.
Niels Asbæk: Pottemageriet paa Sorringegnen. I Aarbøger
udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift,
1924
Else Marie Lindblom: Pottemagere i Dallerup Sogn. I
Aarhus Stifts Årbøger 1998
Keld Dalsgaard Larsen: Sorring Lervarefabrik, i Museum
Silkeborgs årsskrift 2014
Keld Dalsgaard Larsen: Det skønneste. Jorn og Silkeborg.
Museum Silkeborg, udateret.
Anders N. Christensen: Vildspil og nodespil. Traditionel
spillemandsmusik i Danmark. Forlaget Kragen.
København 2011
Telefon-Nøglen for Silkeborg og Opland 1953
Tak til
Anne Marie (Tut) og Hartmann Kristiansen, Gjern
Berit og Lars Kristiansen, Sorring
Hermed ender denne artiLis Thavlov, Silkeborg Arkiv
kel serie om spillemanden
Erik Korr Johansen, Galten Lokalarkiv
og keramikeren Knud
Ib Skaade, Lokalhistorisk Arkiv for Tilst-Kasted
Carl-Johan Bavnhøj Madsen og Tage Franck, Lokal- Jensen.
historisk Arkiv, Gjern
Vi takker Peter Poulsen
Niels Jørn Østergaard, Spillemandsmuseet, Rebild
mange gange for sin beriStine Ross Poulsen, Laven
gende beretning om en af
Gunner Friis, Århus
de lokale musikere.
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Hvad får du for dit medlemskab af Århus Folkemusikhus?
Mulighed for at modtage danse-og musikundervisning sammen med andre
medlemmer.
•Mandagsdans – hver mandag.
•Polska – hver anden søndag.
•Himmelstrøg – musikundervisning for
øvede strygere – hver anden søndag.
•Kravlegård – musikundervisning for
begyndere – hver anden søndag.
•Fredagsballer hver anden fredag, hvor
vi danser til husets mange skønne spillegrupper.
•Synge i Folkemusikkoret – der synger
hver anden søndag.
•Deltage i jævnlige café aftener med
sang, dans, foredrag/fortælling og fælles hygge.
•Deltage i de store baller, som foreningen arrangerer med udefra kommende
danseorkestre 4 – 5 gange om året. Til
disse og enkelte andre arrangementer
er der entre.
•Få tilsendt vores medlemsblad,
ÅFMH-NYT, 4 gange årligt.

De årlige traditioner
Julefrokost
Afflæskningsbal
Nytårsfest
Nytårskur
Sommerafslutning
Nogle af aktiviteterne har separat betaling, se prisen på hjemmesiden under de
enkelte aktiviteter.
Århus Folkemusikhus er en forening med
mange skønne aktiviteter, og har du lyst
til at være en del af det, koster et medlemskab 275 kr. for et år.
I tegner et medlemskab ved at indbetale
beløbet til
Bankoverførsel:
konto (Reg. nr. 1551 Kontonr. 7399219)
GIRO:
Vælg korttype/art 01 < ______+ 7399219
- Der skal altså ikke stå noget i det midterste felt!
Husk at angive navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
Ved tryk på ”meddelelse til betalingsmodtager” får du plads til at skrive alle
oplysningerne.

Bestyrelsen
Formand

Arne Ryge Petersen

 6064 8362 arneryge@gmail.com

Sekretær

Annette Løkke

 4161 1521 annloekk@gmail.com

Kasserer

Eva Ross

 4085 8084 evarosspetersen@gmail.com

Grupper

Jens Østerby

 2139 2506 jensosterbyhansen@gmail.com

Hjemmeside

Susan Rønholt
Vasegaard

 2425 9414 susanmogens.krontorp@gmail.com

Lokale
ansvarlig

Ellen Ryge
Matthiesen

 2681 5290 ellenmatthiesen@mail.dk

Indkøb

Birthe Foged

 3031 5148 bifo2@icloud.com

Bladet

Kirsten Qvist

 2621 2127 sysse.qvist@gmail.com

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.
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