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Medlemskab koster kr. 100,- for unge 

under 25 og kr. 250,- for voksne om året. 

En samlet familie/husstand betaler kr 

375,-. Medlemskabet inkluderer abonne

ment på ÅFMH-Nyt. 

Indmeldelse sker på giro nr. 739 9219, 

reg. nr 1551 - husk navn, adresse og 

tlf.nr. og evt. mailadresse 

Århus Folkemusikhus er kort sagt et sted 

hvor du kan: 

- danse til spillemandsmusik og gam-

meldags moderne  

- spille med andre spilleglade folk 

- deltage i spille- og dansekurser  

- mødes med folk på en inspirerende, 

sjov og afslappet facon. 

… er en forening med ca. 300 medlem-

mer, som blev stiftet i 1983. Formålet 

er at uddybe kendskabet til den danske 

folkekultur og at videreføre og forny 

traditionen. De gamle traditioner om-

fatter bl.a.: Spillemandsmusik, gam-

meldans, sang og fortælling. 

Vores FOLKEMUSIKHUS ligger på 

Viborgvej 53 - et sort bjælkehus i grøn-

ne omgivelser med en sal på ca. 120 

m2. 

Stedet har vi til rådighed til bl.a. dans 

hver anden fredag eller søndag aften i 

lige uger. Derudover holder vi jævnligt 

kurser i dans og musik. 

Fire gange årligt udkommer vores blad 

ÅFMH-Nyt. 

Århus Folkemusikhus (ÅFMH) 

Formand Margit Schmykker   8675 0915  margit.schmykker@hotmail.com  

Sekretær Jan Haase   2968 4193 haase@osk.dk  

Kasserer Eva Ross   4085 8084  evaross@webspeed.dk 

Hus ansvarlig 

Adolf Grønbæk 

Andersen   8621 2453  adolf-anette@bolignet-aarhus.dk 

Spillegrupper Torben Jørgensen   8684 560 2 torben210@email.dk 

PR og 

Spille kalender 

Arne Ryge  

Pedersen  8692 1990  arneryge@gmail.com 

Indkøb/

Nøglehold Birgit Hørup   8624 0123 b.hoerup@mail.tele.dk 

ÅFMH Nyt Mads Peter Jensen  4086 2933 mads.peter.jensen@get2net.dk 

Bestyrelsen 

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.  
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Bestyrelsen har besluttet at det skal koste 

penge at drikke kaffe til vores arrange-

menter. Beslutningen er taget fordi, det 

ikke længere var muligt at få dækket ud-

gifterne til krus kaffe og the, ved hjælp af 

overskuddet på ølsalg.  

Der bliver solgt færre og færre øl og sam-

tidig stiger priserne på øl, kaffe og krus. 

Så skulle det løbe rundt, skulle vi forlan-

ge mere for øllerne. Vi besluttede i stedet 

at forlange 5 kr. for kaffe, så det ikke er 

de få øldrikkere, der skal betale for the og 

kaffe. 

Priser: 

 

Kaffe og The    5,-  kr. 

Øl    10,-  kr. 

Vand     8,-  kr. 

1. Glas Vin   15,-  kr 

Snaps   10,-  kr. 

Kaffe priser 

Bestyrelsen vil gerne spørge medlemmer-

ne om der er nogen,  der har lyst til at 

melde sig til holdet af folk, der arrangere 

Cafredag aftener.  

Det er ikke fordi vi ikke er glade for dem 

der trofast arrangere Cafredag den ene 

gang efter den anden. Men udelukkende 

et spørgsmål om ikke drive rovdrift på 

dem.  

Arbejdet med at arrangere Cafredag be-

står hovedsagelig i at servere forskellige 

lækkerier under arrangementet. Dette 

indebærer også indkøb af mad, kaffe 

brygning , salg  af lækkerier og drikke 

varer etc. 

Man kan sagtens blive ”føl” sammen  

med nogle af de garvede Cafredag arran-

gører, så man kan lære. Eller man kan 

blive assistent, der bare hjælper men ikke 

tager ansvaret for arrangementet. 

Der er mange muligheder. 

Cafredag arrangementer 

Harmonikaspiller? 
Har du lyst til at spille til dans hver tirsdag aften fra september til marts? 

Min harmonika-makker holdt fast i sit princip om at 25 år i Låsby Folkedanserforening 

var nok! 

Har du lyst til at erstatte ham? 

Repertoiret er meget bredt, men jeg kan godt trække læsset, mens du 

lærer det at kende. 

Du skal kunne lære nye melodier efter noder hen ad vejen og fra starten 

gerne have mod på at lægge akkorder på lidt af hvert! 

Ring og få en snak : Peter Bartholdy (violin), tlf. 60 61 05 73. 
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Hammelbanen   ---  spillegrupper 

 
Forleden var Gunner, Lene Riis og jeg nede for at se på alt det nye, man 

har lavet på Godsbanegården.  Selvfølgelig skulle vi også lige kikke ind 

på Hammelbanen, der, nu hvor Bymuseet er flyttet til Den gamle By, er 

blevet omdannet til et Frivillighus. (Googel: Frivillighuset, Karl Blocks 

Gade). 

Når man går ind i den nye tilbygning, træder man ind i en rummelig, 

lys og hyggelig cafe, og lige til højre, er der en forsænket scene, der 

råber på en musikgruppe til at spille noget glad, ikke for larmende, fol-

kemusik. Lige noget for alle vores fredagsbal-orkestre, der synes (og 

med rette) de har for lidt spilletid på Viborgvej. Der er oven i købet og-

så et lille dansegulv. 

Her kunne vi godt tænke os at sidde og hyggespille. Gratis.  

Vi talte med én af de ledende medarbejder på stedet, og han syntes også 

det var en glimrende ide. 

 

Så hvad sige I – Spillegrupper – er I interesseret, vil I være med?  

Send mig en mail (arneryge@gmail.com). Det er selvfølgelig helt ufor-

pligtende, men jeg vil gerne vide, om der er nogen interesse, før jeg går 

videre med sagen. 

 

Vh. Arne 
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Tove og Malene er begge opvokset med folkemusikken som en 

del af deres dagligdag. Toves far var spillemand, og det var 

sammen med ham hun startede med at spille. I den tid Tove har 

spillet violin, har hun beskæftiget sig meget med de forskellige 

violinspillestile der findes i den danske folkemusik 

Tove de Fries og Malene D. Beck har mødt hinanden sporadisk 

gennemmange år, men den daglige kontakt på konservatoriet i 

Odense, affødte mange lange samtaler og sessions, og gjorde et 

samarbejde uundgåeligt. 

Repertoiret er overvejende godt gennemprøvet traditionel dansk musik:valse, polkaer, 

mazurkaer, sønderhoninger o.s.v. Dét der gør denne duo lidt anderledes, er nok den 

tætte sammenhæng mellem spillemåden og de folk og kulturer melodierne er hentet 

fra. Tove og Malene spiller over det ganske land, og kan ofte træffes i Sønderho hvor 

de nyder det rige kulturliv 
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 Lørdag 20. April 2013 

Entre:  

50,- Kr. for med-

lemmer 

90,- Kr. for ikke 

medlemmer 
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Fortællinger fra en svunden tid 
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Ole Kamp 

Denne ca’fredag aften har vi været så 

heldige at kunne præsentere en fortællin-

gens mester, nemlig Ole Kamp. Ole har i 

sit virke som fri- og højskole mand  fået 

en fantastisk indsigt i historie og mytolo-

gi. Alt det levende gør Ole på bedste vis 

med sin indlevelse  og entusiasme. Og 

ikke mindst sit smittende humør.  

Det bliver spændende at hører Oles histo-

rier denne aften, der bliver sikkert både 

plads til mytologiske historier og et par 

skrøner fra det virkelige liv. 

Denne aften bliver der også plads til en 

dans. Gunner Friis (violin), Margit 

Schmykker (klaver og harmonika), Tor-

ben Jørgensen (violin) og Else Schmidt 

(klaver og harmonika) spiller op til dans, 

når Ole hviler stemmen.  
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Referat for generalforsamlingen  

i ÅFMH den 21. januar 2013 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2 Beretning fra bestyrelsen 

3. Beretning fra interessegrupperne 

4. Revideret regnskab til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6.Godkendelse af budgetter for indeværende år og fastsættelse af kontin-

gent for det efterfølgende år 

7. Fastsættelse af arbejdsgrundlag for bestyrelsen i det kommende fore-

ningsår 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år 

10. Eventuelt 

Ad pkt. 1: Valg af dirigent og referent 

Per Brink-Vilsen valgtes til dirigent og 

Kaj Skovbjerg til referent. 

 

Ad pkt. 2: Beretning fra bestyrelsen 

Formanden ved Margit Schmykker frem-

lagde beretning om husets almindelige 

tilstand og dets aktiviteter i det forgangne 

år. Nævnt blev blandt andet, at huset ak-

tuelt har 299 medlemmer, en fremgang på 

3 i forhold til sidste år. Meget flot! Videre 

fremhævede formanden cafeaftenerne, 

hvoraf der har været 3,  og mandagsdan-

sen, som de mest velbesøgte aktiviteter i 

huset. Formandens beretning står at læse i 

sin fulde ordlyd andetsteds i bladet. 

Som tilføjelse til beretningen blev frem-

hævet, at et afviklet sangkursus med Ben-

te Kure var særdeles vellykket. Tilføjel-

sen affødte - nærmest traditionen tro (!) - 

en lidt længere debat, om sangens lidt 

klemte vilkår i huset. Hvorfor bliver der 

ikke sunget noget mere, blev der spurgt. 

Det blev nævnt som en mulighed at lave 

en fast dag om måneden, hvor interesse-

rede kunne mødes for at synge, f. eks. en 

onsdag aften, hvor der et lokale ledigt til 

det i huset. Konklusionen blev, at det 

kunne være en mulighed, men initiativet 

må i så fald komme nede fra, fra medlem-

merne selv.  

Første initiativ på området blev en omde-

ling af sangmapperne efter første pause 

på GF! 

 

Ad pkt. 3:Beretning fra interessegrup-

perne 
Kjeld Gissel berettede på vegne af Gam-

meldags Moderne. Han nævnte, at der er 

blevet afviklet 8 danseaftener i 2012. 
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Grethe og Jørgen står for instruktionen på 

disse aftener. Til interessegruppen er end-

videre blevet knyttet en ny, til dels fast, 

spillegruppe, benævnt "Gerdas drenge", 

og som består af Arne Ryge, Kai Eng-

holm, Per Brink-Vilsen og Poul Erik 

Skokke. Der er god tilslutning til aftener-

ne, på seneste aften var der 16 par med. 

For polskagruppen berettede Christian 

Ludvigsen, og han nævnte blandt andet, 

at interessegruppen i 2012 kunne fejre 10 

års jubilæum, og at gruppen var indstillet 

på at tage 10 år mere! En 30 - 40 deltage-

re kommer pr. gang, og nogle kører endda 

et par hundrede km for at være med. En 

ny tendens er, at der nu også dukker unge 

mennesker op til disse danseaftener. For 

instruktion på disse aftener står Christian 

sammen med Birthe Jørgensen.  

 

Ad pkt. 4: Revideret regnskab til god-

kendelse 

Eva Ross gennemgik kort regnskabet for 

2012. Det viste et pænt overskud 

(15.185,43 kr.) , som blev begrundet med 

lidt færre transportudgifter til orkestre 

udefra. Husets samlede beholdning viste 

132.359, 64. kr. En solid buffer! Videre 

nævnte Eva, at et tilsagn om tilskud fra 

DGI til et Læsø -kursus ikke nåede at 

komme med, fordi pengene ikke er mod-

taget endnu. 

Den manglende medtagning af DGI-

tilskuddet medførte lidt ping -pong om, 

hvorvidt beløbet burde have været med 

som et estimeret beløb. Den gennemgåen-

de (regnskabsmæssige) holdning var, at 

regnskabet alene bør medtage, de beløb, 

der er bogført - og som sådan er kendte. 

Ikke-bogførte beløb overføres blot til året 

efter. 

Videre foreslog et medlem, at der blev 

afsat en post i regnskabet for udgifter til 

bestyrelsesarbejdet, frem for blot at lægge 

udgiften her under Diverse. Hertil blev 

repliceret, at en note i regnskabet angav, 

hvad diverse udgifterne dækker over 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

Ad pkt. 5: Behandling af indkomne 

Ingen indkomne forslag 

 

Ad pkt. 6: Godkendelse af budgetter 

for indeværende år og fastsættelse af 

kontingent for det efterfølgende år.  
Indledningsvist blev et par tal korrigeret, 

grundet en sammenlægningsfejl. Derefter 

pegede Eva Ross på, at budgettet rummer 

et underskud, hvilket primært skal tilskri-

ves, at der er sat 30.000 kr. af til husets 

30 års jubilæum i 2013.  

Der fremkom lidt forskellige holdninger 

til, om 30.000 kr. var meget eller lidt til 

det forestående jubilæum. Men erfarin-

gerne fra blandt andet husets 25 års jubi-

læum, hvor der blev brugt små 60.000 

kr.,  viser, at 30.000 kr. ikke er noget 

voldsomt beløb i sådan en sammenhæng. 

Et par medlemmer foreslog, at man op-

krævede et gebyr for at deltage i jubilæet, 

f. eks. kunne deltagerne jo godt betale 

deres egen mad.  Konklusionen blev at 

lade de 30.000 kr. stå i budgettet, og at 

bestyrelsen vurderer, når jubilæets ind-

hold og dermed udgifterne til samme, er 

kendte, om og i givet fald, hvor meget, 

der skal betales i gebyr til festen. 

Slutteligt foreslog bestyrelsen uændret 

kontingent for 2014. Hvilket blev bakket 

op, 

Budgettet blev herefter godkendt. 

 

Ad pkt. 7: Fastsættelse af arbejds-

grundlag for bestyrelsen i det kom-

mende foreningsår 

Bestyrelsen meldte ud, at den gerne vil 
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Kursus i Gamle Selskabsdanse, 
 lørdag d. 9. marts, kl. 10 – 16, Viborgvej 53 

Gamle Selskabsdanse kan groft sagt betegnes som de 

danse, borgerskabet dansede i perioden 1850 – 1920. 

Altså efter at ”de gamle folkedanse” gik af mode, og 

før der var noget der hed ”Gammeldags Modern”  

Vi har fået én af eksperterne på området, Judy Ryslan-

der, der i mange år har spillet og undervist i gammel-

dansforeningerne i København, til at komme og vise 

hvordan man gør. 

 

Da jeg bad Judy om at sende lidt oplysende materiale 

om kurset, sendte hun mig følgende SMS.  

 
”Gammeldansforeningerne i København har for 

længst haft deres storhedsperiode. Der er faktisk kun 

én af de rigtig gamle tilbage, den er snart 70 år, og så 

en yngre på omkring 30 år.  

Jeg har spillet i alle foreningerne gennem årene, og kunnet alle dansene, så det bliver 

sjovt at genopfriske dem. Det er danse som: Mirelle, Boston reel, Mexico mfl.. Og vi 

ta´r selvfølgelig også tidstypiske kredsdanse såvel som række- og kvadrilledanse. Det 

hele bliver hen af vejen krydret med anekdoter og kulturhistoriske inputs.” 

Program 
10.00 Kurset starter 

12.00 Frokostpause. Alle tager lidt mad 

 med til fælles frokostbuffet. Vi sør-

 ger for brød og smør 

14.30 Kaffepause. Arne sørger for kaffe og 

 kage. 

16.00 Kurset slutter 

 

Deltagelse koster 70 kr. og tilmelding sker 

hos Arne Ryge Petersen:  

tlf. 86 92 19 90 / 60 64 83 62.   

eller mail arneryge@gmail.com 
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fortsætte med de gennemgående aktivite-

ter, som har været gennemført i 2012. 

Fra medlemsside blev det foreslået at lave 

en nytårsfest i husets regi - noget a la det, 

som huset havde gjort for år tilbage. For-

slaget affødte i første omgang nogle for-

beholdne kommentarer i forhold til om 

huset overhovedet kunne bookes til sådan 

en aktivitet, og en bekymring gik også på, 

om aktiviteten ikke ville ligge for tæt på 

juleballet og afflæskningsballet. Men 

gennemgående var der klar opbakning til 

forslaget, og der blev herefter foreslået at 

nedsætte en arbejdsgruppe til at arbejde 

videre med forslaget. Til arbejdsgruppen 

meldte sig: Bente Tøttrup, Erling Thom-

sen, Gerda Frølich og Bente Skovbjerg. 

Under punktet var der tillige en kort debat 

om fredagsballerne, specielt om man kun-

ne gøre andet og mere for at trække flere 

folk til disse aftener. Også en klassiker 

blandt GFs diskussionsemner. Nævnt 

blev, at man kunne opfordre nye man-

dagssdansere til også at komme om freda-

gen - og med en bemærkning om, at de 

sagtens kan følge med! Videre anførtes, 

at fredagsballerne er vigtige for spille-

gruppernes øve -muligheder. Og endelig 

blev også anført, at selv om der ikke altid 

mødte så mange frem til fredagsballerne, 

var de i reglen meget hyggelige.  

 

Ad pkt. 8: Valg af medlemmer til be-

styrelsen samt suppleant 

Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlem-

mer for en 2-årig periode og én suppleant 

for en et-årig periode. På valg var  Margit 

Schmykker, Torben Jørgensen, Adolf 

Grønbæk Andersen og Jan Haase. 

Alle nævnte tilkendegav, at de var villige 

til genopstilling. Dirigenten spurgte derpå 

om der var andre, der ønskede at stille op, 

og/eller om der var forslag til andre kan-

didater. Det var ikke tilfældet, og resulta-

tet blev derfor genvalg af alle de gen-

opstillede bestyrelsesmedlemmer. Torben 

Jørgensen ønskede suppleant -posten, og 

de øvrige 3 accepterede at være valgt som 

ordinære bestyrelsesmedlemmer.  

 

Ad pkt. 9: Valg af revisor og revisor-

suppleant for 1 år 

Den nuværende revisor, Erling Thomsen, 

og den nuværende revisorsuppleant, Sø-

ren Christensen, blev begge opfordret til 

at fortsætte, hvilket de begge indvilgede i. 

Resultat: Genvalgt med applaus. 

 

Ad pkt. 10: Evt. 

Under punktet blev en klage fra naboerne 

om støj vendt. Klagen har medført, at 

kommunen har lovet beboerne at døre og 

vinduer vil forblive lukkede, når der hol-

des baller i huset. Klagen er ubekvem, 

fordi luften i salen undertiden kan blive 

ganske tæt og varm. Konklusionen blev, 

at huset holder lav profil og søger at und-

gå konfrontationer. Indtil videre drejer 

det sig om én klage - og det vides ikke 

engang med sikkerhed, om klagen er af-

født af en ÅFMH -aktivitet, eller om det 

er VIVOR-koret eller Østjyderne, der har 

leveret støjen til den. Det tilstræbes at 

begrænse støjniveauet, f. eks. ved kun at 

åbne vinduerne i modsat side af beboel-

sesejendommene. Og så ser vi, om der 

sker mere. 

 

Dirigenten takkede herefter for god ro og 

orden og erklærede generalforsamlingen 

afsluttet. 
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Arrangementskalender  

Forår 2013 
Med mindre andet er angivet foregår arrangementet på Viborgvej 53 

A
p

ril 

 Man. 1. 19:30 Mandags dans ved Eva Ross og Gunner Friis 

 Fre. 5. 19:30 Cafredag, Ole Kamp fortæller historier, Torben, Gunner, Margit og 
Else Schmidt, spiller op til en dans. 

 Søn. 7. 15:00 Kravlegård ved Pia Nygård, pris 50,-Kr. 

 Søn. 7. 18:00 Søndagspolska med Näckrosen, undervisning kl.18, bal kl.19 

 Man. 8. 19:30 Mandags dans ved Eva Ross og Gunner Friis 

M
a
r
ts 

 Fre. 1. 19:30 Fredagsbal med ”Hele Molevitten” og ”Furistfarten” 

 Man. 4. 19:30 Mandags dans ved Eva Ross og Gunner Friis 

 Lør. 9. 10:00 Kursus i selskabsdans ved Judi Ryslander, pris 70,- kr. 

 Søn. 10. 19:30 Søndagspolska med Näckrosen, undervisning kl.18, bal kl.19 

 Man. 11. 19:30 Mandags dans ved Eva Ross og Gunner Friis 

 Fre. 15. 19:30 Fredagsbal med ”Flyv og skub” og ”Oksbøl gruppen” 

 Søn. 17. 15:00 Kravlegård ved Pia Nygård, pris 50,-Kr. 

 Man. 18. 19:30 Mandags dans ved Eva Ross og Gunner Friis 

 Fre. 22. 19:30 Gammeldags moderne, ved Jørgen og Grete 

 Man. 25. 19:30 Mandags dans ved Eva Ross og Gunner Friis 
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Folkemusiklisten  

mailinglisten for alle folkemusikinteresserede 

 
Folkemusiklisten her neden for er en fælles mailingliste, hvormed du kan sende oplys-

ninger af generel interesse rundt til andre folkemusikinteresserede. Ligesom du kan til-

melde dig listen og således bliver fast modtager af de oplysninger, andre sender frem til 

listen. Folkemusiklisten bestyres af Folkemusikkens Fælles Sekretariat. Se:  

 
http://www.folkemusik.dk/view.php3?SectionID=1214&ContentID=4796&ParentIDs=/1214/ 

M
a
j 

 Fre. 3. 19:30 Fredagsbal med ”Bror Palles orkester” og ”Maries Kiks” 

 Søn. 5. 15:00 Kravlegård ved Pia Nygård, pris 50,-Kr. 

 Søn. 5. 18:00 Søndagspolska med Näckrosen, undervisning kl.18, bal kl.19 

 Man. 6. 19:30 Mandags dans ved Eva Ross og Gunner Friis 

 Man. 13. 19:30 Mandags dans ved Eva Ross og Gunner Friis 

 Fre. 17. 19:30 Fredagsbal med ”Balsam”  og ? 

 Man. 20. 19:00 Mandags dans ved Eva Ross og Gunner Friis 

 Man. 27. 10:00 Mandags dans ved Eva Ross og Gunner Friis 

J
u

n
i 

 Søn. 2. 18:00 Søndagspolska med Näckrosen, undervisning kl.18, bal kl.19 

 Man. 3. 19:30 Mandags dans ved Eva Ross og Gunner Friis 

 Man. 10. 19:30 Mandags dans ved Eva Ross og Gunner Friis 

 Lør. 15. 20:00 Sommer afslutning 

A
p

ril 

 Fre. 12. 19:30 Fredagsbal med ”Punch” 

 Man. 15. 19:30 Mandags dans ved Eva Ross og Gunner Friis 

 Fre. 19. 19:30 Gammeldags moderne, ved Jørgen og Grete 

 Lør. 20. 20:00 Bal med Tove de Fries og Malene D. Beck. 
Entre 50,-Kr.for medlemmer 90,-Kr. for ikke medlemmer 

 Man. 22. 19:00 Mandags dans ved Eva Ross og Gunner Friis 

 Man. 29. 10:00 Mandags dans ved Eva Ross og Gunner Friis 


