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året. En samlet familie/husstand betaler 
kr 375,-. Medlemskabet inkluderer abon-
ne-ment på ÅFMH-Nyt. 

Indmeldelse sker på giro nr. 739 9219, 
reg. nr 1551 - husk navn, adresse og 
tlf.nr. og evt. mail-adresse 

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 omgivel-ser 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. 

Medlemskab koster kr. 100,- for unge 
under 25 og kr. 250,- for voksne om 

Århus Folkemusikhus (ÅFMH) 

Formand 
Arne Ryge Peter-
sen 

 8692 1990  
 6064 8362  arneryge@gmail.com 

Sekretær 
Eva Marianne L. 
Rasmussen  5170 1125  eva.marianne.rasmussen@gmail.com 

Kasserer Eva Ross   4085 8084  evaross@webspeed.dk 

Hus ansvar-
lig 

Adolf Grønbæk 
Andersen   8621 2453  adolf.g.andersen@gmail.com  

Arrangemen-
ter Torben Jørgensen   8684 5602 torben210@mail.dk 

PR og 
Spillegrupper Jan Haase  2968 4193  haase@osk.dk  

Indkøb Elisabeth Buskov  60295156 elisabethbuskov@gmail.com 

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

Bestyrelsen 

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer. 

Nummer 126  Maj 2015 
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Århus Folkemusikhus 

c/o Arne Ryge Petersen 
Blegindvej 85  

8362 Hørning  
Tlf. 8692 1990  
Giro 7 39 92 19 

 
Lokaler: 

Viborgvej 53 
 

ÅFMH på Internettet: 
www.aafmh.dk 

Webmaster: Aage Mikkelsen 
 

ÅFMH–Nyt: 
Udgivelse nr. 126, 31. Årgang  

 
Redaktør:  

Mads Peter Jensen (ansv.) 
Email: mads.peter.jensen@get2net.dk 

Tryk: 
Copy Shop, Odense 

 oplag: 250 
 

Adresseændringer sendes til: 
Eva Ross 

Ranunkelvej 387 
8471  Sabro 
  40858084  

evaross@webspeed.dk  
OBS: 

Det er ikke tilstrækkeligt at 
sende adresseændringer til 

PostDanmark 
 

 

Århus Folkemusikhus Nyt 
Februar 2015 

31. årgang nr. 126 

Indhold: 
Sommerbal   side 3 
 
Kalender   side 4 
 
Store Spilledag  side 7 
 
Sønderhoning  side 8 
 
Sang Cafredag  side 8 
 
Søndags polska  side 9 
 
Bruger undersøgelse side 9 
 
Facebook   side 10  
 
Jens Stenz/Gjern  side 11  

Deadline for næste blad: 
 

1. September 2015 
 

Forside foto: 
 

Musikinstrumenter ved Læsø 
gruppens fredagsbal i folkemu-
sikhuset. 
Foto: Ulla Ostenfeldt 
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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 
tilmelde dig listen og således bliver fast modtager af de oplysninger, andre sender frem 
til listen. Folkemusiklisten bestyres af ROSAs Sekretariat for Folkemusik. Se: 
 

http://www.folkemusik.dk 

Cafredag 23.Oktober kl 19:30 
Violinbygger Jens Stenz 

Gjernspillemænd 

Fredag den 23. oktober kommer Jens Stenz og fortæller om sit virke som violinbygger 
og alle sine violiner. Efter foredraget spiller Gjern Spillemænd først koncert og bagefter 
bliver der plads til en dans. Endvidere vil Adolf og Bente traktere med lidt hjemmelave-
de lækkerier til rimelige priser. 
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Der arbejdes i øjeblikket på 
forskellige tiltag på medie si-
den. Vi vil gerne gøre Århus 
Folkemusikhus mere synligt. 
Således er der planer om en 
Facebook side. Vi har fået ven-
lig assistance fra Søren Skov, 
der vil prøve at etablere en 
facebook profil. 
Envidere er der et arbejde i 
gang, om lave en Århus Folke-
musikhus folder, der kan gives 

til interesserede, så man kan 
se hvad huset er for en stør-
relse. Også dette arbejde er 
Søren Skov involveret i.  
Vi er også i gang med at få 
lavet en ny hjemmeside. Til 
dette har vi fået assistance fra 
Elo Faber. Han sætter en 
hjemmeside op som vi på en 
enkel måde kan vedligeholde. 

Side 3  

Side 3  

Århus Folkemusikhus Nyt Maj 2015 

31. årgang Nummer 126 

Sommerbal  
Lørdag 13. juni 2015 

Thy bal 
Karl Skaarups gamle backing orkester fra ”Skaarup Four” dagene. Kommer og spiller op 
til et forrygende Thy bal i Karl Skaarups ånd. 
Malene D. Beck, Esben Wolf og Kenneth Krak er spillefolkene der kommer og spiller. 
Det er gamle kendte kræfter ud i ballets hemmeligheder.  
De vil helt sikkert spille både ”Thy turene” og ”Den toppede høne fra Thy”. Men også 
meget andet fantastisk musik fra de kanter. 

Sommerballet starter kl 17:30 med fælles buffet. Tag en ret med til buffeén. Sange, hi-
storier og andre indlæg bliver modtaget med glæde under fællesspisningen. 
Kl 20:00 starter ballet. Ved 21:30 tiden drikker vi kaffe. Ballet fortsætter derefter så 
længe orkestret orker.  
Entre:  Medlemmer  75,- kr.  
 Ikke Medlemmer 100,-kr.   
 Unge under 25 år Gratis. 
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Af hensyn til planlægningen bedes spillegrupper til aftenensbal 

tilmelde til Jan Haase haase@osk.dk mob. 29 68 41 93 in-
den 22. august 2015 

Enkeltpersoner kan bare møde op til bunkespils orkestret. 

Stort Åbningsbal / 
Store Spilledag 

12. september 2015 

Kom til åbning af sæsonen i Århus 
Folkemusikhus! 

Fri entré 

Program: 

14.30 Spilleworkshop for grupper og løsgængere 
 Vi starter med kaffe og æblekage. 
 Tænk på nogle melodier fra dit repertoire som også andre 

kender 

18.00 Fællesspisning såvel for eftermiddagens som aftenens 
deltagere  

 Tag en ret med til stort fælles tag-med bord 
 foreningen sørger for brød og smør 

20.00 Åbningsbal 
 Vi starter med bunkeorkestret og et udvalg af eftermidda-

gens melodier 

 Herefter spiller de tilmeldte grupper på tur 
 Afslutning med bunkeorkesteret  
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Vi fortsætter efter sommerferien med søndagspolska efter samme model, som er blevet 
afprøvet siden januar med let ændrede tider og skiftende spillegrupper. 
Vi har bedt om at få reserveret følgende datoer (og håber, de også bliver det) til søn-
dagspolska fra 17:30 til 21:00: 
 
23/8, 20/9, 18/10, 15/11 og 13/12 
 

Den første dato - i august - spiller Näckrosen. Til de efterfølgende datoer vil vi gerne 
invitere grupper eller enkeltpersoner til at byde ind på at spille til bal mellem 18:30 og 
21:00, eventuelt kun til en del af ballet. Henvendelse til Kaj Engholm (kaj.engholm på 
gmail). 

 
PS. Vil man afprøve sine talenter, kan man gøre det på den sidste søndagspolska før 
sommeren den 14/6, hvor vi laver svensk jam om eftermiddagen og siden spiller det, vi 

Søndagspolska 

  

 

 


 

Folkemusikhus bruger undersøgelse 
Folkemusikhusets bestyrelse arbejder til stadighed på at forbedre vores kommunikation. 
Mange gode kræfter ønsker at vi anvender mere moderne teknologi. Mens mange andre 
ligeså gode kræfter synes, at vi skal bibeholde de gamle kommunikations former. Vi vil 
derfor gerne danne os et billede af folkemusik husets medlemmers IT vaner og tanker 
omkring vores kommunikation. 
Derfor stiller vi nogle spørgsmål som det ville være dejligt at få svar på. Så vi har en 
chance for at målrette de nye tiltag. Så alle får mest muligt ud af det. 
Vi skal understrege, at der ikke er planer om at nedlægge bladet eller noget andet, af det 
vi anvender i dag. 

   Har du/I en e-mail adresse? 

   Er du/I på Facebook? 

   Hvis du ikke har e-mail eller er på Facebook, kunne du tænke dig at  
  komme på disse medier? 

Ja Nej 

  Er du/I interesseret i at modtage bladet elektronisk? 

mailto:haase@osk.dk
x-apple-data-detectors://6
x-apple-data-detectors://7
x-apple-data-detectors://8
x-apple-data-detectors://9
x-apple-data-detectors://10
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Sønderhoning  

Cafredag Sangaften 
 Fredag den 8. maj var der sangaften i 
Folkemusikhuset. Aftenen bød på mange 

indslag fra forskellige af folkemusikhu-
sets sangere. Alle stole var hurtigt besat. 
Arne Ryge var aftens sang-leder. Han 
startede selv med nogle sange som han 
havde lært af sin bedstemor.  

Så fortsatte aftenen ellers med sange helt 
fra 1820’erne og frem til i dag. Vi kom så 
vidt omkring som Carit Etlar, Benny 
Holst, Ingeborg Munk, Skål sange fra 
Mandø, gamle skillings viser både fra 
Danmark og Sverige osv.  
Aftenen sluttede af med et par danse. I 
Folkemusikhuset skal man altid have en 
dans, ellers har det ikke været en god 
aften. 
Folkemusikhusets bestyrelse takker alle 
de fremmødte for deres engagement ud i 
sangen. Det er dejligt, at det kan lade sig 
gøre, at lave sådan et arrangement med så 
forskellige sange, udelukkende med inter-
ne optrædende. 
Ikke mindst skal der lyde en tak til afte-
nens traktører Søren og Ella samt Kaj og 
Bente. Som sørgede for mad og drikke til 
de fremmødte.      

Lørdag 21. November planlægger Folkemusikhuset et arrangement om Fanø musik tra-
ditionen. Da arrangementet ikke helt er på plads endnu kan vi ikke offentliggøre noget 
program.  
Men vi kan indtil videre sige, at der arbejdes på, at få enten hele eller dele af Jæ– Swee-
vers til at komme og undervise i dans og spil. Så glæd jer det bliver en fantastisk dag. 
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Kravlegård 
Kravlegården fortsætter ufor-
trødent. 
 
Kom og spil med. Man skal kravle før 
man kan gå. Derfor er tempoet moderat 
og  ingen er for dårlige til at være med. 
Pia Nygaard leder holdet. Det koster 50,-
kr. pr. gang at være med. Ingen tilmel-
ding, man møder bare op. 
Alle instrumenter er velkomne. 

 

Kravlegården er altid søndag eftermiddag 
fra 15:00 til 17:00 
Datoer: 

 17. Maj 2015 
 31. Maj 2015 
 20. September 2015 
 4. Oktober 2015 
 18. Oktober 2015 
 1. November 2015 
 15. November 2015 
 29. November 2015 

Pia Nygaard  
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Med mindre andet er angivet foregår arrangementet på Viborgvej 53 
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Med mindre andet er angivet foregår arrangementet på Viborgvej 53 


