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Thy-dag på Broby gamle Skole  
– lørdag d. 19. januar 2008. 
 
- bogudgivelse,  
- åbent folkemusikhus /seminar fra kl. 14-
17,  
- Thybal fra kl. 20-23   
med Karl Skårup, Gitte Thofte og Jack Ja-
cobsen 
støttet af Fonden Folk og Forskere 
 
   Den 19. januar 2008 markeres en ny bog-
udgivelse på folkemusikfronten. 
Det er Folkekulturværkstedet Broby gamle 
Skole, som står for udgivelsen af  

Thybal – en spillemandsbog. 
Bogen er samlet, redigeret og skrevet af 
Gitte Thofte og Jack Jacobsen ud fra deres 
oplevelser gennem 25 år med dansere og 
spillemænd i Thy. 
Arrangement og bog støttes af Fonden Folk 
og Forskere, og indtægter fra salg af 
bogen går ubeskåret til Folkekulturværkste-
dets arbejde med at arrangere og formidle 
musikalsk folkekultur på Broby gamle Sko-
le.   
 
I forbindelse med udgivelsen holdes om 
eftermiddagen fra kl. 14-17 et åbent- fol-
kemusikhus/seminar: Karl, Gitte og Jack 
spiller til dans, tankerne med bogen præsen-
teres, kaffe og en sang eller to, en de-
bat/udveksling af erfaringer om ”tag’et”  
i spillemandsmusik og dans - ”hvordan bli-
ver stoffet levende”.  
 
Pause, tur til Republikken, snak og spil ind-
til middag kl. 18.30.  
 
Fra kl 20-23 bal med Karl, Gitte og Jack. 
Der vil blive spillet både de kendte danse  
fra Thy samt et par af de mindre kendte 
rækkedanse og små pardanse.  
Alle kan være med fra børn til ældre.  
Såvel eftermiddagen som ballet om aftenen 
er åbent for alle, så du kan vælge kun at 
komme til en af delene. 

 
Pris for eftermiddag – arrangement gratis, 
kaffebord 50 kr 
Pris for bal aften – med spisning 100 kr, bal 
og kaffe 50 kr 
Hele dagen – åbenthus/kaffe + spisning/bal 
100 kr, + bog til favørpris 100 kr  
Bog normal pris 150 kr – sælges fra Broby 
gamle Skole. 
 

 

 

 



 

Fonden Folk og Forskere 
uddeler 135.000 kr.  
Markeres ved sammenkomst på Broby 
Gamle Skole d. 19. januar. 

 

Fonden Folk og Forskeres vedtægter er ud-
arbejdet i henhold til idegrundlaget for Fol-
kemusikhuset i Hogager 1990. I forbindelse 
med statens nedlæggelse af omtalte institu-
tion i 2005, skete der et midlertidigt stop for 
det arbejde, der falder inden for Fondens 
støtteområde. Fonden ser det som en vigtig 
opgave, fortsat at støtte væsentlige områder 
indenfor traditionel musik, nemlig udvik-
lingsarbejdet med ballader som et levende 
udtryk samt folk-forsker samarbejder.  

Bestyrelsen finder, at forskningen indenfor 
netop dette område er af uvurderlig betyd-
ning for forståelsen af musikalsk folkekul-
tur, og undersøger løbende, hvordan den 
støtteegnede kreds kan udvides, samtidig 
med at støtten til de omtalte områder inten-
siveres. 

Folkekulturværkstedet er en forening, der i 
mere end 20 år har arbejdet med udforsk-
ning af musikalsk folkekultur på et ide-
grundlag, der understøtter Fondens formål. 
Fonden beslutter derfor, at 90.000 kr. der 
gives til udforskning af traditionelle balla-
der, skal administreres af Folkekulturværk-
stedet, Suserupvej 55, 4180 Sorø. Leif 
Varmark har som ansvarlig forsker på om-
rådet anvisningsret i forhold til pengene.  

Fonden uddeler endvidere 16.500 kr. til 
Folkekulturværkstedet til folk-forsker sam-
arbejdet. Pengene gives i første omgang til 
formidling af resultater fra folk-forsker 
samarbejdet omkring Thy musik og dans. 
Udviklingsansvarlig er Jack Øgendahl Ja-
cobsen som har anvisningsret i forhold til 
beløbet.  

 

Endelig uddeles 28.500 kr. til Broby Gamle 
Skole. Institutionen Broby Gamle Skole 

driver bl.a. formidling af musikalsk folke-
kultur på baggrund af folk-forsker samar-
bejder. Pengene bruges til publikationen 
Thybal – en spillemandsbog.  
 
Vedtaget af bestyrelsen d. 19. dec. 2007 
på bestyrelsens vegne 

Birgitte Langberg Thofte 
kasserer 

 

Thybal – en spillemandsbog 
Jack Jacobsen og Gitte Thofte 

udgivet 2008 af 
Folkekulturværkstedet  

Broby gamle Skole 
 
En bog om traditionel musik og dans. 
Som viser et lille hjørne af en musikkul-
tur, med mundtlig overlevering og stort 
socialt samvær. Lokale dansere og spil-
lemænd beretter, hvordan livet, musikken 
og dansen var knyttet sammen. Med 72 
melodier og tilhørende dansebeskrivelser, 
samt forfatternes betragtninger over mu-
sik og dans. 

I folketraditionen findes melodier og 
danse i utallige versioner og varianter, 
ligeså i Thy. Bogen er ikke nogen facitli-
ste over, hvordan de skal spilles og udfø-
res, men den skulle gerne gøre opmærk-
som på en kultur, man kan lære af og få 
inspiration fra. Til at udvikle tradtionel 
musik og dans i forlængelse af det gamle, 
og til at skabe nye udtryk og former. 

Det er en styrke at kende sin fortid, hvis 
man vil have noget at byde ind med i den 
globale verden. Hvilke værdier binder os 
sammen, hvad har vi fælles? Et afrikansk 
ordsprog siger, ”de, som står på skuldrene 
af vore forfædre, står stærkest”. Vi håber, 
bogen giver endnu flere lyst til at opsøge 
og deltage i et levende samvær omkring 
traditionel musik og dans. 



 

Evaluering af Balladekurset 
uge28 2007 
af Leif Varmark, kursusleder 
 
Kurset startede med at jeg besvimede. Jeg 
skulle rigtig vise, hvor længe man kan hol-
de en råbetone og foretog derfor en række 
hurtige og kraftige vejrtrækninger for at 
fylde lungerne godt op. Derefter fandt jeg 
mig selv liggende på gulvet med en masse 
bekymrede kvinder bøjet over mig. Næste 
dag lukkede jeg mig selv inde på lokummet 
kl. 2 om natten og måtte befries af en grup-
pe knap så bekymrede kvinder. Jeg stod jo 
der i bar røv. Så var det lissom slut med den 
store lærers autoritet! 
 
Ellers gik det meget godt. De fleste lærte 
næsten de tre ballader (Wollekong, Hr. 
Torbens datter og Hovmanden i mæren), vi 
havde Sig-Efter-øvelser, dansetræning med 
Stefan og Annie, råb- og talesangs-
eksempler (i praksis og på CD), vi snakke-
de om Evald Tang Kristensen og de gamle 
balladesangere, Mathilde fangede ret hurtigt 
3-hulsfløjtens mysterier, Frederik spillede 
mundharpe, Neel fik specialtræning i dan-
seføddernes rette placering til Fanteguttens 
ord og takter, der var en hyggelig aften i 
Pers Fortællehus med lampernes sange, op-
læsning fra Karen Blixens beskrivelse af 
balladesang og -dans i Afrika samt ildshow 
ved de unge, der havde været med til »Bal-
ladens ild«-kurset ugen før. Ved afslut-
ningsaftenen viste det sig, at alle havde no-
get at bidrage med – ikke blot noget, de 
havde lært på kurset, men også noget, de 
altid havde kunnet, men som de nu var ble-
vet bevidste om var noget værd... Men lad 
et par af folkets egne repræsentanter tale 
(lettere redigeret): 
 
Lise: For mig var det bare ugen sommeren 
2007. Den gav mig så meget energi, og en 
del af sommeren dansede jeg ballader ude i 
haven for at holde sang og trin ved lige. Jeg 
synes, det hele var fantastisk: Samværet 

med søde mennesker, de bretonske danse-
trin, rytmen i dansene (6-dans kontra 8-dans 
til samme ballade), lære at »fortælle« en 
ballade i sangen, lære 3 ballader udenad 
(jeg troede at min hjerne var blevet for 
gammel til det!), lære at planlægge en ses-
sion (torsdag aften) (...) Godt, at vi havde 
fået »lektier« for, så vi kunne de 3 ballader 
og kunne synge med fra starten. (...) Jeg har 
fået mod på at stå for en session med balla-
der og sanglege i min folkedansetrup på 
Sysseltinget i Hjørring (...) Det var godt for 
mig, at vi var en lille gruppe, så alle kunne 
komme til. Jeg kommer dog gerne en anden 
gang selvom vi bliver en stor gruppe. F.eks. 
har jeg planer om at komme den week-end i 
januar. Kærlige hilsner fra Lise Frey. 
 
Inger: Mine forventninger til kurset var 
meget små, fordi vi skulle være så få, og 
aldersspredningen skulle være så stor. Der-
for synes jeg, det var imponerende, at vi 
kunne holde så god en energi. Alle gav og 
deltog aktivt. Vi var for få til, at man kunne 
lurepasse (...) Jeg kunne godt lide, når vi 
sad omkring bordet og funderede over en 
tekst eller gentog efter hinanden (...) Jeg vil 
fremhæve, at jeg bl.a. blev meget opmærk-
som på tempo og artikulationens betydning 
i balladesangen (...) Jeg nåede ikke at lære 
balladerne udenad i løbet af ugen, men nu 
kan jeg dem (...) Kurset var meget løst 
struktureret trods den stramme tidsplan, der 
så godt ud på papiret. Derfor var jeg glad 
for at Stefan var der, som supplement. Jeg 
vurderer, han havde en vigtig funktion i 
forhold til kursusledelsen (...) Jeg havde en 
udbytterig uge læremæssigt. Jeg er så glad 
for jeg har fundet jer... Hilsen Inger Lod-
berg. 
 
Og så er der kun at sige, at mad og køkken 
fungerede gnidningsfrit med Per og damer-
ne... 
Og PS.: »Kursusledelsen« vil overveje at 
ansætte Stefan som hjælpelærer til næste 
sommerkursus... 



 

 

 

Sangugerne 2007 og 2008 
I uge 31 blev der holdt sanguge på Broby 
Gamle Skole, og det vil der blive igen, 
nemlig i 
uge 30, fra 21. til 25. juli 2008. 
 
Der er billeder af ”lyd og stilhed” fra ugen i 
år, der vender tilbage: 
- Kylle der står i køkkenet: Lyden af 
kniv gennem løg og samtidig 
     sangen om ”Egernet”.  Vi andre har 
ikke lært den som små, men vi synes  
     næsten, at vi har. Og alle ”Brobys 
børn” kender den. 
- Dennis der kommer ned fra sin tørn 
med at reparere taget, og pludselig 
befinder vi os i ”De hjemløses herberg”. 
Senere går vi over i ”Den lille cafe” og 
vugger lidt ”Over byens tage”. 
- Grete der synger om ”Den største 
sorg” og senere lader saven fortælle, så 
lokalradioens mand bliver helt stille. 
- Gæster der finder frem til skolen, un-
drende, lyttende og alle med noget på 
hjerte. 
- Levino der synger ”Tudetid” så ikke et 
øje er tørt. 
- Og Monica og resten af Visebiksen der 
kan finde sange frem fra skjulte gemmer, 
og den ene vise griber den anden, og når 
klokken er tre om natten, er der stadig en 
enkelt vise der presser sig på. 
- Og Preben og Lene og ”et venskab er 
skyer, der driver af sted…når former      
forandres, så må du følge med”. 

   
Hyggestund i det gode vejr 

Og det er lige præcis dèt, der er udfordrin-
gen i sommerugerne: at bevare samværet 
med musikken og hinanden, som vi kender 
det, og samtidig lade former forandre sig 
ved at lukke nye mennesker ind. 
I 2007 kom personer, som havde læst om 
vores arrangement i lokalaviserne, og de 
fleste af dem vil gerne komme igen til san-
gugen i 2008. 
De vil blive kontaktet i god tid. 
Vi går her i efteråret og gør os nogle tanker 
om, hvordan vi kan skabe den 
rette sammenhæng mellem sanguge-
traditionen på Broby Gamle Skole og de 
nye mennesker, der bringer andre sange og 
viser med sig.  Vi er ikke færdige 
med at tænke, men vi er godt i gang..... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Morgenmusik i køkkenet 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Sangglæden var stor  
 
Og der bliver sanguge i uge 30 i 2008.   
Sæt kryds i kalenderen.  
  Vi glæder os til at se jer. 

Kylle, Monica, Levino og Preben  
 



  

RINGEN  30 år 
 
 
 
 
 

Folkemusikhusringen markerede 30 år 
10. november på broby gamle Skole 
 
 

                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-der blev danset og spillet – og der blev også sunget

 



 

Broby Gamle Skole  - 25 år
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1983 Skolen købes 

1984 På sporet af Lille Ane.  
 Ravnekrogen købes. 

1985 Gammegruppen 

1986 Traktørstedet åbner. 
 Balladegruppen af 86 

1987 Første Børneballadedag 

1988 Nyt gulv i gymnastiksalen. Første  
 lejerskole for psykisk handicappede 
 Folkekulturværkstedet stiftes 
 Harmonikagruppen starter 

1989 Sækkepiberne indtager skolen 
 De Rejsende holder åbent hus 
 Afrikansk trommedans 

1990 Hopsa for ministeren 

1991 Sommerugerne introduceres 
 Vi får Susåprisen 
 Lille Ane 200 år 

1992 Torsdagscafé for de unge 

1993 Benny E. flytter til Holte 
 Sorø Kommunes kulturpris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 indsamling og registrering  
  ved Dennis og Lene M. afsluttes. 
 Første jævndøgn i Fortællehuset 
 1. fredagsbal for de unge på 60  

1995 Kurdisk musik og dans 

1996 Første udsendelse af bladet 

1997 Gyda-bogen udkommer 

1998 10-års Harmonikajubilæum 

1999 I den lille café CD som nytårsgave 

2000 Musikrådet stoppede sit tilskud –  
 men ombestemte sig. 

2001  Hjemmesiden åbnes 

2002 Fonden Folk og Forskere støtter 
 Folkekulturværkstedet 

2003 20-årsjubilæet fejres 

2004 Muldkatedralen indvies 

2005 Statens tilskud er ophørt 

2006 Folkemusikcentret i Hogager lukkes 

2007 Vindenes bro på arbedsophold

 
 

 



 

25 sange om dyr 
I det sidste år Benny levede og han selv alle 
andre troede, at det nok skulle gå, var han 
og datteren Cecilie i gang med at samle alle 
hans børnesange med henblik på udgivelse 
med Cecilies pragtfulde illustrationer. Det 
viste sig, at der var over 100, så i første 
omgang koncentrerede de sig om 25 sange 
om dyr. Benny nåede at sætte tekst, noder 
og billeder sammen og det skulle så følges 
op med (ny)indspilning af sangene med 
bl.a. børnebørnene. Så langt nåede de ikke 
inden Benny måtte give op. 

Cecilie gjorde arbejdet med bogen færdig 
og den kan nu købes for 100 kr., ved hen-
vendelse til Broby Gamle Skole. De origi-
nale billeder til illustrationerne hænger ind-
til videre sammen med andre af Cecilies 
dyrebilleder på Broby Gamle Skole og kan 
købes. 

Mads – Bennys søn - vil stå for indspilning 
af sangene inden alt for længe. 

 

 

Sær Giraf-far 
 

Girafmand 
I slaraffenland :/ 

Du lange rær 
Med halsen snoet om træer 

Smuk brun gul 
Dit hoved som en fugl 

 
Sær giraf-far i græs :/ 

bagfra den samme 
altid den samme 
det gi´er giraffen 

guffen giffen gaffen 
Noget at gumle på 

 
 

25 sange om dyr 
 

Anne Cecilie Kildebæk Andersen 

Benny E. Andersen 
 
 
 

FAMILIEUGE 
med sang og leg 

og 
Bennys børnesange 
Cecilie og familie 

Sommeruge 32 
mandag 4/8 –torsdag 7/8 

Broby Gamle Skole 



 

   Generalforsamling i  foreningen 

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET, BROBY GAMLE SKOLE 
Lørdag 8. marts 2008 kl. 16.00 

Broby Gamle skole, Suserupvej 55, 4280 Sorø 
Dagsorden 
1) Valg af dirigent 
2) Beretning ved bestyrelsen 
3) Regnskab og budget ved kassereren 
4) Eventuelle forslag  
5) Valg af bestyrelse 
 Preben Holm      på valg  
 Poul Høgh Andersen    på valg 
 Thomas Roos     på valg 
 Jørgen From Andersen ikke på valg 
 Per Bille          ikke på valg 
Valg af suppleanter 
 Anelise Knudsen    på valg 
 Itys Gjaldbæk               på valg 

6) Valg af revisorer 
 Lene Malmstrøm      på valg 
 Lone Severinsen      på valg
    

7) Eventuelt 

Regnskab 2007 (foreløbigt) 
 INDTÆGTER   

1 Kontingent 34650,00  
2 Gaver 3200,00  
3 Tilskud stat 0,00  
5 Tilskud kommune 7000,00  
6 Tilskud sponsorer 82000,00  
7 Renter 0,00  
8 Arbejdsgr.’s indtægter 39670,00  
9 Salg 95,00  

 Indtægter ialt 166615,00  
    
 UDGIFTER   
 Drift   
10 Administration 12000,00  
11 Lokaleleje 18000,00  
12 Bestyrelse 1685,00  
13 Porto 6398,65  
14 Vedligeholdelse 1695,00  
15 Småanskaffelser 18000,00  
16 Gebyrer 353,45  
17 Diverse 550,00  
 Drift i alt 58682,10  
    
 Aktiviteter  indtægter 
21 Harmonika 3476,38 280,00 
22 Børneungeballade 8654,00 0,00 
23 Bennyade 1527,00 0,00 
24 Fortællehus 3032,29 0,00 
25 Sommeruge 3047,00 0,00 
26 Åbent Folkemusikhus 2000,00 0,00 
27 Dansekursus med bal 3450,00 1240,00 
28 Musik og mad 0,00 0,00 
29 Sang 3426,00 1000,00 
30 Dokumentation 45741,01 0,00 
31 Balladeseminar 37437,50 35050,00 
32 Sange om dyr 1656,00 2100,00 
33 Ballader 0,00 0,00 
 Aktiviteter i alt 113447,18 39670,00 
  Udgifter i alt 172129,28  

 

 
ÅRETS RESULTAT -5514,28  

Efter generalforsamlingen  
er der 
 mad 

og  

Basseralle 

 

Ole Spillemand Jensen og Lene Riis 
http://www.basseralle.dk/  

 



 

FALSTERPIBEN 
 

 

 

 

 
Vi er en gruppe på 15 m/k, der spænder fra 
10 år til 80 år. 

Vi synger og danser ballader til forskellige 
dansetrin. 

Falsterpiben bruger rekonstruerede instru-
menter fra middelalderen.  
Navnet har vi taget efter en fløjte (pibe) fra 
1100 tallet, som er fundet ved Fribrødre å 
nær Stubbekøbing på Falster. 

Gennem 10 år har vi optrådt på bl.a. Esrum 
kloster – Vordingborg Borgdage – Horsens 
middelalderfestival – Voergård 

Vi har optrådt på Bornholms Middelalder-
center (4 dage) og er på vej til en hel uge i 
2008. 

Vi har optrådt i Letland –Riga, betalt af 
Nykøbing F. kommune – og nu er vi invite-
ret til Sverige i 4 dage, da vi har et samar-
bejde med Sigurd Kværndrup, der har skre-
vet en afhandling om den østnordiske bal-
lade. 

Vi optræder til festlige arrangementer, som 
Dansk cykelforbunds årstræf o.s.v. 

Falsterpiben afholder årligt et balladetræf i 
en vidunderligt beliggende feriekoloni ved 
Østfalster kysten. Alle er velkomne. 

Falsterpiben startede i 1997 som frivilligt 
lav på Middelaldercentret i Nykøbing F., 
men er nu ved at blive en del af Folkekul-
turværkstedet Broby Gamle Skole. 

Ballade-hilsen Jønne Bønne 
Jørgen Øjenholt 

Falsterpiben inviterer til balladetræf torsdag 
den 1. maj 2008 (Kr. Himmelfartsdag) på 
Donnemosekolonien i skoven ved Falsters 
østkyst  

Annette Holtze 54148818 eller 
a_holtze@privat.dk.   

 

 

ARBEJDSFESTIVAL 
på 

BROBY GAMLE SKOLE 

lørdag 7/6 – søndag 8/6 
fra lørdag morgen  kl. 10 

til søndag  eftermiddag kl.  16 



 

 

Indbydelse til åbent balladeforløb 
for børn og voksne. 

fredag den  8. febr.  kl. 19.00 til kl. 22.00 
fredag den 7. marts  kl. 19.00 til kl. 22.00 
fredag den  4. april   kl. 19.00 til kl. 22.00 
fredag den 16. maj   kl. 19.00 til kl. 22.00  
fredag den 13. juni   kl. 19.00 til kl. 22.00 

 
Hos Asker, Maya, Astrid, Ditte, Dorte og 

Kenneth 
Lindekrogvej 22, Vinstrup, Fuglebjerg 

Tlf. nr. 57848060 
Mail: kst@novonordisk.com 

Det er for alle der har lyst til at arbejde med 
ballader og dans. 

Det er dem der kommer, der afgør hvad der 
skal arbejdes med. 

 
Vi giver ikke mad, men lægger hus til og 
giver en kop kaffe / te, hvis der er en der 
har lyst til at tage et stykke brød / kage med 
er det fint. 
Man melder sig til ved at ringe / maile se-
nest dagen før, og sige at man kommer til 
balladeaften den pågældende fredag.  
 
Hvis der er spørgsmål, så er du/I velkomne 
til at ringe, til Kenneth på 30753552, eller 
til Merete på 57849095. 
 

Hilsen 
Merete og Kenneth  

 

 

Balladeweekend 25-27/1 2008 
 
Det årligt tilbagevendende balladetræf til-
rettelægges af Balladegruppen af 1986 der 
nu blevet en gruppe under Folkekultur-
værkstedet. Denne gang er planlægningen 
lagt i hænderne på bl.a. spillemanden og 
basserallen Ole Jensen, Århus. 
Der er udsendt særlig indbydelse til tidlige-
re deltagere – og hvis du er uden for den 
kreds, men gerne vil med så send en mail til  

olespillemand@basseralle.dk 
Tilmeldingsfrist er 4. januar 2008 
Nærmere oplysninger i øvrigt kan fås ved 
henvendelse til Ole på tlf.: 8628 1860 
Og på Balladeskolens hjemmeside  

www.balladeskolen.dk 
kan de finde et meget udførligt program. 
 
På seminaret møder du: 
 

 
 
Ole Jensen, Arrangør 
Kirstine Jensen, Arrangør 
Jeppe Nørgaard, Ballademusik 
Leif Varmark, Balladesang 
Elisabeth K. Holm, Balladeviolin 
Lene Halskov, Ballader 
Elisabeth Jacobsen, Balladeteater 
Marie Louise Maegaard, Balladeteater 
Brita Jørgesen, Økomad 
 
 
 

Børne-unge-balladeweekend 
24-25/5 2008 

 
med 

Gitte, Jack, Leif, Emilie, Helle og Merete 



 

 
 
 
 
 
 

Kalender for Folkekulturværkstedet  2008 

2008 
fredag 11/1 19:30  Bal for de unge på 60   5764 8067 
lørdag 19/1 14-23  Thy-dag  Seminar og bal (se inde i bladet) 5764 8362 
fredag 25/1 20 - 
lørdag 26/1   Balladeweekend 8628 1860 
søndag 27/1    - 16 
søndag   3/2 14-17  Åbent hus med Harmonikagrupperne og gæster 5764 8067 
fredag   8/2 19-22  Åbent balladeforløb i Vinstrup (se inde i bladet) 5784 8060 

fredag 15/2 19:30  Bal for de unge på 60   5764 8067 
fredag   7/3 19-22  Åbent balladeforløb i Vinstrup (se inde i bladet) 5784 8060 

ørdag   8/3 16:00  Generalforsamling med spisning 5764 8362 
lørdag   8/3 19:30  En aften med Basseralle 5764 8362 
fredag 14/3 19:30  Bal for de unge på 60   5764 8067 
lørdag 15/3 el. 22/3  Jævndøgn i Fortællehuset 5764 8114 

fredag 4/4 19-22  Åbent balladeforløb i Vinstrup (se inde i bladet) 5784 8060 

fredag  11/4 18-24  Harmonika med spisning  (tilmelding) 5764 8067 

fredag 16/5 19-22  Åbent balladeforløb i Vinstrup (se inde i bladet) 5784 8060 

lø-sø 24.-25. maj  Børne-unge-ballade-weekend 5764 8362 
lø-sø 7.-8. juni  Arbejdsfestival 5764 8362 
fredag 13/6 19-22  Åbent balladeforløb i Vinstrup (se inde i bladet) 5784 8060 

uge 28   7.-11. juli  Balladeuge       www.balladeskolen.dk/pages/uge28_2008.htm  
uge 29 15.-17. juli  Harmonikadage 5764 8067 
uge 30 21.-24. juli  Sanguge 4373 4527 
uge 32  4.-7. august Uge med Bennys børnesange (se inde i bladet)   5572 5036 
 

Med dette nytårsnummer følger et girokort til betaling af kontingent for 2008 

Kontingentet er uændret 200 kr. (250 kr. for par) + gerne en ekstra gave 

Portoen stiger, så vi vil gerne begrænse brugen af postvæsenet. 

Send os derfor en mail (til bgsbroby@inet.uni2.dk)  med din mailadresse 
 

 

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET BROBY GAMLE SKOLE 
Suserupvej 55, 4180 Sorø    Tlf.: 5764 8362   Giro 2400499 
Hjemmeside: www.bgsbroby.dk   Email.: bgsbroby@inet.uni2.dk 

Ansv. for denne udsendelse: Jørgen From Andersen

 


