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Generalforsamling 
på 

Broby Gamle Skole 
Lørdag 12. marts 2011   kl. 15:00 

 
Kristian Bugge                   Mette Kathrine Jensen 

Jensen&Bugge 
Spiller op til dans i Broby      Fredag 11. februar kl. 19:30 

 

Søborg Vognfjederfabrik 
Spiller op til dans efter generalforsamlingen 12. marts 



 

Det sker på Broby Gamle Skole 
 

 

 

 

 

Bal med Jensen og Bugge 
 
Balmusikduoen Jensen&Bugge tyvstarter deres 10-års jubilæums 
koncertturne til efteråret med et vinterbal på Broby Gamle Skole 
 
 

Fredag 11. februar 2011 kl. 19:30      entré 75 kr. (medl.60 kr.) 

Thybal med 
Søborg Vognfjederfabrik 
 
Musik efter spillemanden Viggo Gade, der havde arbejdet som 
smed på Søborg Vognfjederfabrik 
 

Lørdag 12. marts 2011 kl. 19:30 

Åbent hus med PAXTON 
Preben Glud Holm   guitar og sang 

Klaus Helsøe    harmonika og sang 

Rudi Sørensen    guitar, elbas, mundharpe og sang 

Carsten Arim    djembe og cajon (hhv. afrikansk og sydamerikansk tromme) 
Kvartetten Paxton tager sit udgangspunkt i amerikansk folkemusik især fra 
1960'erne. 

Lørdag 2. april 2011 kl. 14-17 

Sommerbal med Lang Linken 
Keld Nørgaard violin, klaver, sækkepibe, humle, sang m.v 

Carl Erik Lundgaard diatonisk og kromatisk harmonika, sang 

Poul Lendal violin, drejelire, slagtøj, sang 

 

Lørdag 18. juni kl. 20 

   Åbent hus med harmonika 
   og San Antonio Band 
    

Glad country og gamle slagere 
 
 

Søndag 6. februar kl. 14-17 

 

 

 

 

 



 

Generalforsamling i  foreningen 

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET 
BROBY GAMLE SKOLE 

Suserupvej 55 4180 Sorø 
Lørdag d, 12. marts 2010 kl. 15 

Dagsorden 
1) Valg af dirigent 
2) Beretning ved bestyrelsen 
3) Regnskab og budget ved kassereren 
4) Eventuelle forslag  
5) Valg af bestyrelse 
 Jørgen From Andersen på valg 
 Per Bille          på valg 
 Preben Holm      ikke på valg  
 Poul Høgh Andersen    ikke på valg 
 Thomas Roos     ikke på valg 

Valg af suppleanter 
 Kenneth Staben    på valg 
 Hans Mortensen              på valg 

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

7) Eventuelt 
 

Efter generalforsamlingen er der spisning 
og efterfølgende bal med  
Søborg Vognfjederfabrik 
der spiller op til Thybal 
 
Pris 75 kr. (spisning + bal)

 
Regnskab 2010 

 

(foreløbigt – ikke revideret) 
 
INDTÆGTER  

1 Kontingent 31850,00 
2 Gaver 3600,00 
3 Tilskud  20000,00 
5 Tilskud kommune 0,00 
6 Tilskud sponsorer 20000,00 
7 Renter 0,00 
8 Arbejdsgruppers indtægter 128651,00 
9 Salg 1348,00 

 Indtægter ialt 205449,00 

   

 UDGIFTER  
 Drift  

10 Administration 12000,00 
11 Lokaleleje 18000,00 
12 Bestyrelse 1889,00 
18 Udsendelser 0,00 
13 Porto 924,00 
14 Vedligeholdelse 0,00 
15 Småanskaffelser 6000,00 
16 Gebyrer 166,27 
17 Diverse 1396,75 

 Drift i alt 40376,02 
   
 Aktiviteter  

21 Harmonika 1823,95 
22 Børneungeballadekultur 37626,45 
23 Falsterpiben 13800,00 
24 Fortællehus 500,00 
25 Sommeruge 7304,25 
26 Åbent Folkemusikhus 2865,13 
27 Dansekursus med bal 0,00 
28 Ildsjæle -udsmykning 35000,00 
29 Koncert 2762,60 
30 Dokumentation/hjemmeside 1960,00 
31 Ballade86 45584,00 

 Aktiviteter i alt 149226,38 
   
 Udgifter i alt 189602,40 

 ÅRETS RESULTAT 15846,60 

Ballet med Søborg Vognfjederfabrik 
starter kl. 19:30 
Baltegn (uden spisning) 60 kr. 



 

KULTURPOLITISKE TANKER 

 fra Per Bille 

Disse linjer har været undervejs til Folke-
kulturværkstedets blad i mange år. Det må 
være muligt at sætte ord på, hvad jeg ser og 
oplever i Broby. Jeg prøver igen. 
 
Et billede: 
Folk mødes og spiller sammen, snakker, 
drikker kaffe og spiser Jørgens kringle. Der 
er en fed stemning på skolen af levende 
musik og mennesker. Sådan er det også an-
dre steder, i Roskilde, i Himmerland, i 
Danmark. Luften er tyk af sved og ånde, 
glasset dugger, vinduet åbnes. Overalt mø-
des folk på lignende vis, hjemmelavet mu-
sik spilles igen og igen, binder folk sam-
men, der danses og snakkes. Her er folks liv 
- stemning og fællesskab. Oplevelsen af at 
høre sammen understreges af toner fra Tor-
bens violin, Lillians harmonika. Dampen 
fra køkkenet og de svedende kroppe. Det er 
allerbedst, når vi selv har lavet det hele - 
huset - lokalet - aftalerne - kaffen – musik-
ken, musikken først og fremmest. 
 
Om tid og fortælling: 
Jeg husker tiden, der er gået, som et rum i 
hvilket mange ting er sket. Et tid-rum er 
noget andet end det tids-rum, som er derfra 
og dertil. Et tid-rum rummer følelsen af at 
leve i tiden. Luk tid-rummet op, tænd en ild 
og fortæl en historie. 
Når der fortælles i dette rum, sker der noget 
magisk. Det er fællesskabets fineste udtryk. 
Eventyret er virkelighed, når det fortælles, i 
eventyret er handlingen ”nu”. Jeg lægger 
afstand til ”dengang”, fordi det lægger af-
stand til det magiske ”nu”. Nu er evighed, 
evighed er nu. Folk er ikke idioter. 
Nærværets skarpeste værktøj er det levende 
sprog. 

Mennesker underholder hinanden om livs-
vigtige emner, fortæller, lytter - fortæller i 
tusind år. 

13 påstande om folkekultur: 

• Jeg gider ikke bruge tid på død tradi-
tion. Det er nekrofili. 

• Folkekulturen udvikler sig med det 
levende i traditionen. Det er bæredygtig 
udvikling. 

• Mange gamle traditioner et tømt for 
indhold, fordi troen, som var indholdet, 
er forsvundet. 

• Moderne medieudvikling og mar-
kedsøkonomi erstatter troen og ritualer 
med forbrugsfest. 

• Vi er blevet moderne ved at se stort 
på traditionen. Det er godt, hvis traditi-
onen er stivnet, men skidt når traditio-
nen som sammenhængskraft bliver 
glemt. 

• Det er dødsdømt at definere indhol-
det af ordet folkekultur. For folkekultur 
er udfoldelse inden for det livsnære, og 
det skal opleves indefra. 

• Folkekulturen skal kunne rumme den 
stadigt nye verden. 

• Folkekulturen er ikke en underafde-
ling af en anden kultur, den er grundla-
get for al kultur. 

• Folkekulturen er et fundament og 
ikke en udstillingsgenstand til betragt-
ning. 

• Folkekulturen har oftere en fjende 
end en medspiller i den kommercielle 
kultur. 

• Folkekulturen er udfoldelse af grund-
liggende evner i mennesket. 

• Folkekulturen begynder og slutter 
med folk.  

• Musikalsk folkekultur er det, vi har 
sammen i Folkekulturværkstedet 



 

ET  BRAGENDE  GODT 
BALLADESEMINAR  PÅ   
BROBY  GAMLE  SKOLE   
JANUAR  2011 
 
Vi var omkring 50 mennesker  fra 15 år til 
74 år.  De fleste mellem 25 og 50 år og 
langt størstedelen kvinder. Jeg synes, at det 
ville være spændende, hvis flere mænd del-
tog i balladearrangementer. 
 
Det var Stefan Groot og Jeppe Nørgaard, 
som havde påtaget sig opgaven at arrangere 
Januar-seminaret i år. Det bliver Søren 
Hammerlund, som påtager sig ansvaret for 
Januar-seminaret næste år. (Weekenden den 
27-28-29. jan 2012 på Broby gamle Skole.) 
 
Det specielle ved dette seminar var, at gar-
vede, professionelle, kreative lærere, som 
var meget godt samarbejdede gennem man-
ge, mange år, havde tilbudt sig.  De er kul-
turpolitisk  "af samme skuffe" og har stude-
ret  balladestoffet  (ord - historier - fortæl-
lemåder - syngemåder - dansemåder - in-
strumenter) ud fra det forskningsarbejde, 
der blev gennemført i Folkemusikhuset i 
Hogager  i 1970'erne og 80'erne.  
 
Det var undervisning på meget højt plan, 
hvor alle kunne være med.  De fleste bliver 
grebet af rusen - at være medaktører, yde 
deres absolut bedste og selv give fra sig af 
viden og kunnen. Det føles som en stor or-
ganisme - en helhed,  i musikken, dansen 
og sangen.   
 
Det er store ord, og det var stort.  Det er det, 
jeg kalder folkekultur. Det som opstår i folk 
- det vi har fra vore formødre og forfædre, 
som vi måske end ikke ved, at vi rummer. 
 
Derfor tak til alle for en stor oplevelse, som 
jeg stadig er helt opfyldt af. 
 
Hilsen fra Itys Gjaldbæk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshops 

Tinus-musik traditionelt og moderne 

v/Anders Ringgaard 

Himmerlandsmusik 

v/Klaus Pindstrup 

Rejsende i musik og sang 

v/Judy Ryslander 

Ind i musikken og ud i verden 

v/Jacek Krakowiaczek 

Dansens væsen 

v/Birthe Jørgensen, Elisabeth Groot. 

Ole Jensen og Stefan Groot 

Arrangør: 
Folkemusikhusringen 
Himmerlands Folkemusikskole 
www.folkemusikskole.dk 
 
 



 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sommerdage uge 29 2011 

19/7-21/7 2011  

Harmonika 
 
 
 
 
 
 
 

3 dage med harmonika 

tirsdag 19/7 – torsdag 21/7 
kl. ca. 10 til ca. 22 

Spil fra morgen til aften 
afbrudt af frokost med  
Gæt en gammel plade 

eftermiddagskaffe 
aftensmad og aftenskaffe 

alle er velkomne 
til at spille med eller lytte på 

der betales for fortæring 
ellers gratis  

 
 

Familieweekend  
5/8-7/8 2011 

Benny-dage 
Det betyder, at den gamle 
skole i disse dage vil fyldes af 
ord og toner, skrevet og kom-
poneret af Benny E. Andersen 
Vi vil som udgangspunkt bru-
ge Bennys bog ”I Anledning 
Af”, som både indeholder no-
der og historier om, hvorfor 
lige netop disse melodier blev 
til. Kom og vær med på dit 
instrument, uanset hvilket. Vi 
skal også synge, danse, spille 
og lege med nogle af de man-
ge forunderlige, tænksomme 
og muntre børnesange, som 
Benny har skrevet og/eller 
komponeret.  
Kontakt Cecilie Andersen 

cecilie.kildebaek@gmail.com 
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nærmere oplysninger 

Elisabeth  og  Stefan 
2620 3119        2325 8004 

email  
stefangroot@webspeed.dk 

 

Indbydelse til 
 åbent balladeforløb 
for børn og voksne. 

fredag den 11. marts 
fredag den 8. april  
fredag den 6. maj 

fredag den 10. juni 
kl. 19.00 til kl. 22.00 

Hos Asker, Maya, Astrid, Dit-
te, Dorte og Kenneth 

Lindekrogvej 22, Vinstrup, 
Fuglebjerg 

Tlf. nr. 57 84 80 60 
Mail: kst@novonordisk.com 

Man melder sig til ved at ringe 
/ maile senest dagen 

ILDSJÆLE 
- et stort kunstværk  
til udsmykning af Broby Gamle Skoles sal 
skabt af billedkunstneren Kirsten Nielsen 
afsløres søndag d. 27 marts kl. 11 
Alle er velkomne 
Doneret af Sorø Spare- og Laanekasses Fond 

og Egholtfondet 

 
Jørgen Brogaard byder 

velkommen 



 

 

Børne-unge-balladeweekend 
lørdag 28.- søndag 29. maj 2011 

 
majstang, sang, musik, dans, råb 

ballader og sanglege  
Arr.: Kenneth og Merete 

m.fl. 
hvis du er i tvivl om du får indbydelsen,  

der udsendes til bl.a. tidligere deltagere, så 
send en email fkv@bgsbroby.dk 

 

 

 

Hjemmeside www.bgsbroby.dk 
indeholder udover kalender 

også en debatside, som man gerne må 
bidrage til med indlæg, der sendes til 

fkv@bgsbroby.dk 
 

Støt Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole 
(for)bliv medlem 

200 kr.  eller 250 kr. for par 
benyt vedlagte girokort  

eller netbank  kontooverførsel     0573   2400499 
angiv medlemsnummeret der står på girokortet 

 

Vi vil gerne have din e-mail adresse 
send en mail til fkv@bgsbroby.dk 

og anfør dine interesser f.eks. dans ballader harmonika børneballader 
 

du vil få besked via mail når der sker noget  
f.eks. med henvisning til hjemmesiden 

www.bgsbroby.dk 

Falsterpiben holder åben balladedag på 
Broby Gamle Skole 

19. februar 2011 
kl. 10:30 - 16:30. 

Det er værkstedsdage for Falsterpiben og andre 
der kan lide at synge og danse ballader. 
Man melder sig til ved at ringe / maile to dagen 
før,. 

kst@novonordisk.com 
eller tlf. 30753552 

På Falsterpibens vegne. 
Kenneth 

 
 
 
 

Nordisk harpetreff - pohjoismainen harpunsukuisten soittimien kokoontuminen 
Nordic gathering of musicians who play harp, lyre, kantele, langeleik and related plucked string instruments 

13-16 October 2011 in Broby Gamle Skole, Denmark 
 Niss Stricker  29904376 

 



 

Kalender for Folkekulturværkstedet  2011 
 

fredag 14/1  19:30 Bal for de unge på 60 5764 8067 
fre-søn 28-30/1    Balladeseminar 5764 8362 
søndag   6/2  14-17 Åbent hus med harmonika 5764 8067 

fredag  11/2  19:30 Bal med Jensen og Bugge  entré 75 kr. 5764 8362 
fredag 18/2  19:30 Bal for de unge på 60 5764 8067 
lørdag 19/2  10:30-16:30 Åben balladedag med Falsterpiben 5784 8060 
fredag 11/3  19-22 Åbent balladeforløb i Vinstrup 5784 8060 
lørdag  12/3  15:00 Generalforsamling 5764 8067 
lørdag 12/3  19:30 Bal med Søborg Vognfjederfabrik 5764 8362 
fredag 18/3  19:30 Bal for de unge på 60 5764 8067 
lørdag  19/3  hele dagen Jævndøgn i fortællehuset 5764 8114 

søndag 27/3  11:00 Ildsjæle Afsløring af udsmykning i Salen  5764 8362 
lørdag   2/4  14-17 Åbent hus med Paxton 2942 1797 
fredag 8/4  18-24 Harmonika med spisning   5764 8067 
fredag 8/4  19-22 Åbent balladeforløb i Vinstrup 5784 8060 
fredag 6/5  19-22 Åbent balladeforløb i Vinstrup 5784 8060 
lør-søn 28-29/5   BørneUngeballade 5764 8362 
lørdag  18/6  20  Bal med Lang Linken 5764 8362 
ti - to  19/7-21/7 10-23 Sommerdage med harmonika 5764 8067 
to-sø 5/8-7/8 4 dage Benny-dage 5572 5036 

lør-søn 13/8-14/8 dagene Arbejdsfestival på Broby Gamle Skole 5764 8362 

fredag 9/9  19:30 Bal for de unge på 60 5764 8067 
søndag 2/10  14-17 Åbent hus med harmonika 5764 8067 

to-fr 13-16/10    Nordisk harpetræf   arr.:Niss Stricker   2990 4376 
fredag 21/10  19:30 Bal for de unge på 60 5764 8067 
lør-søn 29-30/10   BørneUngeballade   5764 8362 

fredag 18/11  18-24 Harmonika med spisning*)     5764 8067 
fredag 9/12 19:30 Julebal for de unge på 60 5764 8067 

2012 
fre-søn 27-29/1 2012 Balladeseminar/træf 5764 8362 
 

Følg kalenderen på hjemmesiden www.bgsbroby.dk 

Der udsendes fremover kun et blad om året i begyndelsen af februar 

Send derfor din mail-adresse til fkv@bgsbroby.dk 

Du kan således via mail blive adviseret når der sker noget 

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET BROBY GAMLE SKOLE 
Suserupvej 55, 4180 Sorø    Tlf.: 5764 8362   Giro 2400499 

Hjemmeside: www.bgsbroby.dk   Email.: fkv@bgsbroby.dk 
Ansv. for denne udsendelse: Jørgen From Andersen 


