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Generalforsamling i  foreningen 
FOLKEKULTURVÆRKSTEDET, BROBY GAMLE SKOLE 

Lørdag 25. marts 2006 kl 11.00 
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 
 Itys Gjaldbæk      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 
 Randi Kjær               på valg 

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

7) Eventuelt 

 
Vi skal beklage foresinkelsen af denne ud-

sendelse/JFA 
 

 
 
  REGNSKAB  FKV 2005  

 
INDTÆGTER   
Kontingent 21450,00  
Gaver 14150,00  
Tilskud stat 10000,00  
Tilskud amt 0,00  
Tilskud kommune 7500,00  
Tilskud sponsorer 36000,00  
Renter -7,24  
Arbejdsgruppers indtæg-
ter 30532,00 ’) 
Salg 1870,00  
Indtægter ialt 121494,76  
   
UDGIFTER   
Drift   
Administration 12000,00  
Lokaleleje 18000,00  
Bestyrelse 1533,00  
Porto 3820,00  
Vedligeholdelse 0,00  
Småanskaffelser 6940,00  
Gebyrer 71,25  
Diverse 1107,50  
Drift i alt 43471,75  
   
Aktiviteter     ’) indtægter 

Harmonika 2593,64 6900,00 
Børneungeballadekultur 5889,60 0,00 
Gyda 0,00 0,00 
Fortællehus 2213,00 0,00 
Sommeruge 13137,25 8825,00 
Åbent Folkemusikhus 2100,00 0,00 
Dansekursus med bal 5300,00 4650,00 
Musik og mad 4000,00 3300,00 
Sang 0,00 6857,00 
Dokumentation 30392,00 0,00 
Etnisk kursus 10000,00 0,00 
Sangværksted 166,00 0,00 
Ballader 0,00 0,00 
Aktiviteter i alt 75791,49 30532,00 
   
Udgifter i alt 119263,24  
ÅRETS RESULTAT 2231,52  
 

Efter generalforsamlingen  
er der frokost  

 

og 
 

Kl. 14 Åbent Hus/Fernisering 

Per Bille-Billeder 
 

med musik ved  
Benny E.Andersen og Per Bille 

 
 

Om aftenen er der bal i Bjergsted 
med Lang Linken 
bgsbroby@inet.uni2.dk 

 



 

Thomas Ingolf 
Sørensen. 
Spillemanden Thomas Ingolf 
Sørensen døde den 28. januar  
af en hjerneblødning uden  
forudgående varsel. 
 Thomas Ingolf blev 80 år.  
Thomas Ingolf Sørensen var 
 født som yngst af seks på  
ejendommen Gårdbæk i  
Timring sogn i Vestjylland.  
Han var ud af en musikalsk familie, hvor der i 
mindst fire generationer har været udøvende 
spillemænd. Faderen, farbroderen og bedstefade-
ren var aktive spillemænd på diatonisk harmoni-
ka, og bedstefaderens bror, den navnkundige 
spillemand Peder Pøhl Sørensen, kom mindst en 
gang om året i barndomshjemmet. Hans spille-
stil på violinen må være et forbillede for Thomas 
Ingolfs, ligesom hans store repertoire af rytmi-
ske og iørefaldende melodier er grundlaget for 
familien Sørensens repertoire.  
Thomas Ingolf har spillet på sin violin til lade-
baller, forsamlingshusfester og private gilder 
indtil halvtredserne, sammen med farbroderen 
og tre fætre Jacob, Marinus og senere Helge Sø-
rensen, alle på femradet harmonika, og i fyrrerne 
kunne Thomas Ingolf og fætrene tjene mere ved 

at spille end ved deres pladser i landbruget eller 
i brunkulsgravene.  
For den nye folkemusikbevægelse blev mødet 
med Thomas Ingolf og hans familie en spæn-
dende kilde til spillemands- og dansetraditioner. 
Thomas Ingolf gav og inspiration for os – mange 
- folkemusikinteresserede, der her fik respekt og 
forståelse for en levende tradition i samvær og 
sammenspil. Thomas Ingolf var altid parat til 
give og lære fra sig ved utallige timer såvel ved 
baller, seminarer og kurser i hele landet som ved 
besøg i hjemmet.  
Thomas Ingolf spillede violin på sin egen karak-
teristiske måde, rytmisk og med slag med krop-
pen, så man altid kunne høre, det var ham, selv-
om der var flere harmonikaspillere med i en 
gruppe.  
Som traditionel danser var Thomas Ingolf fin. 
De kvinder, der har haft fornøjelsen af at blive 
budt op af ham, glemmer ikke hans måde at træ-
de en hopsa af, at danse trippevals, eller i en 
’moderne’ tur langs ad gulvet.    
Også i Broby har vi haft fornøjelsen af at have 
besøg af Thomas Ingolf og Helge og deres koner 
Magda og Dagny, til baller og fester, og familien 
Sørensens dans og musik er indgået i det faste 
repertoire i Broby Gamle skole. 
 Vi siger tak og passer godt på de rige gaver, 

han gav os. 
     Inge D.Beck 

 

Charles Hansen 
Vestsjællands kendte musiker  
og spillemand Charles Hansen 
døde 93 år gammel den 1. feb. 
Charles Hansen var frisk til det  
sidste og spillede sidste gang  
til folkedans på Reersø i decem- 
ber måned.  
Med Charles Hansens bortgang har Vestsjæl-
land mistet en musikalsk personlighed, der har 
præget musiklivet på egnen i mere end 75 år. 
Hans kontakt til bedstefaderen, spillemanden  
"Per Smed", bevirkede, at hans musiktradition 
havde rod i 1800tallets spillemandstradition, 
men han forstod gennem livet at tilpasse sig 
tiden og havde derfor opgaver indenfor mange 
musikgenrer lige til sin død. Han oplevede så-
ledes at spille til samme pars bryllup, sølv- og 
guldbryllup. 

I Broby Gamle skole oplevede vi Charles Han-
sen ved en dejlig dag i 2001, hvor han spillede 
både til dans med gamle vestsjællandske danse 
i mange timer og underholdt ved middagen 
med salonmusik og virtuos violinmusik. 
   Inge D.Beck 

 

 
Folkemusikcentret i Hogager er lukket. 
Arkivet er flyttet til Spillemandsmuseet i Rebild, 
men uden at der følger penge med til at fortsætte 
det arbejde, som kunne gøre arkivet brugbart 
Dansk folkemusik har mistet en institution, som 
har betydet utrolig meget for forståelsen af fol-
kemusikkens særlige karakter. Mange  spille-
mænd, dansere og sangere har gennem Hogager 
videregivet deres kunnen og erfaring. 
Vi er mange, der synes at afviklingen af Folke-
musikcentret er et alvorligt fejlgreb.  
Tak til Anelise og Thorkild, der satte i gang. 
Tak til  Gitte og Jack, der kæmpede videre. 



 

Kalender for Folkekulturværkstedet  2006 
fredag 10-02 19:30  Bal for de unge på 60   5764 8067 
søndag 26-02 14-17  Åbent hus med Harmonikagrupperne og gæster 5764 8067 
fredag 03-03 19:00  Åbent ballade forløb for børn og voksne i Vinstrup 5784 8060 
fredag 24-03 19:00  Åbent ballade forløb for børn og voksne i Vinstrup 5784 8060 
fredag 10-03 19:30  Bal for de unge på 60   5764 8067 

lørdag 18-03 13:30-  Jævndøgnsfest i Fortællehuset (tilmelding) 5854 5727 

lørdag 25-03 11:00  Generalforsamling med frokost 5764 8362 
lørdag 25-03 14:00  Bille-Billeder – åbent hus/fernisering 5764 8362 
fredag 07-04 18-24  Harmonika med spisning  (tilmelding) 5764 8067 

fredag 28-04 19:00  Åbent ballade forløb for børn og voksne i Vinstrup 5784 8060 

fredag 11-05 19:00  Åbent ballade forløb for børn og voksne i Vinstrup 5784 8060 
lør/søn 20.-21 maj  Børneballader  (tilmelding) 5764 8362 

sø-ma 4.- 5. juni  Arbejdsfestival 5764 8362 
fredag 09-06 19:00  Åbent ballade forløb for børn og voksne i Vinstrup 5784 8060 
uge29 tir  18/7-to 20/7   Dage med harmonika 5764 8067 
uge30 ma 25/7-to 29/7  Familieuge med sanglege og ballader 5784 8060 

fredag 08-09 19:30  Bal for de unge på 60   5764 8067 

fredag 06-10 19:30  Bal for de unge på 60   5764 8067 

lør/søn 28.-29 oktober  Børneballader  (tilmelding) 5764 8362 
søndag 05-11 14-17  Åbent hus med Harmonikagrupperne og gæster 5764 8067 

fredag 17-11 18-24  Harmonika med spisning  (tilmelding) 5764 8067 

fredag 08-12 19:30  Julebal for de unge på 60   5764 8067 

  
 

Balladeweekender 
for børn, unge og voksne 
finder sted den 20. – 21. april 2006. 

og 28.-29. oktober 2006 
 

Uge 30    mandag 25/7-torsdag 29/7 
Sommerdage med sanglege og ballader 

for børn, unge og voksne 
med Line, Thomas og Birgitte 

 

ARBEJDSFESTIVAL 
på 

BROBY GAMLE SKOLE 

Søndag 4/6 – mandag 5/6 
fra søndag morgen  kl. 10.00 

til mandag (grundlovsdag) eftermiddag kl.  16 

Indbydelse til åbent balladeforløb for 
børn og voksne. 

Fredag den 3. marts kl. 19.00 til kl. 22.00, 
fredag den 24. marts kl. 19.00 til kl. 22.00 
fredag den 28. april kl. 19.00 til kl. 22.00 
torsdag den 11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 
og fredag den 9. juni kl. 19.00 til kl. 22.00 

Hos Astrid, Ditte, Sidsel og Kenneth 
Lindekrogvej 22 Vinstrup Fuglebjerg 

Tlf. nr. 57848060 
Det er for alle der har lyst til at arbejdet med balla-

der og dans. 
Det er de der kommer, der afgøre 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. 
Det er ikke nødvendig at melde sig til, I kommer 
bare, men hvis der er spørgsmål, så er I velkomne 
til at ringe. 


