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Gruppen for Levende Kultur
inviterer til
udendørs MULD-FEST

og fejring af sommersolhvervet
Lørdag den 21. juni. fra solopgang til solopgang
Udfra filosofien om festlig forberedelse og afvikling
Tag madkurv med – børn, telte, æteriske olier, kulørte lamper, mælkebøttevin
eller hvad der kan bringe festen fryd og glæde

Der bliver ild og hyldeblomstsaft, brage-bål
og maskedans, musik og pandekager,
fortællinger og visions-sveder i saunaen.
Ikke mindst sære optrædener,
forestillinger og optrin i Muld Kathedralen
SPILLER KL. 14.00

Den egentlige indvielse og benyttelse af
Muld Kathedralen
er rykket frem til efterårsjævndøgn lørdag
20. September
STED - SUSERUPVEJ 63 i BROBY VED FORTÆLLEHUSET

Lille menneske hvorfor
blev dit liv til et minde.

GUDRUN MIKKELSEN
1912 - 2003

For 30 år siden begyndte Gudrun Mikkelsen at skrive breve til sit
barnebarn Cecilie. Cecilie var langt borte fra sin bedstemor helt
ovre i Jylland sammen med sin far. Gudrun havde lyst til i brevene
at fortælle Cecilie om sin egen opvækst på børnehjemmet og på
Nørrebro.
Sådan begyndte det – Bedstemors Breve - der på mange måder blev skelsættende
for os, der var med dengang i Albertslund Folkemusikhus.
Cecilies far var nemlig Benny E. Andersen, og han vidste nok at Gudrun udover den eminente
fortællegave også havde en sangskat at øse af. Gudruns medrivende beretninger der fremkaldte både latter, smil og tårer var så rig på billeder og musik at idéen opstod at lave et erindringsværksted. Sammen med Per Bille startede Benny et sådant værksted på Nørrebro, som
snart havde filialer i Albertslund og på højskoler, hvor man sang og lyttede og malede og lo og
græd. Gudrun var der selvfølgelig også, med sin stille lune og sit livs erfaring. Sådan udviklede det sig og der opstod erindringsværksteder rundt omkring inspireret af de gode erfaringer vi
havde haft med Gudruns breve.
Vi havde selvsagt Gudruns Breve i bagagen da vi flyttede til Broby Gamle Skole – ja vi var
aldrig kommet herned, hvis ikke vi i fællesskab havde haft netop den oplevelse:
at sangen og fortællingen ikke blot er et minde – et folkeminde – men også en livsbekræftende
og fremadrettet drivkraft.
De sidste 15 år levede Gudrun på plejehjemmet i Glostrup uden for rampelyset.
Man synger så tit ”Giv mig en blomst mens jeg lever” – jeg tror nok Gudrun også fik blomster, men det var for ingenting mod den overdådige buket af gode minder vi har fået af hende.
Jørgen From Andersen

20 år på Broby Gamle Skole
15 år med Folkekulturværkstedet
I midten af juli åbner en lille udstilling på Broby Gamle Skole om livet i Broby som det
blev oplevet i og fra Broby Gamle Skole i de 20 år vi har været her.
Til efteråret vil vi markere jubilæerne med et ekstranummer, der kommer i begyndelsen
af september.
Vi håber at finde plads til et par gode arrangementer på Broby Gamle Skole i løbet af
efteråret.
Som et indslag der også peger frem kan vi nævne indvielsen af Muld Kathedralen

Referat af Folkekulturværkstedets generalforsamling, 29. marts
2003
Valg af dirigent og referent.
Jørgen From Andersen bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. Referent blev Poul Høgh Andersen.
Beretning 2002
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden, Jørgen From Andersen:
2002 har været et overraskende og opmuntrende år med nye spændende tiltag og et stort og
givtigt skulderklap.
Nu omtales de grupper og aktiviteter, der er nævnt i regnskabet:
Arbejdsgrupper og projekter
Harmonika Der er 4 hold, som mødes tirsdage og onsdage, eftermiddag og aften. - Omkring
60 aktive spillemænd. - Bal for de unge på 60 3 gange forår og 3 gange efterår - Harmonika
med spisning 2 gange - Sommeruge med festmiddag - Åbent hus med gæster 3/2 02 På lørdag
fra Gørlev. 3/10 02 Ringsted Harmonikaklub og 2/2 03 Fyrpasserne fra Præstø - samt Julestue
1/12 02.
Sang Der har været Splittergaletræf 22/3 02 og Sommeruge.
Ballader Udgivelse af første ballade CD med Anelise Knudsen. Benny E. Andersen har flere i
støbeskeen.
Dans med Inge og Thomas 3 mandage i februar-marts 02 med vestjysk og 16/3 bal med Martin Spillemands orkester.
I 2003 2 lørdage med dans spisning og bal 8/2 Trabjerg og 1/3 Ø-musik fra Fanø og Sejerø.
Musik og mad 15/11 2002 med Benny Holst Trio og Bille-Roos-delikatesser
Sommeruge ud over de nævnte en familieuge med Kirsten og Per.
Store tildelinger fra Fonden Folk og Forskere tilfaldt følgende grupper/projekter:
Børneungeballader modtog 15.000 kr. Årets børneballader 1.-2. Juni Tyvene og 26.-27. Oktober Ravnen. Ved denne lejlighed fandt prisoverrækkelsen sted. Marie og Itys dokumenterer i
foto og video.
Fortællehusgruppen modtog 15.000 kr. Der har været 2 gange jævndøgn samt arrangementer
for lokale grupper. Muldkathedralen skyder i vejret.
Der brænder en ild – en folkemusikskole for børn i samarbejde mellem Broby Gamle Skole,
Cenfo, Skælskør og Folkemusikcentret i Hogager med Sonja Cristie som lærer Man mødtes
første lørdag i måneden i Broby/Skælskør/Hogager. Modtog 15.000 kr.
Sangværksted modtog 5.000 kr. Mødes en gang om måneden. Har afholdt 2 åbne arrangementer: 4/1 02 med Yvonne og Kylle med familie – denne aften er udkommet på CD - og 6/3 03
om Ingeborg Munch.
Arbejdsgruppen Gyda og Helle modtog 5.000 kr. Har mødtes på Sejerø og spillet i Hogager
og Køge samt spillet til Ø-dans 1/3 03 i Broby.

Aktiviteter
Hjemmesiden har fået ny webmaster Poul Høgh og nyt udseende og rummer meddelelser, beretninger, billeder og lydklip fra aktiviteterne og grupperne.
Bladet er kommet 4 gange. Det sidste er lagt ud på nettet og kan ligesom de kommende hentes
ned derfra. Man kan komme på en postliste, som sender en mail, når der er et nyt blad, der kan
hentes fra hjemmesiden, så vi kan spare udsendelse.
Udgivelser udover ballade-CD’en og Stemningsbilledet fra Sangværkstedsaftenen kan man
også rekvirere en CD med godbidder fra Broby Gamle Skole gennem 15 år.
Bestyrelse og medlemmer
Bestyrelsen har holdt 2 møder i efteråret 2002 og et møde i foråret 2003
Medlemmer Der er i 2002 kommet 30 nye medlemmer. Der er nu 259 medlemmer heraf 43
par.
Supplerende bemærkninger til bestyrelsens beretning
Harmonikagruppen har 15 års fødselsdag til august. Gruppen har taget navneforandring og
kalder sig nu Broby Spillefolk.
Sommeruger. Der er fuld aktivitet og spil til sent hele ugen og torsdag aften er der en afslutningsfest. I forgangne år havde der været flere deltagere end tidligere.
Børneungeballade havde haft et balladeseminar, hvor det var de unge der havde stået for arrangementet, og det havde helt taget pusten fra de voksne deltagere. Der havde været over 60
deltagere til seminaret.
Sangværkstedet har ikke et lokalt grundlag for at lave et sangværksted en gang om måneden,
så Itys vil nedtrappe sit engagement i sangværkstedet. Der vil formentlig fremover blive færre,
men til gengæld lidt større arrangementer
Fortællehuset. Der havde været byggeaktivitet fra midt i april frem til sommeren, hvor der var
pause til efteråret, hvor byggeaktiviteten blev genoptaget, og der har netop nu været en weekend, hvor tagspiret er blevet lavet. Der er blevet givet tilskud fra Sahva fonden og fra den lokale BG bank.
Jævndøgn. Det bliver nu også snart tiden for jubilæum for jævndøgnsaktiviteten. Det er foregået i snart 10 år, og der er nu så mange interesserede, at der meget hurtigt bliver overtegnet til
arrangementerne.
Gyda. Der Gyda og Helle har været ude at spille nogle gange i starten af året, men desværre
måtte de holde en pause med at tage ud og spille, da Helle havde haft det uheld at brække sit
håndled.
Hjemmeside. Da ikke alle fremmødte havde set den nye hjemmeside, blev der lavet en demonstration ved hjælp af en projektor.
Regnskab og Budget
blev udleveret og gennemgået af kassereren. Efter afklarende spørgsmål blev både regnskabet
og budgettet godkendt uden bemærkninger, idet det samtidig blev besluttet at opretholde et
uændret medlemskontingent for 2003.

Indkomne forslag
Randi foreslog at de personer, som deltager i aktiviteterne omkring Fortællehuset, kommer til
at indgå som en arbejdsgruppe (Gruppen for levende kultur) under Folkekulturværkstedet.
Dette blev enstemmigt vedtaget efter en drøftelse af, hvorvidt dette kunne komme til at give
Folkekulturværkstedet økonomiske forpligtelser.
Valg af bestyrelse og suppleanter samt revisorer
På valg til bestyrelsen var Jørgen From Andersen og Per Bille, som blev genvalgt med klapsalver som bestyrelsesmedlemmer for de næste to år.
Randi stillede op til suppleant. Randi Kjær og Ane Lise Knudsen valgt som suppleanter for det
kommende år, medens Lene Malmstrøm og Lone Severinsen blev genvalgt som revisorer.
Eventuelt
Jørgen fortalte om intentionerne med at markere året som et jubilæumsår med flere større arrangementer. Flere muligheder blev drøftet.
Der var forslag om at der blev lavet en hjemmeside med ”hvordan gør man” hvis man som
medlem i foreningen vil lave et arrangement.

Regnskab 2002 for Folkekulturværkstedet
INDTÆGTER
1 Kontingent
2 Gaver
3 Tilskud stat
4 Tilskud amt
5 Tilskud kommune
6 Tilskud fonde
7 Renter
8 Arbejdsgruppers indtægter
9 salg
Indtægter ialt

22125,00
1800,00
25000,00
0,00
0,00
55000,00
7,25
6545,00
80,00
110557,25

Status 31/12 2002
AKTIVER
Giro
Tilgode

32613,07
32613,07

PASSIVER
Gæld og bundne midler
Saldo 31/12 2000
Resultat

120,00
2340,75
30152,32
32613,07

UDGIFTER
Drift
10 Administration
11 Lokaleleje
12 Bestyrelse
13 Porto
14 Vedligeholdelse
15 Småanskaffelser
16 Gebyrer
17 Diverse
Drift i alt

12000,00
18000,00
1740,00
5775,50
0,00
0,00
690,54
877,50
39083,54

Aktiviteter
21 Harmonika
22 Børneungeballadekultur
23 Gyda
24 Fortællehus
25 Sommeruge
26 Åbent Folkemusikhus
27 Dansekursus med bal
28 Musik og mad
29 Sang
30 Dokumentation
31 Der brænder en ild
32 Sangværksted
Aktiviteter i alt

581,13
13411,50
16,00
5265,38
2006,19
942,19
4105,00
1000,00
76,00
3553,00
9035,00
1330,00
41321,39

Udgifter i alt
ÅRETS RESULTAT

80404,93
30152,32

NYT FRA ÅBENT SANGVÆRKSTED
I det forløbne år har der en gang månedlig været åben sanggruppe/sangværksted på Broby
gamle Skole. Vi har haft 13 sangmøder med afslutning i maj måned.
Det har vist sig, at den helt åbne form, hvor man kunne komme hvis man havde tid og lyst,
ikke fungerede i længden. Der opstod aldrig en fast lokal kerne som kom hver gang. Det har
jeg selvfølgelig været ked af.
I begyndelsen var vi mange (l0-12 personer) men efter jul kneb det med tid og engagement. Vi
har ofte haft besøg fra København og fra Falster, men det er jo langt at rejse en hverdagsaften,
især når vi var blevet så få. For mig har det været et tankevækkende og spændende eksperiment.
Jeg takker fonden "Folk og Forskere" for prisen på 5.000 kr., som gjorde det muligt at invitere
"eksperter" langvejs fra. Jeg har arrangeret to stormøder med middag. Vi var over 30 hver
gang. Første gang med "De rejsendes" sange og fortællinger og Yvonne Sørensens liv og sange. Det kom der en CD ud af. I foråret en "Ingeborg Munch" aften, hvorfra vi har udmærkede
lydoptagelser til evt. senere bearbejdelse.
Der er endnu l.000 kr. tilbage af fondens midler til brug for Anette Holtze og Jørgen Øjenholt,
Korselitzevej 17,Sd, 4800 Nykøbing F., tlf. 54148818. De vil føre sangværkstedet videre under en anden form. Det bliver nok hele lørdage på Broby gamle Skole.
Desuden føres sangværkstedet videre i privat regi med børn. Sidsel Mortensen og Kenneth
Staben, Lindekrogvej 22, 4250 Fuglebjerg, tlf. 57848060, lægger hus til. Møderne aftales fra
gang til gang.
Til slut skal tilføjes, at selv om jeg har været frustreret over det faldende fremmøde, har hvert
sangmøde for mig været givende og lærerigt. I det forløbne år har 63 voksne og l5 børn gæstet
sangværkstedet en eller mange gange. Jeg har lavet referat efter hvert møde og ingen møder
har lignet hinanden. Mit behov er nu en fast gruppe der kommer hver gang og arbejder i dybden. Det bliver nok i København i privat regi.
Hilsen og tak til alle der har været med
fra Itys Gjaldbæk

3 sommeruger på Broby Gamle Skole
4 dage med sang

mandag 7. – torsdag d. 10. Juli

Koordinator Monica og Levino 5959 8123

4 dage med harmonika

mandag 14. – torsdag d. 17. Juli

Koordinator Helga 5764 8027

4 dage med leg og sangleg

mandag 21. – torsdag d. 24. Juli

Koordinator Helle og Jørgen 5764 8362
Pris 100/110 kr/døgn med kost og logi (eget telt/sovesal) dertil praktisk medvirken
BESØG FOLKEKULTURVÆRKSTEDETS HJEMMESIDE
Nyt udseende Ny webmaster Følg med i de fortløbende nyskabelser og opgraderinger
http://hjem.get2net.dk/bgsbroby

Kalender for Folkekulturværkstedet 2003
Lør 21. Juni
OBS!

hele dagen

Muld-fest – årets længste dag i Fortællehuset
Randi Kjær 2671 2133 (se inde i bladet)
Det beklages, at der i forrige blad stod 20. Juni i kalenderen)

Uge 28

ma-to

Sommeruge m. sang

Uge 29

ma-to

Sommeruge m. harmonika

Uge 30

ma-to

Sommeruge m. leg og sangleg for hele familien

fre

19.30

Bal for de unge på 60

22. aug

Harmonikagruppen 5764 8067
fre

19. sept

19.30

Bal for de unge på 60
Harmonikagruppen 5764 8067

lør

20.sept (og der omkring)

Jævndøgnsfest og indvielse af Muld Kathedral
se næste blad

fre

24. okt

19.30

Bal for de unge på 60
Harmonikagruppen 5764 8067

lø-sø 25-26 okt

OBS!!!

Børneungeballadeweekend

OBS ny dato!!!!!

se næste blad
søn

02. nov

14-17

Åbent Folkemusikhus med harmonika
Harmonikagruppen 5764 8067

fre

14. nov

18-24

Harmonika med spisning
Harmonikagruppen 5764 8067

søn

7. Dec

13-17

Julestue
Harmonikagruppen 5764 8067

Har du fået den nye ballade-CD
med Anelise Knudsen?
Ellers ring fax, eller email din bestilling
Pris 100.- kr
Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole, Suserupvej 55, 4180 Sorø

