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THY-bal med Karl Skaarup, 
Gitte Thofte og Jack Jacobsen 
Lørdag den 14. Oktober kl 20 på Bro-
by Gamle Skole 
 
I år er det 25 år siden Karl Skårup var med 
til at genoplive gammeldansen i Thy ved 
jævnlige baller på Snedsted Kro. De første 
år spillede han sammen med Kristian Balle, 
og fra 1987 med Gitte Thofte og Jack Ja-
cobsen, som i over 20 år har haft et tæt 
samarbejde med dansere og spillemænd i 
Nord- og Midtthy. I en alder af 82 år er 
Karl Skårup absolut nestor på den traditio-
nelle folkemusikscene. Første gang han 
spillede ude var i en alder af bare 4 år, og 
lige siden har han spillet til private fester, 
gammeldans og folkedans. Med erfaringer 
fra et langt liv som musiker forstår han at 
levere varen: det gode bal, en stor oplevel-
se. 
 

Værksted for spillefolk og dan-
sere. 
Lørdag den 14. Oktober kl 14-17 på 
Broby Gamle Skole 
 

Værkstedet  om eftermiddagen starter med 
en fællestime, derefter deles i et 
spillehold og et dansehold. Spilleholdet skal 
møde Karl Skårup på 
tomandshånd, med fokus på gehørs spil, 
hvordan gør man musikken levende. På 
danseholdet ser vi på dans som noget per-
sonligt og foranderligt, hvordan 
lærer man at danse, og vi skal prøve en ræk-
ke Thy danse. 
 

Spisning kl. 18 for dem der del-
tager i værkstedet 
 

Pris for det hele 175 kr.  -  bal alene 75 kr. 
 
Tilmelding senest 12/10 2006 tlf 5764 8362 
eller email bgsbroby@inet.uni2.dk 

Sanggruppen barsler med et åbent hus 
-og det ser ud til at der igen kommer en 
sang-sommeruge i 2007 
 
Referat af generalforsamlingen kan læses 
på hjemmesiden  
www.bgsbroby.dk 
 
Broby Gamle Skole får besøg af Vindenes 

bro i januar 2007 

Voci - Koncert med Vindenes Bro i 
januar 2007 
 

Vindenes Bro er en international gruppe af 
skuespillere, sangere og musikere fra for-
skellige steder I verden; Brasilien, Argenti-
na, Peru, Italien og Danmark. 
Siden 1989 har gruppen mødtes og arbejdet 
sammen i en måned om året. Møderne har 
fundet sted dels i Brasilien, Italien og i 
Danmark. 
I december 2005 mødtes gruppen i Brasili-
en og næste møde finder sted i Danmark i 
januar 2007, da er det 4 år siden gruppen 
sidst var i Danmark. 
For Vindenes Bro er teater og sang ikke kun 
en kunstform, men i lige så høj grad en vej 
– en bro – til kommunikation på tværs af 
kulturer i en tid hvor den synes mere nød-
vendig end nogensinde.  
Gruppen selv er et levende eksempel på at 
det kan lade sig gøre. 
Vindenes Bro planlægger en turné med 
koncerten ”Voci” (stemmer).  
På grund af Vindenes Bros unikke sam-
mensætning med oprindelse i 8 forskellige 
lande, har det været nærliggende at sam-
mensætte et program af sange og rytmer 
med rod i sangernes og skuespillernes re-
spektive kulturer. Det er der kommet en 
egenartet vokal manifestation ud af.  Men 
VOCI er ikke folklore. Den daglige stem-
me-træning har farvet de traditionelle sange 
og gjort dem vedkommende, uden at de 
derved har mistet deres oprindelige kraft. 



 

Gyda fra Sejerø  1925-2006 
 
Spillekonen Gyda Hougård-Jensen  døde 19 
maj 2006, 80 år gammel på sin fødeø Seje-
rø.  De fleste af de melodier hun spillede 
var Sejerømusik, musik som hun havde fra 
sin far, bedstefar og bedstefaderens fætter, 
som hun kom i lære hos som 14 årig. Gyda 
havde spillet fra hun var 6 år på diatonisk 
harmonika ligesom sine læremestre.  
I 1979, hvor jeg mødte Gyda, blev jeg så 
bevæget af hendes musik, at jeg måtte spille 
den selv, og Gyda ville heldigvis gerne væ-
re min lærermester. 
  

Gyda så det bedste i det liv, der blev hen-
des, selv om det nok ikke altid har været let 
at få kræfter, tid og penge til at slå til på det 
lille husmandssted på 10 tønder land, som 
hun havde efter sine forældre. Faderen døde 
i 1958, så var der moderen og Gyda tilbage. 
De fik en bestyrer, der hjalp med arbejdet. 
Det var Anker, som hun blev gift med i 
1961, sammen førte de gården videre til 
Ankers død i 1989. Gydas mor Alma boede 
hos dem til sin død 1983. 
 

Gyda flyttede til Sejerby, og gården førtes 
videre af deres søn Jens, og nu sammen 
med Karin. 
 

Det jeg hørte hende fortælle om, var den 
glæde hun havde af at få besøg, og de glæ-
der hun havde ved at spille. Lige meget 
hvor meget andet der skulle passes, så var 
der altid tid til at byde gæster indenfor. Med 
den livsindstilling, blev jeg modtaget, en 
københavner, var jeg dengang. Gyda så mig 
an et par gange, men så blev jeg inviteret til 
at bo der i en uge. Ind imellem det arbejde, 
der skulle gøres, fik vi lidt tid til at spille, 
og Gyda blev min lærermester i at spille 
den Sejerømusik, som havde en stor og liv-
givende plads i hendes hjerte. 
 Gæstfriheden kom mange til gode. I 
1980´erne, tog vi flere somre af sted fra Al-
bertslund, ca. 30-40 mennesker og drak kaf-
fe derude i Mastrup, alle borde var dække-

de. Det var festligt at høre musikken fra op-
toget, der startede ned fra landevejen ved  
bautastenen. Gyda blev rørt. Kaffen var 
brygget, rabarberkagerne med jordbær og 
flødeskum stod parate sammen med boller, 
sandkager med mere. Gyda gik ud på 
gårdspladsen for at se optoget, men måtte 
ind igen for at tørre tåren af kinden, det rør-
te hende meget, når andre gav hende op-
mærksomhed.  
                    Helle Varming 
   
”Jeg spiller bare væk” 
 om spillekonen Gyda Hougård og hendes 

lærling Helle Varming 

En bog om en folkekunstner og hendes mu-

sik 

      et mester-lærling-forhold 

          et arbedsfælledskab 

               og en dejlig ø 

fortalt af Gyda Hougård-Jensen og Helle 

Varming 

udgivet i samarbejde med Jack Jacobsen og 

Gitte Tofte Folkemusikcentret i Hogager  

og Folkekulturværkstedet Broby Gamle 

Skole 1997. 

Bogen med cd, kan købes i  Folkekultur-

værkstedet , Broby Gamle Skole, Suserupvej 

55. 4180 Sorø. 

Email:bgsbroby@inet.uni2.dk

 



 

 

 

 

 
 

 

Kalender for Folkekulturværkstedet  2006/07 
fredag 06-10 19:30  Bal for de unge på 60   5764 8067 

fredag 13-10 19:00  Åbent balladeforløb for børn og voksne i Vinstrup 5784 8060 
lørdag 14-10 14-17  Danse- og spilleværksted med Thydans og –musik 5764 83 62 

lørdag 14-10 20:00  Thybal med Karl Skaarup, Gitte og Jack 5764 83 62 
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 19:00  Åbent balladeforløb for børn og voksne i Vinstrup 5784 8060 
fredag 17-11 18-24  Harmonika med spisning  (tilmelding) 5764 8067 

fredag 08-12 19:00  Åbent balladeforløb for børn og voksne i Vinstrup 5784 8060 
fredag 08-12 19:30  Julebal for de unge på 60   5764 8067 

2007 
fredag 12-01 19:30  Bal for de unge på 60   5764 8067 

fre/søn 26.-28 januar  Balladeseminar 5784 8060 
søndag 04-02 14-17  Åbent hus med Harmonikagrupperne og gæster 5764 8067 
fredag 16-02 19:30  Bal for de unge på 60   5764 8067 
fredag 23-03 19:30  Bal for de unge på 60   5764 8067 

 

Indbydelse til åbent balladeforløb for børn og voksne. 
fredag den 13. oktober kl. 19.00 til kl. 22.00 

fredag den 17. november kl. 19.00 til kl. 22.00 og 
fredag den 8. december kl. 19.00 til kl. 22.00 

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

Tlf. nr. 57848060 
E-mail.: staben@c.dk 

Det er for alle der har lyst til at arbejde med ballader og dans. 
Det er dem der kommer, der afgøre hvad der skal arbejdes med. 

Man skal ringe senest dagen før, og sige om man kommer til den pågældende fredag. 
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 senest dagen før, og sige at man kommer til balladeaf-

ten den pågældende fredag.  Hvis der er spørgsmål, så er ud/I velkomne til at ringe. 
Sidsel og Kenneth 


