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HARMONIK-AVISEN

Fra vores debataften sep. 2021                              Foto: Margit

Vestegnens Harmonika Klub
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debat med
JONNa & ØYVINd 
Og os to? Hvad med os to?

Og de to var Jonna Glifberg og Øyvind 

Ougaard til musikalsk debataften på 

Rødovregård den 16.9.21. Vi blev mødt 

af en veloplagt og stemmestærk Jonna, 

der også var en fryd for øjet i sine grøn-

ne strømper og den røde kimono, der 

matchede det røde hår. Øyvind var lige 

så engageret og energisk glødende på sin 

harmonika, selvom han var mere dæmpet 

i sit tøjvalg, stribet t-shirt og kasket. Vi 

kom langt omkring både musikalsk og 

emnemæssigt! Og der blev sunget med 

på de kendte sange. Musikken spændte 

fra "Du gamle Måne" (1924) over "Dan-

sevise" (1963) til "Lyse Nætter" (1991). 

Både Jonna og Øyvind er vokset op 

i hjem med klaver. I Øyvinds familie 

handlede det om at komme først til 

instrumentet, for hans søstre ville også 

spille. Øyvind foretrak dog The Beatles 

frem for det klassiske, der både var hans 

fars og søstres foretrukne genre. Jonnas 

mor spillede både klaver og harmonika, 

og sang også. Jonnas mor fi k Alzheimer, 

men musikken fulgte hende til det sidste.

Aftenens sange blev meget fi nurligt hæf-

tet på små autentiske oplevelser fra både 

Øyvinds og Jonnas liv. Fx var Øyvind 

blevet forsmået af "dumme" Merete, 

som han var forelsket i, men som afslog 

hans tilnærmelser på campingturen med 

kommentaren:"Vi skal da bare være 

venner?" Her blev melodien "Se Venedig 

og dø" underlægning til tragedien med 

"dumme" Merete. Jonna fremhævede en 

sang af Karin Jønsson "Kom og fortæl 

du kan lide mig". Den havde hun hørt 

Trine Pallesen synge, og her var hun 

blevet ramt i hjertet af sangens stemning. 

Men vi kom langt omkring: Der blev talt 

om spillemandsmusik, morgensang i 

skolen, disciplinering via musik, singler 

og lp`er, Giro 413 m.m. Et ønske fra 

salen var "Delilah" og her var bælgen på  

Øyvinds harmonika fuldt udstrakt og lige 

ved at briste. Øyvind citerede også Jes-

per Tilo, der engang har fremsat denne 

teori: "Hvis alle musikere stopper, er det 

min overbevisning, at alle mennesker 

indenfor en måned er blevet sindssyge." 

Måske er I enige? I hvertfald var Øyvind 

og Jonna særdeles sundhedsfremmende 

for os, der oplevede dem på 

Rødovregård.                             Lene
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Fyraftens-julekoncert
Torsdag d. 16. december kl. 17.00-19.30

   m. Bente Kure & Leif Ernstsen i Loen

     Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre

     Entré kr. 120

Smukke Rødovregård danner  igen 

rammen om den traditionsrige Jule-

fyraftenskoncert. Stemningen er næ-

sten som Nøddebo Præstegård - blot 

uden pastor Blicher - men med mas-

ser af julemusik, æbleskiver, glögg, 

julehygge og evt. køb af smørrebrød. 

Mad/drikke bestilles forud. Nærmere 

info ved tilmelding. Billetter bestil-

les på tlf. nr. 2165 0163 eller på 

bente@benteogleif.dk. Resterende 

billetter sælges ved indgangen.
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Generalforsamling den 26. april 2022

Vi har nu en dato for afholdelse af Generalforsamling. Det bliver den 
26. april 2022 kl. 18.30 i Glostrup Hallens Restaurant, 2600 Glostrup. Vi håber, 

mange har lyst til at deltage. Dagsorden vil blive udsendt i marts 2022.

Nyt fra bestyrelsen

'
INDBETALING AF 
KONTINGENT FOR 2022

Medlemskontingentet er 175 kr. 
pr. person. 

Betaling skal ske via bankoverførsel 
til VHK's konto i Danske Bank,
reg. nr. 1551 kontonr. 0008023840.

.

Husk at angive navn samt evt. 
medlemsnr. på overførslen. 

Beløbet bedes indbetalt 
senest den 14.01.2022. 

NB. Er du æresmedlem 
er du kontingentfri.

Husk at tilmelde dig...

VHK's julearrangement           
lørdag  04.12.2021

Tilmelding senest 23.11. 

Se mere s. 14 her i bladet
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Tyrolerkursus 10. & 31. oktober 2021
med Kristian Rusbjerg 

Del 2 med mig som ny deltager. Det handlede om akkompagnement-akkorder, 

og gav sved på panden og lidt ondt i højre arm. Melodien er nemlig en mindre detalje 

i tyrolersammenhæng, den bli’r som regel sunget eller spillet af andre instrumenter.

Det handler om at kunne sine akkorder og spille dem med alle 5 fi ngre i brug. 1 og 5 

oktavspring – 2, 3 og 4 skifter akkordtoner. Nemt–NEJ-Tyrolerstil–JA.

Ikke snyde, oktaven skal  med.

      5      3

Det lykkedes fi nt for mine 5 medspillere, der havde øvet sig siden 10. okt, og jeg lærte, 

at øvelse gør mester (eller næsten). Kristian er en god indpisker, forstående og 

vedholdende. Kl. 15 fi k vi en gæst, Vibeke, som sang og jodlede til et nummer, vi 

havde prøvet. Vi spillede de 2 numre, vi havde øvet, og hun syntes, vi var godt på vej 

til Tyrol. Derefter gav Vibeke og Kristian nogle numre, både med dansk og tysk tekst. 

De kan bare det kram – og det går stærkt. Tak for et godt kursus. 

                                                                                   Én, der er blevet lidt klogere, Ina

.
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Debataften med Henrik Goldschmidt
Mandag 1. november 2021
i Hedehuset

Bodil
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GLOSTRUP KULTURNAT 2021
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    VHK ØNSKER TILLYKKE TIL .....

 Anne, 
70 år 
27.4.

                   Jørn 80 år
den 16.04.

Harald 99 år
den 24.09.

Erik 80 år
den 24.03.

Ester 85 år
den 20.10.

Horst 80 år
den 08.04.

Poul 60 år 
den 29.04.

Ina 75 år den 
21.06.

Carsten 70 år 
den 24.03.

Takkekort
Mange tak for hilsenen. Jeg havde en god dag med godt selskab, og fi nt traktement. Jeg har fået

 at vide af en person, som blev 80 år for et år siden, at det er ikke så slemt at fylde fi rs.

 Det er værre, at man nu går mod halvfems. På forhåbentlig snarligt gensyn under mere 

normale omstændigheder. Hilsen fra Jørn.

 9   

Per 75 år 
den 08.11.

Christian 85 år
den 28.08.

5

Musikskolen SPIL OP

Takkekort 

Nach langer Zeit möchte ich mich herzlich bei Dir und allen Musikfreunden des

VHK für die Glückwünsche zu meinem Geburtstag bedanken, ich habe mich sehr

darüber gefreut! Gefeiert habe ich den Tag mit Liesel, meiner Nichte und ihrem Mann bei 

einem sehr guten Essen. Leider ging es mir in letzter Zeit nicht gut. Auch das Schreiben fällt 

mir schwer, darum schreibt meine Nichte diesen Brief für mich. Wie gerne würde ich euch 

alle noch einmal Wiedersehen, aber das geht leider nicht mehr. Zurück bleiben 

uns die Erinnerungen an viele gemeinsame fröhliche Stunden, unsere Fotos und

 Videoaufnahmen. Ich hoff e, dass ihr wieder fl eißig musiziert und wünsche dem VHK 

für die Zukunft alles Gute. In der Hoff nung, dass der Kontakt zwischen uns 

weiterhin bestehen bleibt, verbleibe ich mit herzlichen Grüßen, auch von Liesel      
   

 Euer Musikfreund Harald.
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Tirsdag den 5. okt. 2021 havde Musikskolen Spil OP igen arrangeret en spændende debataften 

i Glostrup Hallen. De To Troubadourer, Britt og Almer Simonsen, fortalte om at være 

"på landevejen", som Almer har været i perioder gennem mange år. At klare sig for det man får 

ved f. eks. at slibe knive, tigge eller synge og spille, som Almer gør med sin guitar.

Der er et specielt sammenhold mellem vagabonder, der bliver døbt ind i broderskabet, som 

fungerer som en loge. Almer hedder Troubadouren, og ikke uden grund oplevede vi. Han kunne 

nemlig både synge og spille, som han denne aften gjorde med sin kone, der ligesom han selv 

havde skrevet og komponeret nogle af de viser, de fremførte.

Vi fi k naturligvis også "Jeg er Sigøjner", "Skærsliberens Forårssang", men kom vidt omkring 

med bl. a. Seebachs "Under stjernerne på Himlen" og sluttede med "Storkespringvandet", som 

hele det modne publikum kunne synge med på. En fi n musikalsk aften, der også gav os 

information og spændende historier om "livet på landevejen".                                      Michael                                                                        
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Kl. 11.15 Er alle, der har lyst, klar til en gåtur til 
 Damhussøen. Der bydes på en lille én undervejs.

Kl. 12.30 Tilbage på Rødovregård nyder vi alle vores  
  medbragte mad. Husk at medbringe drikkevarer 
  og bestik.

Kl. 13.45 Hygger vi med sammenspil og synger 
 glade julemelodier. Der serveres glögg,       
                          æbleskiver og kaff e.

Kl. 16.00 Fællesoprydning.

 Pris 40 kr. pr. person. 

 Har du lyst til at deltage, så sker tilmelding ved 
 indbetaling til VHK’s konto reg. nr. 1551 
 konto nr. 000 80 23 840. Husk at anføre navn 
 og evt. medlemsnummer.

 Tilmeldingsfrist senest 23.11.2021.

 VHK’s Julefest
Lørdag den 4. december 2021
   i Kostalden på Rødovregård.

INVITATION 
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2021

20.+21. november
Skriv, skriv, skriv m. Bente Kure, 
kl. 11-17. Glostrup Hallen, lokale 4-5, 
Stadionvej 80, 2600 Glostrup

20.+21. november
Byg din egen melodi m. Leif Ernstsen 
kl. 11-17. Glostrup Hallen, lok. 1-3,
Stadionvej 80, 2600 Glostrup.

27. november
Spil "anderledes" harmonika 
m. John Priergaard kl. 10.00-12.45. 
Glostrup Hallen, lokale 1-3,
Stadionvej 80, 2600 Glostrup.

2. december
Rockholdet m. Øyvind Ougaard  
kl. 19.00-21.45. Rødovregaard, 
Hestestalden, Kirkesvinget 1, 
2610 Rødovre.

4. december
VHK's Julearrangement i Kostalden, 
Rødovregaard. 

16. december
Fyraftens-julekoncert
m. Bente Kure og Leif Ernstsen.

Juleferie 20.12.2021-10.01.2022

2022

22.+23. januar
Tre-i-een m. Leif Ernstsen 
kl. 11-17. Glostrup Hallen, lok. 1-3,
Stadionvej 80, 2600 Glostrup.

22.+23. januar
Skriv, skriv, skriv m. Bente Kure, 
kl. 11-17. Glostrup Hallen, lokale 4-5, 
Stadionvej 80, 2600 Glostrup. 

28. januar
Harmonicafé i Loen kl. 19.30. 
Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 
2610 Rødovre.

29.+30. januar
Lidt af hvert m. Kristian Rusbjerg 
kl. 11-17. Glostrup Hallen, 
lokale 1-4, Stadionvej 80, 2600 Glostrup.

3. februar
Rockholdet m. Øyvind Ougaard  
kl. 19.00-21.45. Rødovregaard, 
Hestestalden, Kirkesvinget 1, 
2610 Rødovre.

5. februar
Spil "anderledes" harmonika 
m. John Priergaard kl. 10.00-12.45. 
Glostrup Hallen, lokale 1-3,
Stadionvej 80, 2600 Glostrup.
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14. februar
Rockholdet m. Øyvind Ougaard  
kl. 19.00-21.45.
Glostrup Hallen, lok. 1-3. 
Stadionvej 80, 2600 Glostrup. 

16. februar
Viseaften, kl. 19.00 i Kostalden, 
Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 
2610 Rødovre.

Vinterferie fra 21.02.-28.02.2022

3. marts
Rockholdet m. Øyvind Ougaard  
kl. 19.00-21.45. Rødovregaard, 
Hestestalden, Kirkesvinget 1, Rødovre.

5.+6. marts
Spela dragspel m. Lars Holm
kl. 11-17. Gl. Hallen, lokale 1-4. Glostrup.

11. marts
Harmonicafé i Loen kl. 19.30. 
Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.

19. marts
Becifring - et hemmeligt sprog
m. Torild Aasen kl. 11-17. 
Glostrup Hallen, lok. 1-4, Glostrup.

26.+27. marts
Skriv, skriv, skriv m. Bente Kure, 
kl. 11-17. Glostrup Hallen, lokale 4-5, 
Stadionvej 80, 2600 Glostrup

28. marts
Rockholdet m. Øyvind Ougaard  
kl. 19.00-21.45.
Glostrup Hallen, lok. 1-3. Glostrup. 

2.+3. april
Sangskriver Workshop m. Bente Kure, 
kl. 11-17. Hedehuset, lok. 1-5. 
Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene.

3. april
Forårsmatiné kl. 13.30. 
Vestervangskolen, Musisk Sal, 
Stadionvej 81, 2600 Glostrup.

9. april
Spil "anderledes" harmonika 
m. John Priergaard kl. 10.00-12.45. 
Glostrup Hallen, lokale 1-3, Glostrup.

Påskeferie fra 11.04.-19.04.2022

23. april
Musikalsk Verdensrejse m. harmonika 
og Torben Nikolajsen kl. 10-16. 
Glostrup Hallen, lokale 1-5. Glostrup.
Aftenarrangement kl. 17.00-21.00. 

26. april
Generalforsamling kl. 18.30. 
Glostrup Hallens Restaurant.

3. maj. 
Kirkekoncert kl. 19.30, Glostrup Kirke, 
Kirkepladsen 1, Glostrup.
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                Genlyd 
                     på Bornholm

Mange kender de populære folkemøder på 

Bornholm. Men i år fandt endnu et spektakulært 

arrangement sted på solskinsøen, da accordeon-

virtuosen Bjarke Mogensen, optrådte med et 

nyt koncept og gav en række gratis installatons-

koncerter i den smukke bornholmske natur. 

Bjarke Mogensen er født på Bornholm og 

debuterede som 13-årig. Siden har karrieren 

haft fuld fart på og han har vundet utallige 

priser samt spillet over det meste af verden. 

I juni kom turen til Bornholm, hvor klippeøens 

unikke natur var centrum for komponisten 

Martin Lohses værk "Echoes off  Cliff s” for 

solo-accordeon. Han og Bjarke Mogensen har i 

fl ere år udforsket accordeon-instrumentets mu-

ligheder. Og sammen med lyddesigner Jesper 

Andersen leverede Bjarke Mogensen og Martin 

Lohse en blanding af koncert og performance, 

som strakte sig over 7 dage og bl.a. kunne 

opleves i store tårn på Christiansø, Østermarie 

Kirkeruin og i Bornholm teaters gårdhave. 

Udgangspunktet var dog det bornholmske 

stenbrud i Ringebakker. Bjarke Mogensen har 

fortalt, at det var en drøm, der gik i opfyldelse 

at kunne spille et værk som ”Echoes off  Cliff s” 

hvor naturen og klipperne skaber en særlig 

atmosfære og er med til at forme lydene. Det 

giver lydoplevelser, der ifølge ham kan

sammenlignes med nogle af verdens bedste 

koncertsale og kirkerum. Og man kunne kun 

være enig! 

Ikke mindst fordi man som publikum kunne 

høre ekkolyde, når musikken ramte klipperne, 

og det gav interessante ”forsinkede” lydeff ekter, 

som sammen med omgivelsernes naturlige lyde 

(vind, hav, måger) blandede sig med Bjarke 

Mogensens live-spil. Det var en oplevelse, som 

viste helt nye klang-billeder i tid og rum. Selv 

det gode vejr spillede med! 

Rent teknisk var musikken indspillet på for-

hånd. Siden blev den elektronisk bearbejdet og 

herefter sendt ud til højtalere placeret omkring

Bjarke Mogensens live-optrædender. På 

denne måde gik alt op i en højere enhed med 

natur, en særlig komposition, en accordeon 

virtuos og et foranderligt lydunivers. Spæn-

dende at have været med til at udforske nye 

facetter af accordeon og lyd anno 2021.    M.                                                      
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  PÅ GENSYN TIL FORÅRET

Næste Harmonika-Avis
udkommer foråret 2022
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Foto: Nikolaj Lund




