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     27. årgang         November 2019      Nummer 2   

Vestegnens Harmonika Klub

HARMONIK-AVISEN

Forårsmatiné 2019 - lige før start.



2

Bestyrelsen
Bestyrelsen har konstitueret sig på det første afholdte møde efter generalforsam-
lingen den 30.04.2019. Ina Kjelstrup, formand. Niels Holmsteen, næstformand. 
Peter Eisted, kasserer. Mette Schnell, sekretær.

'

HUSK AT TILMELDE DIG....
VHK's julearrangement
i Kostalden på Rødovregård

Lørdag den 07.12.2019

Tilmelding senest den 28.11.2019
Se program og tilmelding s. 11

Harmonicafé på Rødovregaard
Fredag den 31. Januar 2020 
kl. 19.30 er der atter Harmonicafé. 
Vi glæder os til at se jer til nogle hyg-
gelige timer med fællessang, musik 
og kaff ebord. Komponist, dirigent 

og musikpædagog Peter Nielsen, 
ville være fyldt 90 år samme dag. 
Vi tager derfor en lille tur ned ad 
"Memory Lane" ind i Peter Nielsens 
musikalske univers og spiller et lille 
udvalg fra hans store repertoire.

INDBETALING AF 
KONTINGENT FOR 2020

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 15.01.2020. 

NB. Er du æresmedlem 
er du kontingentfri.
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Musikskolen SPIL OP

Bente og Leif synger og spiller hele året 

over hele landet, så naturligvis synger de 

også julen ind. Gennem mange år bl.a. på 

Vartov i København. Men i år har de valgt 

at fl ytte denne tradition ud til den smukke, 

gamle Rødovregaard for enden af Dam-

hussøen. Det bliver næsten som Nøddebo 

Præstegaard - bare uden pastor Blicher! Så 

få julehumøret op med masser af julesange 

og julemusik. Både de kendte og elskede 

sange, men også andre julesange, end du 

lige troede fandtes. F.eks. ukendte juledigte 

af Jeppe Aakjær, som Bente og Leif har 

sat i musik og indspillet på CD'en "Jule-

gæsten". Desuden byder koncerten også på 

sange fra deres CD "julefl uen".

Det er en julekoncert, hvor man bagefter vil 

se folk kigge op efter snefnuggene, for de 

må da være på vej med så megen julestem-

ning. En julekoncert, hvor de små hår får lov 

at rejse sig, fordi ordet "højtid" ikke føles 

spor fremmed, men det gør ordet "nærhed" 

heller ikke! Og et øjeblik efter er der latter 

og fællessang. 

Oplev at Leif's harmonika faktisk kan lyde 

som selveste orglet i kirken juleaften, og at 

Bente har englerøst - og nissemanérer! 

Og få en forsmag på Disney's Juleshow! 

I pausen vil man kunne købe gløgg, 

æbleskiver, øl og vand samt en håndmad. 

  

Tilmelding nødvendig, ring 2165 0163 

eller på email bente@benteogleif.dk

. 

Fyraftens-julekoncert
m. Bente Kure & Leif Ernstsen. 

Tirsdag d. 10. december 

kl. 17.00-19.30

Rødovregaard

Kirkesvinget 1, Rødovre Entré kr. 100
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5 harmonikaspillere mødte op - 
suppleret med en mundharmonika- 
spiller - til et endagskursus med 
Torild Aasen. Jeg kan kun sige, at de 
der ikke mødte op, gik glip af noget.

Med enkle virkemidler suppleret med 
en fremragende pædagogik, lykkedes 
det for Torild, at lære alle tilstede-
værende, hvordan man kunne lære at 
spille ved at lytte til, hvordan andre 
spillede.

Da noderne endelig blev taget i anven-
delse, fi k vi også her anskueliggjort, 
hvordan man kan analysere et stykke 
musik, og lære det bid for bid, og 
samtidig fi nde den mest hensigtsmæs-
sige fi ngersætning.

Endelig blev forskellige enkle bas-
mønstre anskueliggjort på en måde,
så alle kunne fi nde ud af det.
Til sidst blev det hele kombineret, 
og inden kurset var forbi, kunne alle 
spille 4 meget forskellige norske 
folkemelodier.
Torild Aasen viste sig at være en frem-
ragende pædagog, og da hun samtidig 
var en venlig, naturlig og yderst char-
merende person, gik dagen næsten for 
hurtigt. Vi fi k stillet i udsigt, at hun 
ville lave et senere kursus med vægt 
på basspillet. Det håber jeg, at hun 
indfrier, og jeg vil absolut deltage, 
hvis det er muligt.
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Formandens tale til jubilarerne 2019, fortsat...

Velkommen

Horst-Hermann

10 Jahre Jubiläum als Ehrenmitglied in unserem Verein ist schon viel.

Aber Du machst ja seit über 65 Jahren Musik, und zwar auf ein unwahrscheinlich 

schwieriges Instrument, das Bandoneon.

Du begleitest immer noch einen Männerchor und einen Solisten in Kiel.

 

Wir haben im Laufe der Jahre von Deiner schönen Musik sehr viel Freude gehabt 

sowohl in dem Kieler Bandoneonorchester als in Deinen Soloauftritten, und wir 

freuen uns jedes Mal, wenn Du die Fahrt hierher nimmst.

Wir haben ja nicht nur die Musik gemeinsam, sondern auch eine 27 Jährige alte 

Freundschaft, wo wir seit immer sehr viel Spaß mit einander gehabt haben.

Danke, dass Du gekommen bist!
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 Formandens 35 års jubilæum
Ina kunne i år fejre 35 års jubilæum. Næstformanden Niels havde 

skrevet en tale til Ina på vers, som alle i salen fi k omdelt og sang med på.

Melodi: Hvem sidder der bag 

skærmen.

Hvem sidder der bag kassen

og trækker lyde frem.

Det er såmænd vor Ina, 

som giver den et klem.

Det lyder bare dejligt, 

der spilles år for år,

og nu kan vi så fejre de 35 år.

Hun sjældent sidder stille, 

musikken kræver alt.

Hun arrangerer kurser

med stjernestøv til os.

I grupperne vi samles

om spil til dans og rock,

om viser og orkestre

samt spilleri på tværs.

Vor stifter og vor formand

vi takke kan for alt!

Hun lærte os at spille

på knapper og tangent.

Et publikum vi elsker,

vi yder alt vi kan,

og ros hun gerne giver,

når vi det har fortjent.

Nu er det tid at slutte,

så derfor disse ord.

De kommer helt fra hjertet,

vi elsker dig og si'r:

TAK for at du vil give 

dit ganske liv for os.

Vi håber, at du mærker 

vor tak for alt du gør!
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Tillykke Ina med 35 års jubilæet!
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Kl. 11.15

Kl. 12.30

Kl. 13.45

Kl. 16.30

tilmelding i form 
af bankoverførsel

Tilmeldingsfrist senest fredag den 28.11.2019.

VHK’s Julefest
7. december

INVITATION

8
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2019  

18. november
Rockholdet m. Øyvind Ougaard  
kl. 19.00-21.45.  
Glostrup Hallens Restaurant. 

26. november   
Hvorfor er det nu vi synger? 
Debataften m. Per Krøis Kjærsgaard 
kl. 19.30. Tåstrup Kulturcenter. Poppel 
Allé 12. 2630 Tåstrup. Entré 50 kr. 

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

7. december
VHK's Julearrangement. 
Kostalden, Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 
2610 Rødovre.

10. december
Fyraftens Julekoncert 
m. Bente Kure og Leif Ernstsen.

 Juleferie 23.12.2019-13.01.2020

2020

18.+19. januar
Lydkursus m. Leif Ernstsen kl. 11-18. 
Musisk Sal, Vestervangskolen, 
2600 Glostrup.

18.+19. januar
Skriv, skriv, skriv m. Bente Kure, 
kl. 11-17. Glostrup Hallen, lokale 4, 
2600 Glostrup. 

25.+26. januar
Italiensk for øvede m. Kristian Rusbjerg 
kl. 11-17. Glostrup Hallens Restaurant, 
2600 Glostrup.

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

1.+2. februar
Spela dragspel m. Lars Holm
kl. 11-17. Glostrup Hallen, lokale 3-5.

10. februar
Spil til folkedans m. Knud Kristiansen  
kl. 19.00-21.45. 
Glostrup Hallens Restaurant. 

16. februar
Sceneteknik m. Leif Ernstsen kl. 10-18. 
Musisk Sal, Vestervangskolen, 
2600 Glostrup.

12
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Vinterferie fra 17.02.-24.02.2020

24. februar
Rockholdet m. Øyvind Ougaard  
kl. 19.00-21.45.
Glostrup Hallens Restaurant. 

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

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

9. marts
Spil til folkedans m. Knud Kristiansen  
kl. 19-21.45. Glostrup Hallens Restaurant. 

13. marts
Harmonicafé i Loen kl. 19.30. 
Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 
2610 Rødovre.

14. marts 
Verden rundt m. din harmonika 
og Torben Nikolajsen. 

21.+22. marts
Skriv, skriv, skriv m. Bente Kure, 
kl. 11-17. Hedehuset, Hovedgaden 371,
2640 Hedehusene.

21.+22. marts
Lav stemmer til din musik  
m. Leif Ernstsen, kl. 11-17. Hedehuset, 
Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene.

23. marts
Rockholdet m. Øyvind Ougaard  
19.00-21.45. Glostrup Hallens Restaurant. 

5. april
Forårsmatiné kl. 13.30. Vestervang-
skolen, Stadionvej 81, 2600 Glostrup.

Påskeferie fra 06.04.-14.04.2020

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

25.+26. april
Har du talt med din harmonika i dag
m. Leif Ernstsen kl. 11-17. 
Glostrup Hallen, lokale 1-3. 

28. april
Generalforsamling kl. 18.30.

5. Maj. Kirkekoncert i Glostrup.

  13
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  MÆRKEDAGE i VHK

 Svend-Aage P.
 med de 80 år 

VHK ønsker tillykke til:

 Harald S.
 med de 97 år 

 Poul Erik og Jette 
 m. guldbrylluppet 
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        DEBATAFTEN med KRISTIAN RUSBJERG

"Harmonikaen drager"
I den velkendte "Matadorserie" hører vi fl ere 

gange Misse Møhge sige: 

- Jeg drager.

Det samme udtryk brugte Kristian Rusbjerg 

torsdag den 3. oktober om harmonikaen, da 

han holdt foredraget "Harmonikaen elsket 

og hadet?" i Glostrup. Kristian mente tilmed, 

at han havde scoret et par damer på grund af 

instrumentet.

På sin egen stilfærdige facon tog Kristian os 

med på rejsen gennem sit harmonikaliv, der 

startede allerede, da han var 10 år. Både bed-

stefaren og en onkel spillede på harmonika, 

så det lå lige for, at Kristian skulle give sig 

i kast med den. Det var ikke nodelæring og 

musikteori, der optog Kristian eller bedstefa-

ren. De spillede efter gehør, og efterfølgende 

kastede Kristian sig modigt og ufortrødent ud i 

diverse optrædener og konkurrencer.

Først da han søgte ind på folkemusikkonser-

vatoriet i 2012 begyndte han at lære sig noder. 

Det var nemlig et krav for at blive optaget.

Igennem sit 40 år lange liv kunne man fornem-

me, at Kristian på alle måder har været nys-

gerrig og begærlig efter at bevæge sig rundt i 

mange forskellige musikgenrer blandt mange 

forskellige musikere.

Han har blandt andet spillet sammen med 

barndomsvennen Jesper Christensen, Jens Pe-

ter Nielsen, Dræsinebanden, Opossum, Søren 

Brix, Jacob Vendt, Tyrolerband og Helge En-

gelbrecht og Tommy Rasmussen fra Marieha-

ven.  I Mariehaven blev Kristian kapelmester 

for husorkesteret "Maries Festival Band".

Peter Vesth blev også en af samarbejdspar-

terne, efter at Kristian havde mødt ham på 

Bornholm.

Men har tilhørernes forventninger til instru-

mentet altid været positivt?  Nej!
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Kristian fortalte om et motorcykeltræf, 

hvor nogle personer med rygmærker 

havde gloet på harmonikaen med an-

spændt skepsis. Men armene var kommet 

op i en begejstret "bølge", da han havde 

spillet et stykke tid.

Den sødeste historie var om den lille 

dreng, der gik til harmonika, men måske 

gik og gemte lidt på det, for instrumentet 

hører nok ikke til blandt de instrumenter, 

der giver høj status og er "cool" at spille 

på.

Efter Kristian Rusbjerg blev mere og 

mere berømt, kunne den lille dreng dog 

med stolthed og uden tøven overfor kam-

meraterne understrege, at han spillede på 

det samme instrument. 

Men Kristian har også mødt Øyvind 

Ougaard. Sammen laver de "Harmonika-

nørderne", en podcast, der tager kærlig 

hånd om harmonikaen. Det skulle du tage 

og lytte til!

Jo, Kristian Rusbjerg er kort og godt en 

af instrumentets fornemmeste ambassa-

dører, og vi blev alle draget denne tors-

dag aften.
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Tilmelding til kurset 

til Ina på ina.kjelstrup.vhk@gmail.com 
eller på 2081 7728. 

Indbetaling på reg. nr. 4260 
konto nr. 3457 362. 

Husk at angive fulde navn.

Glostrup Hallen rum 1-5. Kl. 10-16
Forudsætninger: Smil - godt humør - 

lidt nodekendskab/gehør. 
Pris 400 kr.

Vi starter i det nordiske tonesprog og bevæger os 
længere og længere væk fra hjemstavnen. Vi lægger 
til kaj for at hente musikalsk inspiration fra fl ere af 

verdens kontinenter. 

   
Tilmelding aften arr.

til Per på 4364 2287. 
Indbetaling på reg. nr. 1551 

konto nr. 0008 023 840. 
Husk at angive fulde navn.

Kl. 17-21 i Glostrup Hallen.
Deltag i en hyggelig aften med god
mad og kursisternes musik.
Alle er velkomne. GRATIS adgang. 
Evt. spisning 125 kr. pr. pers. 

MENU: Gryderet og is. 
Der kan købes øl, vin, vand og kaff e.

   VERDEN RUNDT MED DIN HARMONIKA
                            - og Torben Nikolajsen

 Dagkursus 
     lørdag den 14. marts 2020

Tilmelding senest 01.03.2020

 Aftenhygge
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Ad 1) 
Velkomst.
Vi indledte Generalforsamlingen med 
en fællessang: ”Hvornår er der dejligst i 
Danmark".
Derefter bød formanden Ina Kjelstrup 
velkommen til Klubbens 36. general-
forsamling.

Ad 2)
Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Ib, som blev valgt 
med applaus. Ib takkede for valget og 
erklærede generalforsamlingen for lovligt 
indkaldt.

Ad 3) 
Valg af 2 stemmetællere.
Dirigenten foreslog Arvid og Margit, som 
begge accepterede valget.

Ad 4) 
Formandens beretning.
Formandsberetningen blev godkendt uden 
kommentarer og med applaus.

Ad 5)
Fremlæggelse af regnskab.
Regnskabet samt budgettet blev 
enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Ad 6)
Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet på 175 kr. pr. person 
forbliver uændret for 2020.

Ad 7) 
Forslag fra medlemmerne.
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Ad 8) 
Forslag fra bestyrelsen.
Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Ad 9) 
Valg til bestyrelsen ifølge vedtægterne.
3 bestyrelsesmedlemmer:  
      •  Per blev genvalgt
      •  Peter blev genvalgt.
      •  Mette blev genvalgt
1 bestyrelsessuppleant:      
         Margit blev genvalgt. 
1 revisor:
      Ulla blev valgt.

Ad 10) 
Fremtidigt virke. 
De planlagte aktiviteter for 2019/2020 blev 
gennemgået.

Ad 11) 
Eventuelt.
Carsten efterspurgte nye spillebluser, 
måske også i en ny farve. De nuværende 
er ved at være lidt medtagne. Logoets 
udformning på blusen beholdes. Lene og 
Carsten danner et udvalg, der går videre 
med opgaven.  

Dirigenten takkede for 
god ro og orden kl. 19.00.
       

Referat fra generalforsamlingen
den 30. april 2019 i Glostrup Hallens Restaurant. 

39 medlemmer deltog.
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Velkommen til klubbens 
36. Generalforsamling.

Vi har desværre mistet vores 

medlemmer Thyge og Børge i 

det forløbne år. Ære være deres 

minde.

Siden sidste generalforsamling 

har bestyrelsen konstitueret sig 

ved deres første møde efter gene-

ralforsamlingen. Niels fortsatte 

som næstformand, Mette som 

sekretær og Per som kasserer. 

Vi har som sædvanligt haft et 

travlt og aktivt år med

mange kurser og arrangementer. 

Bl.a. 19 spændende og 

udbytterige kursustilbud med 

vidt forskellige emner/temaer på 

programmet.

Vi har afholdt to debataftener, 

et med Karen Zubari og et om 

Holger Drachmann. To meget 

forskellige debatoplæg, som gav 

både en fi n musikalsk introduk-

tion og en god debat bagefter.

Vores Harmonicafeer på 

Rødovregaard er gennem årene 

blevet en fast tradition i vores 

program. De er populære og godt 

besøgte, men vi håber at kunne 

få spredt kendskabet til cafeerne 

endnu mere. Evt. via reklamer og 

annoncer i lokalaviser, lokalradio 

m.m. 

Vores Forårsmatiné forløb fi nt. 

Alt fungerede perfekt takket væ-

re alle dem, som hjalp til, både 

lørdag og søndag. Spændende at 

høre, hvad dem, der optrådte, har 

fået ud af året på Musikskolen og 

hvilken musik, de havde valgt. 

Det var igen i år et meget in-

spirerende program med mange 

forskellige gode musikindslag.

20

 
  Formandsberetning 2019
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Ideen med at afholde et dagkur-

sus og en efterfølgende sammen-

komst med eventuelt spisning 

om aftenen er blevet en hyggelig 

tradition. 

VHK’s julekomsammen blev en 

våd oplevelse udendørs. Så våd, 

at gåturen rundt om Damhus-

søen måtte afl yses. Men så blev 

der i stedet ”julet” indenfor i 

varme og tørvejr.

Harmonikavisen udkommer to 

gange om året. Og redaktionen 

modtager altid gerne indlæg, 

billeder osv. fra medlemmer, der 

har noget, de gerne vil dele med 

Harmonikavis-læserne.

Bestyrelsen afholdt 5 bestyrel-

sesmøder i det forløbne år.

Medlemstallet i Klubben er for 

tiden 92 medlemmer.

Til slut en stor tak til alle, der 

gennem årene har støttet op om 

Klubben og derigennem har væ-

ret med til at VHK i år kan fejre 

35 års jubilæum. 

Tak for ordet.

21
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VHK byder velkommen til
Henrik H., Taastrup

Vitus S. F., København Ø

Jens L., Herlev

Karin P., København NV

Poul N., Albertslund

Ole B., Stenløse

PODCAST: HARMONIKANØRDERNE

Harmonikanørderne er en ny podcast der tager kærlig hånd 
om harmonikaen og snakker løst og fast om instrumentet 

og med dem, der bruger det. Harmonikaspillerne 
Kristian Rusbjerg og Øyvind Ougaard er programværter.

  Lytt
ertip
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FROSINI: ITALIENSK FOR ØVEDE        
      med Kristian Rusbjerg
            den 25. + 26.01.2020

Et spændende kursus med italienske Pietro Frosini (1885-1951) 

som musikalsk omdrejningspunkt. Se SPIL OP programmet s. 9. 

Eller ring tlf. 2081 7728. Tilmelding til ina.kjelstrup.vhk@gmail.com 
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Næste Harmonik-Avis 
udkommer foråret 2020

    PÅ GENSYN TIL FORÅRET


