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HARMONIK-AVISEN
Medlemsavis for VHK - Vestegnens Harmonika Klub

Deadline 
næste blad

16. oktober 2021

Hjemmeside: www.vestegnensharmonikaklub.dk 

Hej allesammen. 
Jeg håber, I har det godt, og at vi snart 
kan ses. Jeg glæder mig til at komme i 
gang igen, både i Musikskolen og med 
vores aktive klubliv. 

Det varer forhåbentlig ikke så længe 
endnu. Det har været et svært år for 
mange, også for os i VHK, med alle de 
begrænsninger, der har gjort, at vi ikke 
har kunnet dyrke vores interesse for 
musik og det sociale samvær med 
hinanden. 

Men nu går vi mod forår og sommer. 
Så på forhåbentlig - snarligt - gensyn.  
INA

Ansvarshavende redaktør:
Ina Kjelstrup Tlf. 2081 7728
E-mail: Ina.kjelstrup.vhk@gmail.com

EN LILLE HILSEN FRA FORMANDEN!
 

Redaktionen: 
E-mail: klubavis.ms@gmail.com 
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Vedr. vores generalforsamling

På et eller andet tidspunkt i år afholdes 
der generalforsamling i VHK.
Hvornår vi kan samles afhænger af 
coronasituationen, men det bliver 
nok ikke før, vi kommer lidt længere 
hen på året.
Der kommer en indkaldelse ud på mail til 
alle medlemmer, når der foreligger en dato.

     Nyt fra bestyrelsen
Harmonikavisen

Som tiderne ser ud i øjeblikket, 
fortsætter vi et stykke tid endnu 
med at udgive Harmonik-avisen
i mail-udgave i stedet for i
bogtrykker-udgave. 

Har du forslag til emner, eller har 
du noget liggende fra tidligere 
arrangementer, vi kan mindes, mens 
vi venter på mere normale tider - og 
som du har lyst til at dele med 
Harmonikavisens læsere - så send det 
gerne til redaktionen:
klubavis.ms@gmail.com
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Nyt S
PIL OP program 

august 2021

Musikskolen SPIL OP
Lærerne står klar!

Lærerne på Musikskolen står klar i uge 36 til at byde jer 
VELKOMMEN til en ny sæson med masser af musik, 

kurser og aktiviteter. Vi glæder os til at se jer og komme igang igen.
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Tidligere bluser.
Tidligere b

KLUB-BLUSER!

Blandt nogle af vores medlemmer er der et ønske om, at få 
udskiftet de eksisterende klubbluser med en nyere model, 

måske også i en ny farve. 

Vi var så småt gået i gang med at afsøge markedet for 
muligheder, priser, leverandører, model etc., da pandemien 

satte en midlertidig stopper for det projekt. Men når 
situationen bliver til det, fortsætter vi, hvor vi slap.

Tidligere bluse, 
   for og bag

Nuværende bluse,            
for og bag

Fremtidig bluse, har du 

et forslag?

Det kan nås endnu! 

Kontakt os.



Aktiviteter 
     
    Sæsonstart uge 36 /2021

    Glæd jer til en ny spændende sæson  
    med start i anden uge af september,  
    med masser af musikalske tilbud og  
    kursus-aktiviteter.

    25. september 2021
    
    Når mørket falder på over Glostrup by,  
    blændes der op for Glostrup Kulturnat og et  
    væld af aktiviteter i bymidten arr. af fi rmaer, 
    foreninger og Kommunen. VHK deltager!

    
    
    06. oktober 2021  

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

    
    
    
    
    29. oktober 2021
    
    Harmonicafé i Loen kl.19.30. 
    Rødovregaard, Kirkesvinget 1,
    2610 Rødovre.

Aktiviteter 

    04. december 2021
    
    VHK's julearrangement          
    kl. 11.15-16.00 i Kostalden, 
    Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 
    2610 Rødovre.

    16. december 2021

                        Fyraftens-julekoncert  kl. 17.00-19.30
                         m. Bente Kure og Leif Ernstsen.
                         Kostalden, Rødovregaard, 
    Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

    
    28. januar 2022
    
    Harmonicafé i Loen kl.19.30. 
    Rødovregaard, Kirkesvinget 1,
    2610 Rødovre.

    
    17. februar  2022
    
    Viseaften i Kostalden kl.19.30. 
    Rødovregaard, Kirkesvinget 1,
    2610 Rødovre. 

    
    11. marts  2022
    
    Harmonicafë i Loen kl.19.30. 
    Rødovregaard, Kirkesvinget 1,
    2610 Rødovre.
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Mange tak for den fi ne fødselsdags-
hilsen til min 50 års fødselsdag. Jeg 
er blevet fejret behørigt gennem hele 
weekenden, så jeg er nu klar til at 
starte ude i verden meget mere voksen 
og moden  Mvh. Lars

-
Tusind tak for fødselsdagshilsenen. 
Jeg havde en god og hyggelig dag 
sammen med børn og børnebørn. Jeg 
savner musikken, men det er jeg nok 
ikke den eneste, der gør i disse svære 
tider. Med venlig hilsen Laila

Birgit 

85 år den 

12.12.2020

TAKKE-KORT

Lail
a 

75
 år

 de
n

07
.02

.20
21

  VHK ØNSKER TILLYKKE TIL .....
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Formandsberetning

Maj 2019-Juni 2020

Vi har desværre mistet 3 af vores       
medlemmer i denne periode. 
Jytte Brødbæk, Niels Jessen og Poul 
Nielsen. Æret være deres minde.

Efter generalforsamlingen i april 2019 
konstituerede bestyrelsen sig ved deres 
første møde i maj 2019. Niels fortsatte 
som næstformand. Mette som sekretær 
og Per som kasserer.

Siden senest afholdte generalforsamling 
i 2019, er der som følge af corona-
pandemien, sket en masse uforudsigelige 
ting, også i VHK. Vi har forsøgt at 
håndtere situationen indenfor de af 
myndighederne udstukne rammer. 

Det har bl.a. medført, at vi har måttet 
afl yse planlagte kurser og arrangementer 
i løbet af 2020. Men heldigvis har vi også 
kunnet gennemføre en del spændende 
aktiviteter og udbytterige kurser. 

Vi har afholdt to debatarrangementer.
Et med Kristian Rusbjerg i oktober 2019 
om, ‘Harmonikaen elsket og hadet’og et 

i november samme år, ‘Hvorfor er det nu, 
vi synger?’ Dette debatoplæg stod Per K. 
Kjærsgaard på mål for. Det var to meget 
forskellige temaer, men begge gav en fi n 
musikalsk introduktion og en god debat 
bagefter.

Vores Harmonicafeer på Rødovregaard 
er blevet et fast punkt i vores aktivitets-
kalender. De er populære og godt 
besøgt, men trods det, vil vi alligevel 
prøve at få spredt kendskabet til cafeerne 
endnu mere. Evt. via reklamer og 
annoncer i lokalblade og i lokalradio. 

En lille krølle på caféaftenen i januar 
2020 var, at Peter Nielsen ville være fyldt 
90 år denne dag. Derfor stod de 
musikalske indslag i hans tegn, så der 
blev spillet nogle af de mange melodier, 
som Peter Nielsen gennem årene har
arrangeret for harmonikaorkester, og der 
blev sunget med på mange af de gode 
gamle sange. 

Vores matiné 2020 blev vi desværre nødt 
til at afl yse. Vi havde ellers glædet os til 
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at høre, hvad kursisterne havde fået ud af 
året på musikskolen og hvilken musik, de
havde valgt at underholde os med. Men 
pandemien satte en anden dagsorden, og 
det måtte vi så rette ind efter.

Ideen med at afholde et dagkursus og en 
efterfølgende sammenkomst med eventuel 
spisning om aftenen er blevet en hyggelig 
tradition, og det har vist sig, at der er en fi n 
tilslutning til den form for arrangement. 
Så det er planlagt, at Torben Nikolajsen vil 
tage os - og vores harmonika - med på en 
musikalsk verdensrejse, når det igen bliver 
muligt at samles.

To gange om året afholdes der viseaften på 
Rødovregaard. Dette arrangement er godt 
besøgt og giver publikum rig lejlighed til at 
synge med på både kendte og mindre kendte 
viser og sange. Vi har mange spændende 
visesangere på besøg, som hver især bidrager 
til den gode stemning og sangglæde, der altid 
er blandt de fremmødte. 

Mange medlemmer synes, at VHK’s årlige 
julearrangement er en dejlig måde at runde 
året af på inden juleferien. For dem, der
har lyst - og hvis vejret er til det - er der også  

mulighed for en frisk gåtur rundt om 
Damhussøen, inden der skal “jules” indendørs. 

I december 2019 blev der også julehygget i 
kostalden på Rødovregård, og alle de tilmeldte 
VHK’er tilbragte nogle dejlige timer med 
musik, sang, oplæsning etc. og med glögg 
og æbleskiver på bordet. 

Harmonikavisen udkommer to gange om året. 
Det bliver for tiden i mailudgave i stedet for i 
bogtrykker-udgave så længe, det anses for at
være den bedste løsning set i lyset af pandemien. 
Redaktionen modtager altid gerne indlæg, 
billeder osv. fra medlemmer, der har noget, 
de gerne vil dele med Harmonikavisens læsere.

Bestyrelsen har afholdt fem bestyrelsesmøder i 
perioden april 2019 - juni 2020. Medlemstallet  
i Klubben var i samme periode 93 medlemmer. 

Til slut en stor tak til alle, der gennem årene 
trofast har støttet og fortsætter med at støtte op 
om Klubben og derigennem er med til, at VHK 
om få år kan fejre sit 40 års jubilæum!
                            
                                                       Tak for ordet.

     Viseaften

     Viseaften

Generalforsamling
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Harmonika-tosserier.....

7

Og så lidt mere nostalgi....
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Næste Harmonik-Avis 
udkommer efteråret 2021
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  PÅ GENSYN TIL EFTERÅRET
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