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Er der LIV I LAUGET ?
Normalt kommer der et laugsblad marts eller april med referatet fra laugsgildet. Sådan har det ikke være i år. I stedet
modtog medlemmerne i september en mail med et Nyhedsbrev, hvor der blandt andet stod:
"Lokky Jørgensen har i september meddelt, at han trækker sig fra bestyrelsen og suppleanten Kirsten Terndrup
indtræder nu. Da vi nu ikke har vores bladredaktør længere, får I nu dette nyhedsbrev i stedet."

På én af de følgende laugsaftener rejste jeg spørgsmålet om
man syntes at LIV I LAUGET skulle stoppe, og der var stor
interesse blandt de tilstedeværende om at bladet skulle fortsætte. Derfor skrev jeg til bestyrelsen:
"Da Lokky ikke længere ønsker at være udgiver af LIV I
LAUGET har jeg forstået at bestyrelsen overvejer at
stoppe udgivelserne, og i stedet sende mails med "Nyhedsbrev".
Et nyhedsbrev kan ikke erstatte et foreningsblad. Jeg
synes, at laugsbladet skal fortsætte.

Hvis argumentet for at lukke bladet er, at "der er ingen
der gider", kan jeg fortælle, at jeg gider, og vil gerne
videreføre udgivelsen af bladet selvfølgelig helst i samarbejde med andre laugsmedlemmer.
Hvis årsagen skulle være, at nogen synes at det er for
dyrt at få trykt og at distribuere bladet, vil jeg foreslå at
udgifterne dækkes ved at forhøje vore meget lave kontingent.
/ Tage"

Britta har efterfølgende sendt endnu et nyhedsbrev ud.

Da jeg ikke har fået svar på min henvendelse, har jeg valgt
at udsende nærværende på laugets side i FaceBook. Således
kommer referatet fra Laugsgildet i februar ud, og samidig
kommer nogle indlæg, som elles skulle have været bragt i et
almindeligt laugsblad.
På førstkommende laugsgilde må vi diskutere fremtiden for
"LIV I LAUGET".
Redaktøren.

Bestyrelsens beretning 2019

Sendt den 16. november, 2020:

Til Folkemusiklauget FYNBOERNE
Bestyrelsen
Er det muligt at få tilsendt beretningen, som blev læst op
på lagusgildet ?
/ Tage

Bestyrelsen har ikke svaret på henvendelsen. Da jeg henvendte
mig til formanden, viser det sig, at beretningen ikke lader sig
fremskaffe.

C)

Referat af laugsgHde, den 4. marts 2020
Tommy Pedersen blev valgt som dirigent.
Henning Christiansen blev valgt til referent.
2

Poul Strunk aflagde bestyrelsens beretning om aktiviteter i det forgangne år.
Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
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Britta Rasmussen fremlagde regnskabet, som viste et overskud på godt 6.000 1cr.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
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Bestyrelsen har allerede aftalt en række aktiviteter i det kommende år i stil med tidligere år.
•
•
•
•
•
•
•
•

Dansens dag den 29. april med dans på Gråbrødreton’.
Der er søgt om brug af Munke Mose 7 mandagsaftener i skoleferien
Der arrangeres dans i medlemmernes haver i juni. Seddel med tid og sted uddeles
senere.
Der arrangeres ømr til Avernakø den 6. juni
Fynboerne spiller på Ådalsseenen i Gislev den 22. august
Fynboerne deltager i Storm Festival den 23. august ved Håstrup
Fynboerne spiller til H.C.Andersen Festivals i Eventyrhaven den 23. august
Der er spil og dans i Hestehaven i Årslev den i. august

Der fremkom ikke yderligere forslag til aktiviteter.
Aktiviteter i Fynboerne fremgår altid afhjemmesiden fynboeme.dk, som holdes opdateret.
Endvidere oplyses der om arrangementer til øveaflener.
5

Valg til bestyrelse mm.
Jørgen Johansen blev genvagt (2 år) til bestyrelsen. Lisbet Egdal blev nyvalgt (2 år)
til bestyrelsen i stedet for Lone Bang, som ikke ønskede genvalg. Der var ikke
yderligere kandidater.
• Susanne Villumsen blev valgt (2 år) som suppleant til bestyrelsen uden
modkandidater.
• Inge Nielsen og Niels Ole Jensen blev genvalgt som revisor (i år) uden
modkandidater.
• Steen Poulsen blev valgt (i år) som revisorsuppleant uden modkandidater.
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Kontingentet blev fastsat uændret, dvs.:
• Aktive medlemmer: 250 kr. pr. år
• Aktive folkepensionister, studerende og unge under 25 år: 125 kr. pr. år
• Passive medlemmer: 100 kr. pr. år.
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Bestyrelsen havde foreslået ændringer i vedtægternes § 3 og § 10, hvor Folkemusikhusringen
er nævnt. Foreningen Folkemusikhusringen har opløst sig selv, hvorfor det foreslås, at
sætningeme, hvor Folkemusikhusringen er nævnt slettes fra vedtægtrene. Forslaget blev
enstemmigt vedtaget.
Det blev kort diskuteret, om der var behov for andre ændringer i vedtægternes § 10, om hvad
en eventuel formue skal bruges til, hvis foreningen Fynboerne opløses. Der var enighed om,
at hvis der er behov for yderligere ændringer i § 10 må dette foreslås til næste års laugsgilde.
Lone Bang havde stillet forslag om snak om hvorvidt, Fynboerne søger penge gennem
Fritidspuljen i kommunen til at tage ud og undervise i dans på skolerne, idet pengene kan gå
ubeskåret til lauget. Måske kan der gives kørepenge til de, der deltager ud på skolerne.
Forslaget førte til en længere debat, især om hvad pengene fra Fritidspuljen kan bruges til,
skal de bruges til et konkret projekt, som der skal aflægges regnskab for og eventuelt
overskud tilbagebetales, eller kan lauget frit bruge pengene. Øvrige emner i debatten var,
hvem der kan repræsentere lauget (skal formanden med) og om spil og dans på skolerne er
unfair konkurrence over for professionelle musikere, som også afholder skolearrangementer.
Debatten blev afsluttet med en opfordring til bestyrelsen om, at undersøge forholdene om
FRitidspuljen nærmere og viderebringe resultatet i næste nummer af “Liv i Lauget”.

8

Jørgen oplyste, at der er 34 tilmeldte til turem til Avernakø, og at der er gratis
eftermiddagskaffe, hvis vi spiller og danser på øen.
Der var tak til .Tørgen for øture, kaffebrygning og salg til ballerne.
Der var tak til Lokky for hans arbejde med bladet.
Der var tak til formanden for et stort arbejde.
Der var tak til Tage for hjemmesiden tageOl .dk.
Der var tak til Britta for hendes store arbejde med regnskabet.

-

/czi% at&ti
Tommy Pedersen (dirigent)

Poul Strunk (formand)

Som svar på spørgsmålene stillet på laugsgildet skriver Chefkonsulent Michael Johansen, Fritid og Folkeoplysning:

Nedenfor nogle korte hovedpunkter om Idrætspuljen – jeg
håber, det kan besvare jeres spørgsmål. Som nævnt i telefonen kommer jeg gerne forbi til en snak om puljen.
 I ansøgning til Idrætspuljen kan der søges om tilskud til
Instruktørløn (beregnet efter max 125 kr. pr instruktørtime) – hvordan I efterfølgende så selv ’aflønner’ eller
giver tilskud til instruktørerne er helt op til jer (altså I
kan vælge af give instruktørerne et kørselstilskud, de 125
kr. eller ’en kop kaffe’ – det er helt op til jer at aftale
med instruktørerne).
 10 % af det ansøgte beløb fra Idrætspuljen kan afsættes
til administration/koordination af aktiviteterne.
 Så længe de planlagte aktiviteter der er givet tilskud til
gennemføres og afholdes (vi laver ’stikprøve-besøg’ til
aktiviteter) er der p.t. ikke formelle krav om regnskabsaflæggelse i Idrætspuljen (dette kan dog komme på tale i
løbet af 2021).
 Evt. uforbrugte midler kan beholdes i foreningen.
 Foreningen vælger selv hvilke undervisere/instruktører
der benyttes i aktiviteterne på skolerne.

 Da der er tale om foreningsaktiviteter i samarbejde med
skolerne under ’Den Åbne skole’ – og Idrætspuljen er
specifikt målrettet denne type foreningsaktiviteter - er
denne type aktiviteter støttet af Idrætspuljen ikke unfair
konkurrence i forhold til evt. kommercielle/private udbydere af lignende ydelser.

På laugsgildet blev bestyrelsen opfordret til "at undersøge forholdene om FRitidspuljen nærmere og viderebringe resultatet i næste nummer af “Liv i Lauget"."
Dette har bestyrelsen i skrivende stund endnu ikke
gjort trods flere opfordringer. Derfor kontaktede redaktøren kommunen og har modtaget ovenstående svar.
Generelt om Idrætspuljen:
https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette/tilskudtil-fritid-og-idraet/idraetspuljen

--- oOo ---

By- og Kulturforvaltningens afdeling Fritid og Folkeoplysning oplyser i øvrigt, at de først kræver ekstern revision af regnskabet, hvis
foreningen modtager mere end 400.000 kr. i kommunalt tilskud

I en corona-tid.
Da meddelelsen kom, at man maksimalt måtte samles 10
personer, blev de almindelige laugsaftener selvfølgelig
aflyst. Øjvind foreslog da, at musikerne (optil 10 personer)
kunne mødes på skolen og øve. Vores formand Poul, som
også er nøgleperson, var med på idéen og det blev sat i
gang med det samme, så første gang blev allerede onsdag
den 28. oktober, hvor fem musikere mødte op, og de
følgende gange kom der flere.
Lisbet har samlet fire par, som gerne vil danse. Det er så
organiseret på den måde, at to musikere (på skift) spiller for
danserne. Fire par + 2 musikere = 10 personer.
Sådan kan det også gøres. ☺

Du kan følge med i hvilke melodier/danse vi øver på
tage01.dk > Folkemusiklauget FYNBOERNE > ….Læs
nærmere her > Se repertoiret her.

HVER MANDAG I MUNKE MOSE.
Tidligere laugsmedlem Grethe Tofteberg fortæller: "Omkring
1978 var Spillemandslauget FYNBOERNEs kasse lidt slunken.
Odense kommune arrangerede "Sommerunderholdning", og det
lykkedes lauget at komme med der. Vi skulle spille hver mandag i
skolernes sommerferie nede i bageste hjørne af Munke Mose.
Lauget fik 500 kr. for dets medvirke, så der var råd til at
medvirkende kunne få en øl for deres anstrengelser. PR var der
ikke sørget for, så laugsmedlemmer gik på gågaden og delte flyers
ud om begivenheden."

Dette er ikke fra en af aftenerne i Munke Mose, men fra Fruens
Bøge 1863

Siden da har vi hver sommer spillet dernede til glæde for turister,
byens borger og os selv. Munke Mose er jo et yndet sted at slå sig
ned på græsset om sommeren, så i første omgang handler det om
at bede de flytte sig, som har placeret sig hvor vi skal spille og
danse.
Til at begynde med rykkede spille- og dansepladsen hen til det
store træ ved svinget på stien. Og siden 1990-erne har vi holdt til
mellem el-skabet og ginkgotræet. Enkelte gange har vi også spillet
på den anden side af stien.
2008 var et specielt år. Der byggede man Saabyes Stryg, og derfor
gav kommunen ikke lov til at vi spillede nede på det nyplantede
græs. Derfor fandt vi en plads omme bag træerne (på vej imod
Munke Mose Allé og så inde til venstre). Jorden der er mere
fugtig, så der var en tydelig dansering i græsset bagefter, og den
holdt sig i flere dage.
En del, som ellers danser i folkedanserforeninger, savner at
komme ud og danse i den lange sommertid, og dukker så op i
Mosen. Et par kommer fast helt fra Svendborg hver uge. Der
kommer nysgerrige turister og forbipasserende stopper op og
betragter vores aktivitet, så nogle år har vi delt reklamesedler ud.
Nogle folk tager derned for at se
hvordan det er og prøver at danse, og det kan hænde at de
fortsætter i lauget når indesæsonen går i gang. Ofte dukker

Munke Mose 2011
der nogle folk op og spiller med, blandt andet laugsmedlemmer,
som elles ikke kommer på laugsaftenerne i vinterhalvåret.
Penge fra kommunen til lauget er for længst stoppet. Men
traditionen med at give gratis øl eller vand til de der deltager
fortsætter. Et par år har lauget tilbudt tre håndmadder til de, der
mødte op klokken 18, men det er blevet sparet væk for at dække et
underskud på et bal med et professionelt orkester udefra.
Når vi sådan er udendørs, er vi afhængig af vejret. Jeg husker, at
vi tilbage i 1985 marcherede hen på Badstuen og dansede fordi det
regnede. Vi prøvede også at lave aftale med Studenterhuset, som

lå lidt længere henne ad Filosofgangen på et hjørne, om at kunne
være derinde, hvis vejret var dårligt. Men der har også været
relativt få gange hvor vi helt har aflyst hvor regnen har silet ned.
I år havde vi en speciel oplevelse. Efter at have holdt "juni-folk"
én gang i hos Henning og Karin i Otterup, havde Poul bestemt at
næste gang skulle være i Munke Mose. På det tidspunkt var
forsamlingsforbuddet på max. 50 personer, men var det besluttet,
at der ikke måtte spilles udendørs musik efter klokken 19. Ikke så
snart var vi gået i gang før to cykel-betjente dukkede op. Vores
musik larmer jo ikke, og Poul fortalte at vi havde tilladelse til at
spille i Munke Mose ( - han fik vist ikke nævnt, at det var til om
mandagene i skolernes sommerferie). Betjentene ringede hjem til
politigården, og vi fik heldigvis lov til at fortsætte. Py-ha! De
følgende gange tog vi ud på Engen i Fruens Bøge .....

(Betjentene på billedet har intet med den konkrete situation at gøre.)

Ovenstående er et genoptryk at en artikel af tidligere laugsmedlem Bent Hansen fra LIV I LAUGET nr. 100. (I samme
nummer har Jane Madsen skrevet en længere artikel om
bladets historie.)

--- oOo ---

Fra Badstuen til Kulturmaskinen ?
Hidtil har vi fået trykt laugsbladet i Klaregade, men forretningen er nu lukket. Derfor har jeg undersøgt hvad det vil
koste at få bladet trykt på Kulturmaskinen. Da der skal
trykkes mere end 150 blade, får vi 20% rabat, men prisen er
afhængig af hvor mange sider bladet er på. Billeder kan blive trykt i farver, men det vil koste 1 kr 60 øre ekstra for de
ark med farver.
De seneste ti numre af LIV I LAUGET har været på gennemsnitlig 32 sider (min. 24 - max. 48). På kulturmaskinen
vil det i koste 12 kr 80 øre at få trykt et blad på 32 sider i
sort/hvid. Trykning til 167 laugsmedlemmer vil blive ca.
2.000 kr. Et blad på 24 sider vil koste 9 kr 60 øre og 48 sider vil koste 19 kr 20 øre pr stk.
Ud over trykning er der udgift til distrubution.
Mon ikke, at det kan dækkes ind med en kontingentforhøjelse på 50 kr.?

På de følgende sider bringes de to nyhedsbreve, som har været udsendt:

Nyhedsbrev fra Folkemusiklauget Fynboerne
Hele landet lukkede som bekendt ned lige efter vi havde laugsgildet den 4. marts 2020, hvor Jørgen
Johansen blev genvalgt til bestyrelsen og Lisbet Egdal nyvalgt, begge for to år. Susanne Villumsen
blev valgt som suppleant til bestyrelsen for 2 år. Inge Nielsen og Niels Ole Jensen blev genvalgt
som revisorer og Steen Poulsen blev ny revisorsuppleant.
Lokky Jørgensen har i september meddelt, at han trækker sig fra bestyrelsen og suppleanten Kirsten
Terndrup indtræder nu. Da vi nu ikke har vores bladredaktør længere, får I nu dette nyhedsbrev i
stedet.

De allerfleste af laugets planlagte aktiviteter er ikke blevet til noget. Dog har en mindre gruppe
dansere og spillemænd mødtes i Munke Mose og i Eventyrhaven i sommer.
I september startede lauget så småt op på Vestre Skole igen, med afstand.

Vi har flyttet vores baller fra Kulturmaskinen, fordi vi ikke måtte danse der. I Seniorhuset,
Toldbodgade 5, Odense er der en stor hal med 467 kvadratmeter, hvor vi højst må være 50 personer
indtil forbuddet bliver hævet. Dne 23. september 2020 havde vi bal med Rannok og vi var 30, så der
var god plads. For at undgå for mange kontanter indbetalte de der ville til ballet pengene direkte til
vores bankkonto.

Vi holder afstand, danser med de samme hele aftenen, har håndsprit, giver ikke krammere eller
håndtryk.
Onsdag den 30. september 2020 kl. 19.00 Bal i Salen i Seniorhuset, Toldbodgade 5 i Odense.
Folkemusiklauget Fynboerne spiller op til dans. Kom og få en dejlig aften. Gratis entré.

Fredag den 23. oktober 2020 kl. 19.00-22.00 spiller Gangspil op til dans i Hal 2 i Seniorhuset,
Toldbodgade 5 i Odense. Gruppen består af Kristian Bugge, Sonnich Lydom og Malene D. Beck.
De er garanter for en underholdende og varieret rejse gennem den danske folkemusik. Disse livlige
musikere byder på gamle dansemelodier fra hvert hjørne af landet. Vi besøger egne som øerne Læsø
og Fanø, samt Thy og København. Forvent alt fra vilde polkaer og jigs til lyriske valse, fejende
reels og glade hopsaer samt de smukke Sønderhoningmelodier fra Fanøs berømte musiktradition.
En uforglemmelig musikalsk rejse krydret med humor og historier fra deres mange år på
landevejen. Med udgangspunkt i de mange års arbejde med den traditionelle danske musik, tilegnet

i samspillet med de gamle traditionsbærere, eller fundet i gamle nodebøger, tager musikken jer med
et nyt sted hen. Entré 50 kr. Indbetal entréprisen på laugets konto 6810 0001096219 med oplysning
om dit navn, så vi undgår kontanter

Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 19.00 Bal i Hal 2 i Seniorhuset, Toldbodgade 5 i Odense.
Folkemusiklauget Fynboerne spiller op til dans. Kom og få en dejlig aften. Gratis entré.
Fredag den 6. november 2020 kl. 19.00-22.00 spiller Tove de Fries og Malene D. Beck op til dans
i Hal 2 i Seniorhuset, Toldbodgade 5 i Odense. Disse to, ikke særligt lydløse damer, er begge
flasket op med den traditionelle instrumentale musik fra den jyske prærie og marskland om end i
hver sin ende af landet. Duoen spiller og formidler med humor, stor kærlighed til og respekt for de
mennesker og miljøer der har bevaret og videreført musikken. Derudover tilføres hvad der gennem
et langt virke har inspireret fra nær og fjern. Her skal især nævnes musikken fra den lille ø Cape
Breton i Nova Scotia, Canada , hvortil og fra der er foregået mange musikalske udvekslinger de
sidste ca. 20 år. Entré 50 kr. Indbetal entréprisen på laugets konto 6810 0001096219 med oplysning
om dit navn, så vi undgår kontanter.

Torsdag den 19. november 2020 kl. 19.00-22.00 spiller Kristine Heebøll og Jesper Vinther op til
dans i i Hal 2 i Seniorhuset, Toldbodgade 5 i Odense. Glæd jer til en herlig blanding af
nykomponeret dansemusik og traditionel dansemusik fra bl.a. Thy, Læsø og Vestjylland. De har
sammen udviklet og forfinet deres dansespil, i denne duo, siden 2001. De er begge uddannede fra
konservatoriets folkemusiklinje og har desuden, fødderne solidt plantet i den danske
folkemusiktradition, med et brændende hjerte og respekt for traditionen og stor glæde og lyst til
videreudvikling. Der er garanti for kræs til øret og brændstof til benene. Indbetal entréprisen på
laugets konto 6810 0001096219 med oplysning om dit navn, så vi undgår kontanter.

Onsdag den 25. november 2020 kl. 19.00 Bal i Hal 2 i Seniorhuset, Toldbodgade 5 i Odense.
Svendborg Danse- og Spillemandslaug og Folkemusiklauget Fynboerne spiller op til dans. Alle
også begyndere er meget velkomne. Kom og få en dejlig aften. Gratis entré.

Onsdag den 9. december 2020 kl. 17.00-22.00 har vi lejet den store hal igen i Seniorhuset, så der
er plads til at vi spiser, snakker, synger, spiller og danser sammen, hver for sig med afstand som vi
plejer. Vi kan ikke lave buffet, men må hver især tage vores egen mad med.

Så må vi krydse fingre for at det nye år 2021 får bugt med corona, så alt kan blive mere normalt.

23. september 2020
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 26. oktober 2020
Vi havde et fantastisk bal efter alle forskrifter i fredags med Kristian Bugge, Sonnich Lydom og Malene D.
Beck. Vi holdt os lige under grænsen på 50 personer. Og så kom der igen nye retningslinjer.
På grund af de nye corona restriktioner har bestyrelsen aflyst ballet den 28. oktober 2020, da vi ikke må
danse, ikke engang parvis som hidtil. Laugsaftener på Vestre skole er også aflyst indtil videre.
Til gengæld er der åbnet op for at vi kan holde en koncert den 6. november 2020 kl. 19-21 i Seniorhusets
Hal 2 med Tove de Fries, Malene D. Beck og Marcus, der vil fortælle historier og spille musik. Vi skal sidde
på stolerækker og der vil blive salg af øl og vand. Vi skal desuden have mundbind på, når vi bevæger os fx til
toilettet. Der er ikke mulighed for at danse. Vi håber I vil være med til at gennemføre koncerten og som ved
de to sidste arrangementer opfordrer vi jer til at indbetale 50 kr. pr. medlem, ung under 25 og personer
med tilknytning til Skibhus 17:48 og Grønland. Alle andre 100 kr. Pengene skal indbetales på laugets konto
6810 0001096219.
Den 19. november 2020 kl. 19 vil vi afholde den sidste koncert i år denne gang med Kristine Heebøll og
Jesper Vinther, der også vil fortælle og spille musik. Vi skal sidde på stolerækker og der vil blive salg af øl og
vand. Vi skal desuden have mundbind på, når vi bevæger os fx til toilettet. Vi håber I vil være med til at
gennemføre koncerten og som ved de to sidste arrangementer opfordrer vi jer til at indbetale 50 kr. pr.
medlem, ung under 25 og personer med tilknytning til Skibhus 17:48 og Grønland. Alle andre 100 kr.
Pengene skal indbetales på laugets konto 6810 0001096219.
Om det bliver muligt at holde bal sidste onsdag i november og juleafslutning er endnu usikkert. Hvis du er
spillemand, kan du kontakte Poul og høre om der er plads til at øve. Her gælder forsamlingsforbuddet på 10
personer og I skal have mundbind på.
Her kommer Jørgens rapport fra sommeren i Munke Mose:

Munke Mose 2020:
29/6 Spillemænd: Erling Larsen, violin, Tommy Pedersen, violin, Tage Aabech, violin, Poul Strunk, violin,
Rikard Lund, harmonika, Ole Kastberg, harmonika. Der var 20 dansere og vejret var strålende.
6/7 Spillemænd: Rikard Lund, harmonika, Steen Poulsen, guitar, Ole Kastberg, harmonika, Tommy
Pedersen, violin. Der var 4 dansere. Vejret var blæsende
12/7 Spillemænd: Erling Larsen, violin, Tommy Pedersen, violin, Tage Aabech, violin, Rikard Lund,
harmonika. Der var 20 dansere og 20 tilskuere. Vejret var køligt.
20/7 Spillemænd: Ole Kastberg, harmonika, Poul Strunk, violin, Tommy Pedersen, violin, Erling Larsen,
violin, Tage Aabech, violin, Rikard Lund, harmonika, Steen Poulsen, guitar. Der var 20 dansere. Vejret var
køligt.
27/7 Spillemænd: Poul Strunk, violin, Barbara Dalgård, violin, Ole Kastberg, harmonika, Steen Poulsen,
guitar. Der var 16 dansere og vejret var gråt.
1/8 Spillemænd: Steen Poulsen, guitar, Tage Aabech, violin, Rikard Lund, harmonika, Ole Kastberg,
harmonika,Helene , violin. Der var 20 dansere og solen skinnede.
Jørgen Johansen
I håbet om vi alle kommer godt igennem disse coronatider…….Bestyrelsen

