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STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

Blik & VVS ApS
JØRN E. JENSEN . Mobil 22 14 14 32

Skovballevej 25 . Tåsinge . 5700 Svendborg

Telefon: 62 54 14 32
AlT i blik - vvS - vAnd - vArme
SAniTeT - oliefyr - nATurgAS

Schnohrsvej 40, 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 11 45
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Din lokale vinimportør
        har vinene til ethvert formål

Rosengrenens Vinimport
ellehaven 4b · 5900 rudkøbing
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Bassemandsvej 25
5900 Rudkøbing

21 43 01 37
Super Spar Humble

Hovedgaden 24
5932 Humble

62 57 11 66Klavsebøllevej 2, Tranekær
Telefon 6250 1692

Dageløkke Auto
Henrik Rasmussen
Stoensevej 2
5953 Tranekær

Tlf. 62591461

Stoensevej 2 - 5953 Tranekær - Mobil 20223527
mlhavemaskiner@gmail.com
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Der var engang, det var der i november '72, vi besluttede stiftel-
sen af langelands Jazzklub. vi havde nok en lille tro på, dette 
skulle holde en tid, da der jo ikke rigtigt var noget, vi unge menne- 
sker med danseglæde kunne tage os til. Sådan en klub kunne 
nok holdes aktiv - måske til vi var færdige med vores påbegyndte 
uddannelser, jaae eller måske helt frem til vi indgik i et ægte-
skabeligt forhold? under alle omstændigheder ville vi nok ikke 
være at finde iblandt bestyrelsen eller klubben i det hele taget, 
når vi engang skulle blive forældre.
Så gik der 45 år med fynd og klem, hæs og blæs og over stok og 
sten, ægtefælle, børn og job, rytmisk musik og en hulens masse 
gode, muntre og kærlige oplevelser. dette alt sammen i den lille 
(sikkert danmarks mindste) Jazzklub. Sideløbende fulgte der 
visse traditioner der faktisk bevirkede, de fleste af os fra dengang 
i dag kan føje ”bedsteforældre”, ja endog ”oldeforældre” til cv’et.
På et tidspunkt, når man når så høj en alder, opstår ofte spørgs-
målet: ”Sku’ vi ikke også ha’ nogle æresmedlemmer?” Straks ud- 
nævnte vi en, så to - tre og til sidst faktisk hele den gamle og 
mangeårige siddende bestyrelse. denne beslutning bevirkede 
desværre, mange af de udnævnte ophørte deres virke for den 
lille klub, og værst af alt har vi stort set ikke set dem siden til 
vores arrangementer. Siden er ingen blevet udnævnt til æres-
medlem af langelands Jazzklub.
45 år. Selvom jeg ofte har svært ved at se en positiv fremtid for 
en Jazzklub på langeland, har vi måske alligevel stadig en lille 
gnist, der ligger og gløder med lidt optimisme og varme i vort lille 
ildsted. en gnist af den slags der kan få flammerne i live som 
tidligere set, idet vi dags dato stadig er en god og sammenban- 
ket bestyrelse med mod på fremtiden. dette ikke alene gældende 
for Jazzklubben, men så sandelig også for vor lille Ø som de  
senere år har måttet tage imod så megen grim omtale. vi skal ha’ 
blomster i vinduerne og smilene frem igen.
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Fortsættelse fortsætter

Samlet set tror vi på et snarligt vendepunkt i den positive retning, 
og med de unges, i bestyrelsen, gå-på-mod med så simple midler 
som ”samarbejde med ligesindede”, ”synlighed” og ikke mindst 
Jazzklubbens i forvejen grundpiller som ”tro, håb og kvalitet”.
(læs mikkels kulturartikel her i bladet).
Økonomisk kan vi som altid komme slemt i knibe, men så længe 
nogle finder støtten til en Jazzklub som en god investering i en 
af fremtidens nødvendigheder for positiv og bærende vækst, skal 
vi i bestyrelsen nok sørge for benarbejdende motion samt lidt 
”betleri” og livgivende førstehjælp til fremme for langelands bed-
ste omtale i de, måske, næste 45 år.
vort halvrunde jubilæum vil vi gerne inviterer jer alle med til at 
fejre i skæret af et hyggeligt ”samarbejde” med basic big band. 
2017 er nemlig året, hvor også basic big band har halvrundt 
jubilæum. Således kan bigbandet, der flere gange er udnævnt til 
danmarks absolutte bedste, fejre 25 års velklingende samspil. 
vi har igennem alle årene haft et tæt og godt samarbejde med 
basic big band, så godt at vi mente, det ville være helt naturligt 
også at fejre 2017 sammen - og heldigvis var basic big band af 
samme mening.
den meget festlige dag er bestemt til SØndAg 12. november 
kl.15.00 og henlagt til Sydfyns kulturhus, borgerforeningen,    
Svendborg. basic big band underholder med en jubilæumskon-
cert med mAdS mATHiAS som solist.
reserver allerede nu denne dag til en festlig musikoplevelse med 
store overraskelser.
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Den første Jazzklub på langeland opstod i 1957, da Svend Aage
kjær kom til byen og åbnede en musikhandel i Sidsel bagers-
gade. Han mærkede interessen for jazzmusik var stor og han 
tog initiativ til at stifte rudkøbing Jazzklub i 1957. Svend Aage 
kjær lagde ”liv og sjæl” i klubben i flere år. der var klubaften på 
Hotel rudkøbing hver anden lørdag aften, og buttersbeans Jazz- 
men fra Svendborg spillede. ungdommen strømmede til, for det  
var morsomt med et sted, hvor de unge kunne more sig. Jitterbug 
og Jive blev startet op, og vi ”gav den hele armen”. i februar 1958 
blev der holdt karneval, fantasien kendte ingen grænser...både 
napoleons Josefine, sultanen af brunei, ledsaget af yndige ha-
remskvinder, en klovn og en snemand, cowboys og indianerer, 
deltog, så det var en broget skare. desuden dukkede en robot 
op med blinkende pærer, antenne og ringeklokke. Pærerne blin- 
kede hver gang nogen rørte ved den hanske-klædte hånd, og 
man fik et lille stød. derfor turde pigerne ikke danse med den 
sælsomme robot...som slukkede for ”det elektriske” så løjerne 
kunne foregå på sædvanlig vis.
Jazzklubben holdt koncerter med kendte orkestre, bl.a. Story-
ville Jazzmen, Adrian bentzons Jazzband og Papa bue og hans 
vikinger. den 27. marts 1960 gav riverboat Jazzmen koncert i 
Ørsteds Pavillonen, inviteret af Jazzklubben.
når jazzaftenerne sluttede et godt stykke over midnat, stod Svend 
Aage kjær op på en stol, og hans afskedssalut lød: ”Så er det nat, 
nat, jeg vil hjem, og jeg vil bæres”...sagt på klingende langelandsk.
Jazzklubben arrangerede også busture til odense, da Chris bar- 
ber spillede i riverside Jazzklub i byen og da louis Armstrong 
gav koncert i fyns forum.
i 1962 fik rudkøbing Jazzklub problemer både pladsmæssig og 
økonomisk. i augst fik klubben et gratis mødelokale i Ørsteds 
Pavillonen, hvor den kunne være hver søndag aften, men den 
overlevede kun nogle få måneder.

Nostalgi - et tilbageblik
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langelands Jazzklub blev stiftet d. 28. november 1972 på initia-
tiv af Jack Stæhr og Søren Stridsholt nielsen, og den fik heldigvis 
stor tilslutning. men jeg mindes med glæde rudkøbing Jazzklub, 
og ungdomsårene der...

Strandgårds-jazzen - og den kostbare hemmelighed i feodors 
cisterne.
- Jeg er parat til at strække mig meget langt. bare jeg får min vilje 
…Sådan cirka var rammerne, da klubformand Jack meldte, at 
han gerne så en artikel til jazzklubbens årsskrift 2017. og måske 
med den tilføjelse fra formanden, at det helst skulle være noget 
anekdotisk. underforstået - fra gamle dage. dengang jazzklubben 
var ung, og vi andre var unge og smukke. nu er vi kun og. for-
manden nåede at strække deadline meget langt. Til gengæld fik 
han sin vilje. Så her følger nogle nyspundne ord fra mindernes 
skatkammer.
om fem år runder langelands Jazzklub det halve århundrede. 
Skulle der gøres et jubilæumskrift, ville Strandgårds-jazzen uden 
tvivl få sit eget fyldige kapitel.
de mere end tyve års uafbrudt, levende sommerjazz i trælast-
handler frits’ og fru mariannes maleriske købmandsgård nær 
havnen var i højeste grad med til at slå jazzklubbens navn fast, 
og forbinde den med glad, levende musik - helst under en skyfri 
aftenhimmel. det sidste lykkedes ni ud af ti gange. en enkelt 
Strandgårds-jazz blev forhalet til Hotel Skandinavien og en anden 
til Ørsted.
Strandgårds-jazzerne blev blæst i gang i det små midt i 70’erne, 
to-tre år efter klubben var startet. musikken - ét orkester - spillede 
om aftenen. der var ikke lagt op til picnic-kurve, og scenen var 
en mindre vogn lånt hos et landbrug i oplandet. Arrangementet 
gik nogenlunde. i bestyrelsen var vi dog lidt spredte om det skulle 
fortsætte året efter. forsigtig-fløjen ville stoppe, mens legen var 
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god. de modige ville have et større navn på scenen. det blev 
til det sidste, og et par bestyrelsesmedlemmer stillede privat 
garanti mod et evt. underskud. Selv vejret spillede med denne 
knald-eller-fald-aften. Så der blev ikke brug for garanti. Tværti-
mod. en tradition var grundlagt i Jazzklubben. i de efterfølgende 
mange år blev en vellykket Strandgårds-jazz det, der satte stan-
darden for musikken resten af sæsonen.
der gik ikke mange år før juli-lørdagens jazz omgivet af stokro-
ser, brosten og bindingsværk voksede til to orkestre plus med-
bragt madkurv med port-åbning allerede midt på eftermiddagen. 
Typisk stod et lokalt orkester på den nu meget større anhænger-
scene, fx Swingborgsund Jazzband. om aftenen spillede i årenes 
løb flere håndfulde af landets kendeste jazznavne, fx. fessors 
big City band, Papa bue, Theis/nyegaard, brede big band og 
leonardo Pedersens Jazzkapel.
Strandgårds-jazzen toppede publikumsmæssigt i 1990. godt 600 
betalende gæster gik gennem porten i brogade 25. Havde vi haft 
en rød lampe, var den blevet hængt op.
i slutningen af 1990’erne klingende interessen ud og bestyrelsen 
besluttede at stoppe, mens legen var god. noget andet var også  
ændrede ejerforhold omkring ejendommen, så det heller ikke  
længere ville være muligt at holde jazz i gården. i 2003 gennem- 
førtes efter nogle års pause en slags efternøler-Strandgårds-jazz. 
det blev den allersidste. Afdansningsballet.
Anekdoten? omsætningen ved entré og bar sådan en herlig 
sommeraften kunne let løbe op i 50.000 kr. Store penge, som 
der skulle passes på helt til banken åbnede mandag formiddag. 
flere finurlige gemmesteder blev opfundet gennem årene. et af 
de mere fantasifulde var nok toilet-cisternen hos frits’ bortrejste 
far, feodor. Her overnattede engang et fem-cifret seddelbundt. 
godt der ikke blev trukket ned…
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Hermed en tak til langelands Jazzklub og publikum for det fine 
arrangement d. 4. november 2016.
Som leder af Swing Cats gennem 40 år vil jeg fortælle lidt om for- 
tiden og nutiden og hvorfor.
Jeg/vi er blevet musikere. for mit vedkommende startede det 
med at jeg som 15-årig i 1964 købte en brugt klarinet for 100 kr. 
og lærte mig grebene, og hvor de enkelte toner var på dette for 
mig spændende instrument.
Jeg havde hørt jazzplader med forskellige klarinettister i new 
orleansbands og syntes godt om ”den frie fugl” der dannede 
tonerækker rundt om de andre instrumenter. efter et halvt års tid 
var vi nogle skolekammerater der dannede et band og spillede til 
skolefester.
Jeg fik snart lyst til at prøve forskellige saxofoner; men fra 1971 
blev det tenorsaxofonen der blev mit fremtidige instrument.
Jeg var så heldig, at jeg i 1972 fik mulighed for at spille med nogle 
ældre new orleans musikere, såsom Percy Humphrey, louis 
nelson og louis barbarin og fik senere på året tilbudt en tourné 
med kid Thomas og louis nelson med et band som banjospille-
ren ricardo Hansen havde samlet.
vi spillede i danmark og Sverige hver aften i næsten 2 måneder, 
så det gav rutine og et indblik i livet som musiker på landevejen.
før dette havde jeg været igennem en uddannelse som reklame- 
tegner på kunsthåndværkerskolen og jeg besluttede mig for at 
dele mit arbejdsliv mellem musikken og tegneriet. en af mine 
gode lærere på skolen var for øvrigt trompetisten Theis Jensen.
På det tidspunkt begyndte jeg også at lytte meget til blues og 
rhythm and blues, og tænkte på at  danne et band som ikke kun 
spillede én stilart, men blandede det hele i en stor gumbogryde.
i 1976 fik jeg samlet et band som jeg kaldte Swing Cats sammen 
med gode venner som havde de samme idéer. vi fik hurtigt mange 
jobs, og efter et par år var vi oppe på 120 spilninger om året. da 
vi efterhånden havde arbejde, familie og op til flere børn, blev vi 
nødt til at finde et mere ”naturligt” leje.
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vores oplevelser gennem årene har været fantastiske, med spil-
ninger i både europe og det fjerne Østen, dubai, grønland og 
ikke mindst her i danmark, hvor vi trods alt har vores base og 
dejlige publikum.
På pladesiden har Storyville udgivet en lP i 1981, og på music 
mecca har vi 2 cd’er i kataloget.
vi er et liveband, hvor musikken her og nu er det primære, og 
vi elsker at spille for et levende, dansende publikum.
Hvorfor vi spiller? fordi vi ikke kan lade være.
mine herlige musikere er:
Søren kirk, trompet, niels Holleufer, el-guitar, Peter Sørensen 
(min bror), el-bas, Claus lauesen, trommer og Søren Sørensen, 
tenorsax og forfatter til ovenstående.

Se vores hjemmeside på swingcats.dk med musikeksempler, og 
husk på vi spiller musik til alle lejligheder. ring på 20 62 62 10.
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Midtlangeland Fjernvarme A.M.B.A.
Spodsbjergvej 147D · 5900 RUDkØBiNG

TlF. 6251 2142

Havnegade 3 · rudkøbing

www.o-cafeen.dk
Tlf. 62 51 30 30

Smørrebrød og caféretter
gammeldaws is m/kugler

- fordi vi er lokale...

Østergade 72  .  5900 Rudkøbing

Schnohrsvej 47  .  Rudkøbing  .  Telf. 62 51 26 05
www.hmlarsen.dk

ØHAVETS SMAKKECENTER
Strynø

 

TLF. 50981306/60778865
WWW.SMAKKECENTER.DK

Kabyssen
Strynø Smakkecenter
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Åbent fra 1. maj til 15. september
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11Den gammeldaws facon

indrømmet. Julekortene (de håndskrevne hyggelige med sne-
billeder, julemænd og nisser, varme kærlige hilsener, personlige 
tegn og finurligheder) med den rette gamle julestemning forfattet 
med stort set samme tekst hvert år, er alt sammen lige om lidt et 
levn fra ældre tid. der bliver ikke mere ført håndskrevne dagbøger 
eller regnskabsark med debet og kredit. Selv den håndskrevne 
poesi på offentlige toiletter er en saga blot. Jeg har såmænd op-
levet en ”møjsur mokke” blive fornærmet, fordi min korrespon-
danceform var af den gammeldaws håndskrevne.
ikke desto mindre har alle ”vi gamle” i jazzklubbestyrelsen efter- 
hånden sluppet al den gamle stædighed. Således har alle nu fået 
adgang til mobilsamtale med eget nr. Alle er nu udstyret med et 
betalingskort af mærket dan-visa-kort, dog skal her indsparkes 
den lille fodnote, ikke Alle endnu har lært at bruge nævnte nu 
ihåndenværende vidundere.
bedre ser det faktisk mærkeligt nok ud, når brugen af ComPu-
Ter bliver banebragt. Alle i bestyrelsen for langelands 45-årige 
Jazzklub, kan rent faktisk udfører selv vanskelige opgaver på en 
sådan genstand. Alle har faktisk bidraget med artiklerne til dette 
jubilæumsblad forfattet og afleveret pr. it-tastatur.
Så langt er vi i klubben nået i det elektroniske univers, at vi i år vil 
forsøge at få dette og fremtidige medlemsblade ind på hjemme-
siden, www.langelandsjazzklub.dk. Til denne opgave har vi invol- 
veret en meget kyndig og professionel operatør plus selvfølgelig 
klubbens egne - og yngre it-eksperter. vi andre er bare stolte og 
stadig forbløffede.
klubbens rapsgule medlemsblad vil vi dog sikkert aldrig stoppe 
med at få trykt. Siden 1974 har vi faktisk udsendt medlemsblade. 
i de tidligste år var vi selv både skribent, redaktør, typograf og 
trykker. rudkøbing Skole havde en såkaldt SPriTdublikATor 
stående, og på den kunne man så gratis trykke, hvis man under-
viste i ungdomsskolen, samtidig med man fik en lille bimmelim på.
i dag får vi denne smukke tryksag leveret fra trykkeriet ”STeP” i 



"Sammensatsholdet"12
Fa

gr
e 

ny
e 

ve
rd

en
..
.

Svendborg. udover et flot stykke arbejde formår trykkeriet også 
at være særdeles konkurrencedygtig - også på prisen - og mange 
tak for det.
Skriverierne i dette ”JubilÆumSnummer” er forfattet af: ulrik 
Stæhr, mikkel oldenburg, Jan rosenbeck, Søren Sørensen, 
Søren nielsen, ulla Arndt, Jack Stæhr og d’herrer ”goldfinger” 
og Holsted har tigget annonceopkrævningerne. Helle har holdt 
styr på det alt sammen, men uden gitte ”Tryk” var der aldrig blevet 
en eneste stavelse til jer. langelands Jazzklub vil derfor gerne 
sende en stor tak til alle involverede.

Venligst udlånt af Ulla Arndt Madsen.
Se omtale på side 5.

STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

Alt i antenner og digitale parabolanlæg

Tlf. 62 51 19 46
www.oantenne.dk

Rudkøbing Apotek
Brogade 15

5900 Rudkøbing
Tlf. 62511002 - fax 62512448

e-mail: rudkoebing@apoteket.dk

Ørstedsgade 18 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 22 80 · Fax 62 51 46 55

film skal ses i 

Bio langeland 
6251 1700  /  App 

www.biolangeland.dk 

lANGElANDS GODSTRANSPORT

Vi lever af Deres laster
- og har også lagerplads til dem...
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Søndag d. 5. marts kl. 15.00
Afvikles den ordinære generAlforSAmling
borgerhuset, Ahlefeldsgade 13-15, rudkøbing.
dagsorden ifølge klubbens love.
efter det ordinære, er langelands Jazzklub vært med lidt kaffe.
brødet vil være fra Stæhr’s bageri, Tullebølle.

Lørdag d. 11. marts kl. 11.00 - 15.00
brunCH-JAZZ  og SiZZle and the bogArTS
borgerhuset, Ahlefeldsgade 13-15, rudkøbing.
enTrÉ og brunCH 175,- kr.
Jazzklubben severer en lækker let frokost til denne særdeles ap-
petitlige og iørefaldende music til Sizzles dejlige sprøde stemme.
obS! konkurrencestyrelsen har pointeret overfor langeland 
kommune, der ikke må foregå konkurrenceforvridende arrange-
menter i kommunens offentlige støttede eller kommunalejede 
ejendomme. derfor denne, for alle besøgende til Jazzklubbens 
brunCH-JAZZ denne dejlige forårsdag, besparende og glæde-
lige nyhed: medbring din flaske øl, vin, snaps, cognac og 
dansesko. kaffe, vand og juice sælger Jazzklubben.

Søndag d. 4. juni (1. Pinsedag)
deT 36. STrynØ-PinSe-PiCniC-JAZZ-ArrAngemenT
underholdningen begynder kl. ca. 12.15.
entré til SmAkkeCenTereT: Jubipris 120,- kr. (under 15 år). 
medlemmer født i 1972 får 45% rabat på entréen = 66,- kr.
færgeafgang fra rudkøbing, tjek: strynøfærgenwww.lange-
landkommune.dk.
danmarksmestre og 25 års jubilerende basic big band har 
sammensat en jubilæumskoncert til dette års PinSeJAZZ, og 
der er lovet både lytte, spise og dansemusik til denne solbe-
skinnede forsommerdag - underholdning for fri udblæsning. 
medbring din egen eller køb frokosten på Smakkecenteret.

Jazzklubben satser på en lejlighedstilladelse til lidt udskænk- 
ning af det gode øl fra bryggerrieT veSTfyn, lidt god 
vin fra roSengrenenS vinimPorT og måske en lille skarp 
fra dAgli’ brugSen og SPAr i Humble. vi lægger op til 
en PinSeJAZZ som i de gode gamle dage med picnickurv, 
børn, sol og god musik.

Fredag d. 11. august fra kl. 15.00
JAZZ i elTrikgÅrden - og det er jubilæumsgratis.
”eXPerrimenT muSiC live PlACely” er en eftermiddag i 
den gamle gård bagved eltriks strøgforretning, hvor lAnge-
lAndS JAZZklub har hyret et dynamisk sprudlende ungt 
orkester, der vil kræse for øregangen med rytmiske melodier.
fri enTrÉ hele eftermiddagen.

Fredag d. 10. november - Mortensaften
JAZZklubbenS big bAng morTenS AfTen
borgerhuset, Ahlefeldtsgade 13-15, rudkøbing
dansemusikken leveres i år af det særdeles velspillende fynske 
5-mands store ”CHillie CHAne and his bAnd”.
orkesteret underholder med populære og traditionelle jazzdanse- 
melodier fra de go’e gamle dage.
dørene åbnes kl. 18.00 og spisningen starter kl. 19.00.
Priser: Hele aftenen 295,- kr./kun dans 120,- kr.
bandebesætning: klarinet, dennis Christiansen, bas, Claus 
Clausen, Piano, mogens Andersen, guitar, lars lavent og på 
de tre trommer bandleader, Chillie Chane.
bemÆrk venligST alle nævnte priser er priserne man skal 
betale som medlem. gæstebillet = plus 50,- kr.

Søndag d. 12. november
fælles surprise jubilæumsarrangement med bASiC big bAnd
borgerforeningen, Svendborg fra kl. 15.00.
læs mere til den tid i dagspressen men reserverer allerede nu 
denne dag. (Piistt - mads mathias kommer også og spiller med).

Forsat det stor overblik... 15
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- og vedrørende generalkomsammen søndag d. 5. marts kl. 15.00
 i borgerhuset, Ahlefeldsgade, rudkøbing…
du kan roligt sige ja. en formands eneste opgave er, citat: ”du 
skal blot indkalde til møder, hvor din eneste opgave vil være, at 
uddelegerer samtlige arbejdsopgaver til de fremmødte. efterføl- 
gende skal formanden atter indkalde til nyt møde, blot for at kon- 
staterer alle uddelte opgaver er løst og tilendebragt på bedste vis”.
Sådan blev det mig fortalt på den generalforsamling for snart 
mange år siden, hvor jeg modvilligt, nærmest blev truet til et ja og 
tak, da posten som formand skulle uddeles. Ja, så blev det jo mig 
der ”fik” den stilling, jeg, så vidt jeg husker, også sad med for ca. 
40 år siden i samme omgivelser.

med alderen mister man af og til lidt hukommelse, kræfter, døm-
mekraft og førlighed. Ja nogle gange også sin pæne opførelse. 
Sidstnævnte kan i nogle ganske få tilfælde med en god portion 
held og snilde godt ”skyldes” ens høje alder, hvilket dog forud-
sætter modparten (offeret) er en hel del yngre udgave, men som 
valgt formand er ens plads næsten altid i forreste række - pladsen 
hvor man både bedre kan se og bedre blive set, og ikke som 
jeg blev bildt ind til den famøse generalforsamling. f.eks. kan der 
stilles spørgsmål om dette og hint til en formand, og nogle gange 
forventer spørgeren et hurtigt og klart svar, hvor det til tider kan 
være den valgte formand nødvendigt at fremkomme med egne 
holdninger og meninger, så folk ikke skal tro, han ikke ved hvor-
dan man gør og så for øvrigt, har været medspiller til en Jazzklub 
med til tider lidt skrappe eksistensvilkår, men på en PArAdiSØ 
som langeland kan fejre sit virke gennem 45 år.
Som formand skal man varetage klubbens interesser, og dertil 
har man fået medlemmernes accept og tiltro til at udtale sig til 
klubbens fordel. er dette ikke tilfældet, kan en formand få en 
kedelig unuanceret tilværelse i en bestyrelse, hvor medlemmerne 
ikke støtter den, de trods alt selv har valgt.

udtalelserne fra en formand bliver ofte analyseret, vendt, drejet, 
vejet og nogle gange fundet for let. nogle gange bliver der budt 
på både cigarer og cognac, andre gange kommer der en lussing 
flyvende. begge former skal man selvfølgelig kunne tage imod. 
og her er det, at en klub/forening for alvor skal tage sit ståsted 
op til grundig revision. Hvor står den, og hvor vil den hen? er der 
opstået en ny tekst i cv’et, mener man noget andet end tidligere? 
Skal der fremføres nye idéer og tanker, ting som gerne skulle 
give styrke til videre driftig virksomhed?

HUSk derfor vigtigheden af fremmøde til generalforsamlingen, 
søndag d. 5. marts kl. 15.00 i borgerhuset.
dagsorden ifølge klubbens love.
forslag der ønskes behandlet, skal være klubben i hænde tids 
nok og senest 8 dage før d. 5. marts på f.eks. langelandsjazz-
klub@mail.dk

På valg til bestyrelsen for 2 år er følgende: ulrik Stæhr, Helle 
flyvbjerg og mikkel oldenburg. Peter oldenburg er på valg for 1 
år. På valg er ligeledes revisor, lene Arrildslund og revisor supp-
leant, rikke knudsen - begge valg for 1 år.

efter generalforsamlingen vil langelands Jazzklub være vært 
med lidt mundgodt - fast og flydende - så alle med den rette 
hjerterytme skal være så hjertelig velkommen til en hyggelig 
eftermiddag. frygt os ikke, thi vi vil jer intet ondt. men ikke flere 
æresmedlemmer i denne ombæring.

Dagsordener 1972-2017 17
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innovation og jazz. To ord, to tidsaldre, der umiddelbart er stor 
afstand imellem. men også kun umiddelbart. umiddelbart for den 
hurtige iagttagelse.
innovation betyder udvikling af en ny idé og dens realisering i 
praksis. det centrale ved innovation er, at den nye idé får en fak-
tisk anvendelse.
Jazz er en musikform opstået i uSA omkring 1900. Jazz er pri-
mært en improviseret musik, hvor det rytmiske grundlag, snarere 
end en arkitektonisk plan, er kunstnerisk formdannende og des-
uden er en væsentlig forudsætning for improvisatorisk frihed.
begge ovenstående definitioner rummer så meget langelands 
Jazzklub.
bestyrelsen får konstant nye idéer og (heldigvis) er vi så anarkis-
tiske at de ser dagens lys lige så hurtigt som samme ideer bliver 
genereret.
Jazzklubben har sine tro traditioner. de traver trofast derud af. 
intet kan stoppe dem. de fortsætter trods turmult og torden.
men alligevel skyder der pludselig små unikke knopper frem. de 
nye tiltag vandes, luftes og plejes, men heller ikke for meget, for 
vi ved jo alle godt, at den nye sprudlende idé venter i kulissen 
klar til at gøre sin debut.
Jazzklubben har sin helt særlige bestyrelse. fremgangsmåden 
er fast. vi har hierarkiet. de regler og krav der står beskrevet i 
reglerne. vi er helt legitime og vi refererer til vedtægterne med et 
bredt smil og et højtideligt nik.
vi holder vores bestyrelsesmøder, flere end vi aftalte sidste gang, 
vi aftalte at skære ned på vores bestyrelsesmøder og vi er altid 
fuldtallige. det er sjovt fordi, hvis man ikke har fået sms’en (vi har 
et bestyrelsesmedlem, der er modstander af telefoner), mailen 
(vi har et bestyrelsesmedlem der ikke har PC, og en der har for 
mange mails og derfor glemmer at opgive den rigtige) en kærlig 
henvisning i køen i brugsen, så bliver man ringet op på dagen, 
og mirakuløst dukker alle alligevel op. man skal have et vist tem

Appetit på livet... 19
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perament for at sidde i den bestyrelse, men det er også præcist 
det, der er enestående.
vi laver dagsorden og skriver referat, men alle har glemt de tid-
ligere aftaler, de tidlige referater ja sågar dagens dagsorden, når 
vi i begejstringens tjeneste lader os rive med.
ud fra ovenstående tillader jeg mig at konkludere at langelands 
Jazzklub er en innovativ jazzklub. klubben har 45 års jubilæum i 
år and still going strong. bare at skrive det, giver mine fingre liv. 
45 år…Hold nu op! det er så flot. Selv er jeg 12 somre fra de 45, 
så bare det giver det en vis ærbødighed. vi ved alle sammen 
hvor svært det kan være at bevare et venskab, et band, en mad-
klub, en kæreste, en god rutine mm. 45 år. WoW!!!
langelands Jazzklub er innovativ og bliver forhåbentligt ved med 
det de næste 45 år. Jeg kan i hvert fald med stor stolthed løfte 
sløret for vores nyeste tiltag: brunCH-JAZZ i borgerhuset 
lørdag d. 11. marts.



Pinsen. Hvad, er det for en størrelse? den ligger stadig nogle 
bestemte uger efter Påsken, helt præcist 8 uger, Pinsen er også 
der hvor solen danser, der er Pinse liljer og så er der Pinse Jazz.
Pinse Jazz er en tradition, der efterhånden har nogle år på sam- 
vittigheden, og Pinse Jazz skal der selvfølgelig også være i 2017. 
Pinse Jazz holdes AlTid på Strynø Pinsedag.
Pinsen ”faldt” i år meget tidligt, jeg befinder mig i skrivende stund, 
i år 2016 nærmere 1. december, som jo er startskuddet på ned-
tællingen til en anden tradition, som ikke altid har noget med Jazz 
at gøre med mindre...lad nu det ligge.
Pinsedag lå allerede 15. maj i år så vi var, i klubben, lidt bekym-
rede for, om det nu kunne nå og blive varmt nok til, at vores 
trofaste publikummer kunne hytte sig. der blev derfor besluttet at 
få rejst et telt på Smakkecenterets plæne, i øvrigt rejst meget flot 
af illebølle beboerforening, hvor teltet var lejet til en favorabel 
pris, stor TAk for det. det skulle vise sig, at det ikke havde været 
nødvendigt, for som så ofte før havde solen danset sig varm fra 
morgenstunden, Pinsedag 2016. folk var glade og langelands 
Jazzklub var glade for alle dem der dukkede op.
musikken i år, leverede basic big band, ledet af kapelmester 
Thomas buchreitz i flot stil med humor og ivrigt svingende fortolk- 
ninger af de store big band mestre samt egne kompositioner. 
Senere samme eftermiddag havde vi fornøjelsen at præsenterer, 
det fra odense, ældre jazz orkester, odense banden, gennem-
snitsalder 68.5 år, som leverede traditionel old school jazz, af den 
slags, som får folk på dansegulvet, det skete så sandelig også 
denne gang.
Pinse Jazz 2017 kunne godt, musikmæssigt, ligne en gentagelse 
da vi igen har allieret os med basic big band, og igen med kapel- 
mester Thomas buchreitz, det har vi gjort af den simple grund, at 
vi ikke tror, at der er nogle af dem vi kender, der kan blive trætte 
af at høre på dem. det er i øvrigt basic big band’s, 25 års jubi-
læum, så de skal sku høres i 2017. Hip Hip Hurra og tillykke.
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Hvad er det så man gør for at være med til denne begivenhed?
1. væbner sig med tålmodighed, der er et stykke tid til, julen 

står for døren, luk den ind og nyd hvad nydes kan.
2. når tiden nærmer sig, vil man som medlem af langelands 

Jazzklub, modtage en mail, som fortæller, hvornår færgen 
sejler til Strynø og hvornår den sejler tilbage igen, fortæller 
at det er en god idé, at tage madkurv med, god idé med sol-
creme, at det økonomisk er en billig oplevelse for hele fami-
lien, f.eks. har der altid været plads til et godt parti rundbold, 
der vil stå om andre oplevelser, der er værd at tage til Strynø 
efter, pinsedag 2017, det vil også fremgå, at hvis man ikke 
har haft tid til at pakke en dejlig madkurv, kan der købes og 
spises god mad i kabyssen, på Smakkecenteret. i mailen vil 
der rettes opmærksomhed på, at langelands Jazzklub, helst 
ser, at drikkevarer bliver købt på området og at vi fra besty-
relsen glæder os til at tilbringe endnu en Pinsedag med jer, 
på Øen hvor unødig støj, er reduceret ned til ingenting.

3. Pinsen ”falder” i øvrigt først søndag d. 4 juni, der vil derfor kun 
være telt på pladsen i tilfælde af regnvejr. Til denne bemærk-
ning skal der tilføjes, at det kun har været nødvendigt at søge 
skjul for regnen 1-2 gange i de 36 år der er afholdt Pinse 
Jazz på Strynø.

4. vel mødt.
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Stort, flot og lokalt

Siden starten i 1992 har basic bigband spillet ved mange forskel-
lige arrangementer rundt om i landet.
lige fra jazzfestivaler, byfester, halfester, bryllupper, jubilæer, fød- 
selsdage og koncertarrangementer, med kendte gæstesolister, 
hvoraf kan nævnes...finn Ziegler, nils Jørgen Sten, nils Henning 
Ørsted Pedersen, Henrik bolbjerg, Thomas franck, bobo moreno, 
ivan Pedersen, ole fessor lindgren, nulle, Jørgen Svare, mads 
lacour, ole kock Hansen og mange, mange andre.
bandet består af musikere fra fyn og langeland, en god bland-
ing af ældre garvede musikere, samt unge nye jazz talenter, som 
alle har glæden ved at spille jazz og swing, krydret med pop og 
blues.
At basic er godt spillende, blev bevist da de i 2010 deltog i de 
uofficielle danmarksmesterskaber for amatør bigbands som blev 
afholdt i københavn.
i skarp konkurrence med 8 andre velspillende bigbands, vandt 
basic suverænt titlen som danmarks bedste amatør bigband.
bigbandet er 18 mand stort, og helt traditionelt sammensat af 
trompeter, basuner, saxofoner samt fuld rytmegruppe, og har des- 
uden sin egen dygtige sangerinde, emma.
i 2017 kan basic bigband fejre 25 års jubilæum, som markeres 
ved en stor jubilæums koncert i Svendborg borgerforening 
søndag d. 12. november.

Bygaden 71 · Tullebølle
Tlf. 62 50 12 03

STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

Østergade 34 · Rudkøbing
vald_j@post7.tele.dk

Den Mobile Fodterapeut
karen Marie Rasmussen

Ørstedsgade 26, rudkøbing

20 26 62 99
Hjemmebehandling tilbydes
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Eltrikgårdsjazz fredag d. 11. august fra kl. 15.00 til musikken 
stopper… og så er der grATiS entré.
vi har gjort det før, vi forsøger atter i år, og vi gør det helt sikkert 
igen. Jazz i eltrikgården griber mere og mere om sig takket være 
langelands Jazzklubs ubønhørlige stædighed. vi tror simpelthen 
ikke på, folk ikke kan se hyggen og romantikken i denne gamle 
rustikke bybaggård.
det er nu 4. år i træk, vi afholderen hyggeeftermiddag i eltrik-
gården, og apropos træk, ja så kommer der faktisk flere og flere 
til dette grATiS - ArrAngemenT denne lune sensommerdag, 
hvor vi til datoen får fundet endnu et nyt og spændende tiltræk-
kende ungt band. vi kalder dette tilbagevendende arrangement 
”eXPerrimenT muSiC live PlACely”, og foreløbig har vi 
fundet det bedste af cremen i dansk ungdommelige jazz - nemlig 
emmA PilgAArd. emma har fået frie hænder og en lille pose 
penge til at finde sine egne håndplukkede musikkere.
glæd jer, emma er specialist til dette hverv.
det er fredag d. 11. august denne oplevelse løber af stabelen. 
de gratis løjer starter kl. 15.00. vi prøver at sælge lidt drikke-
varer, du kan til gengæld komme som du er, men ta’ blot familie 
og bedste venner med.
fri enTrÉ - også for dem fra 1972…der vil muligvis blive mu-
lighed for at deltage i en lille jazzquis.

STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

Ahlefeldtsgade 29, Rudkøbing

30 86 96 62

Jes:   5120 0627
Britt: 3195 1308

mail: britt-a@ofir.dk
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Spørgsmålet har vi fået ofte. vi har hørt det fra medlemmer af 
langelands Jazzklub, men faktisk også mange gange, af tilfæl-
digt mødte, ganske almindelige mennesker - folk der måske har 
hørt det fra nogen, de kender der har deltaget. nu skal det jo 
ikke opfattes, som om vi ikke vil gi’ et relevant og ærligt svar. 
og vi kan let blive lidt ”HovSkySnoWSki”, når vi hører alle de 
positive bemærkninger, men dette ligger heller ikke til grund for 
vort manglende svar på spørgsmålet. faktum er blot, vi ikke lige 
har noget facit liggende klar i hatten. vi har ikke de vise sten og 
ej heller den berømte klare store kugle af fremtidens glas, så 
fremadrettet og set i lyset af andre påvirkninger, må vi berede os 
på nye og samme spørgsmål, fortsat vil ramme os fra tililende 
og videbegærlige mennesker.
dette år, 2017, nu 45 år efter det alt sammen begyndte, kan der 
så faktisk meget nemt opstå flere og måske også supplerende 
kaotiske optrin - nu også spørgsmål angående muSikken? Alle 
vil vi jo så gerne ha’ en lille swingom, men det skal fandme være 
til et ordentligt orkester med traditionel eller blueslignende god 
jazz. rytme og spilleglæde skal skinne igennem, så det uventede 
bliver en selvfølgelighed og tilbagevendende tradition hver gang.
Al denne logik og naturlige forklaringer besvarer desværre langt 
fra indledningen af denne artikel, nemlig det tilbagevendende 
spørgsmål: ”Hvorfor er langelands Jazzklubs mortensarragement 
så uTroligT PoPulÆrT i stort set alle kredse og alderstrin 
- Hvorfor?”
Ja, helt ærligt, så gør vi jo blot hvad vi kan, så netop dette og alle 
klubbens andre arrangementer, skal blive en succes - hver gang, 
men om succesen for dette specielle arrangement skyldes, den 
lækre andesteg efterfulgt af noget nær den bedste riz ala mande 
nord for Stuttgart, eller det er den altid velvalgte dansemusik, der 
gør sig gældende, ja vi ved det ikke. Svaret må blive et skud i 
blinde. vi gør det bare igen efter samme opskrift.
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Således har langelands Jazzklub lejet sig ind i brugbare lokaler, 
reserveret indholdet af en mindre andefarm, lagt brunekartofler 
til spiring og begyndt smutningen af et par kilo mandler. Samtidig 
har vi indgået en uopsigelig god aftale med et af fyns mest danse- 
venlige orkester. de tilsammen 5 mand står for noget nær det 
bedste traditionelle jazzmusik fyn i øjeblikket kan byde på, og 
går under det velklingende navn: CHilli CHAne And HiS 
bAnd. Samme aften, nogle timer før, vil der naturligvis blive ser-
veret den tradtionelle mortensand (der jo egentlig burde hedde 
gås). klubbens ”kogekone” vil i år anstrenge sig for at overgå både 
musik og sig selv, hvad provianten angår, og mandelgaverne vil 
være af jubilerende størrelse.
Således forberedt håber langelands Jazzklub at kunne give svar 
til alle, der fremover vil stille spørgsmålet igen og igen i bar’ for- 
bavselse. dermed er du og din familie, nabo og andre gode ven-
ner inviteret til at deltage i dommerpanelet denne aften. mød op, 
foretag en smag- og høreprøve, snup en swingom og bliv ”glad 
i låget”.

dette arrangement er henlagt til borgerHuSeT, Ahlefeldsgade 
13-15, rudkøbing, og løber af staben morTenSAfTen, fredag 
d. 10. november.
dørene åbnes kl. 18.00 og anden står pillet, stegt og klar kl. 19.00.
billetter kan købes på Turistkontoret fra ca. mandag d. 1. maj til 
mandag d. 6. november.
Pris hele aftenen 295,- kr. og prisen fra kl. 21.00 (jazz og dans) 
120,- kr.

Nu med mandelgave
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Hurra for Langeland og dens aktive JAZZKLUB28

Fredag d. 24. november 2016 var formanden og mikkel til møde 
på Humble Skole angående kulturen på langeland. Talstærkt 
mødte folk op. Alle repræsenterede forskellige bestyrelser og 
kreative initiativer. Ja, selv en journalist fra avisen var til stede. 
mødets dagsorden var klar og skarp, hvordan får vi sat endnu 
mere spot på kulturen på langeland? fra nord til syd trives kul- 
turen som en slagsbror på et værtshus. men det stod også hur-
tigt klart at udfordringerne er udgivet på platin.
Heldigvis er udfordringer kun til for at løses og løses, det skal de. 
”kulturminister”, ”kulturkoordinator”, ”kulturkalender”, de sociale 
medier og mange andre glimrende løsninger blev kastet frem og 
tilbage mellem de ivrige initiativtagere. ind i mellem så ivrige at 
genlyden fra gentagelserne hørtes lige lovligt meget. og det var 
en kulørt aften, det må man sige. Stridsøkserne ligger stadig og 
spøger i den langelandske muld. Så problemstillingen er relevant, 
helt klart. løsningen vil jeg dog sige er forholdsvis ufarlig og til- 
gængelig. Samarbejde, åbenhed og koordinering.
i 1789 lød parolen ”frihed, lighed og broderskab” under den 
franske revolution. Helt så alvorlig er ovenstående løsning dog 
ikke. men ligesom ved den franske revolution skal vi nok alle 
arbejde meget for en bæredygtig løsning, og vi skal nok heller 
ikke forvente løsningens indfrielse allerede i morgen (men lad os 
tage Hul på den allerede i morgen).
i langelands Jazzklub har vi grebet ordene fra mødet og brugt 
vores innovative tilgang til at tage hul på samarbejdet.
mikkel afholdt et rigtig godt møde med Anni Jensen fra biblioteket 
i rudkøbing om et fremtidig unikt samarbejde.
Signatur, kompetencer og involvering blev det centrale udfald af 
mødet. Helt konkret udmøntet i et arrangement i 2018. glæd jer!
Tanker er stadig mangfoldige og modige: efterskolerne på lange- 
land skal da komme forbi, og vise hvad de kan. møllehuset er 
oplagt og festivalen har vel brug for en jazzbod? i det hele taget 
er budskabet soleklart. lad os samle vores kræfter og lave noget 
der er specielt, noget der kan blive en del af vores dnA, noget 
der ryster, rystes og lagres.
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29Tikkende takker 
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Heldigvis har vi gjort det før, gjort det med den bedste mening og 
med dybeste ærbødighed, men gode gerninger kan ikke gentages 
for ofte, slet ikke når modtageren bærer præg af venlig forståelse 
og gavmildhed. derfor dette ”over” forbrug af velmenende ord til 
alle jer der støtter op om langelands Jazzklub i form af støttean-
noncering her i det lille rapsgule medlemsblad. også stor stor tak 
for økonomisk bistand til enkeltarrangementer. Her specielt og 
eneste i 2016, langeland kommune, til Strynø Pinse Picnic. 
også, men ikke mindst, skal atter lyde en kæmpe tak til alle i tro-
faste medlemmer. uden jeres fremmøde til langelands Jazzklubs 
få arrangementer, ja så havde Øen slet ikke en Jazzklub.
2016 bød jo ikke på den største aktivitet, klubben ellers tidligere 
har lagt for dagen i sin lange levetid. forklaringen er ligetil, den 
evigt skrantende økonomi. Sådan har det været før - ikke altid - 
og sådan vil det nok vedblive. dog skal her bemærkes en ting, 
sidste år (2016) gik vi ikke tiggergang som tilfældet var i 2015. 
ikke fordi vi troede, sådan en vildfaren ændring kunne fører til et 
økonomisk mirakel i positiv retning, nej såmænd blot for at konsta- 
terer et udslag af færre arrangementer, og færre arrangementer 
er roden til dårligere økonomi og Jazzklub i det hele taget. Til 
sidst er så kun tilbage at afvikle resterne af en 45 årig Jazzklub 
på danmarks suveræn smukkeste Ø.
når det så oven i al denne økonomiske virak og kritiske tilstand 
viser sig, klubben, med f.eks. 40 solgte billetter, skal betale en 
kæmpe stor lokaleleje svarende til 100,- kr. pr. billet, ja så er det, 
man ganske enkelt er tvunget til den lidt nidkære handling, det for 
de fleste er at gå tiggergangen. vi kan dog trøste os med, denne 
gangart ofte bliver brugt af mange andre og med samme formål.
vi har, foruden at ha’ fundet hatten frem igen, set os nødtvunget 
til at tage endnu en spareforanstaltning i brug, nemlig at vi frem-
over til hvert arrangement må overveje, hvor dette kan afvikles 



Selvtak

D
'b

ar
e 

os
..
.

30

billigst muligt. derfor har vi bestemt os for, at flytte de arrange-
menter, hvor dette er muligt, til borgerhuset i Ahlefeldsgade. 
lokalet er vi ret sikre på, kan blive hyggeligt med få midler, og 
akustikken her er helt i top. der er plads til små 100 danseglade 
medlemmer, og ved i hvad, vi gør jo bare dette, fordi vi brænder 
så frygteligt for det. det frivillige arbejde, der bliver belønnet med 
fælles gode oplevelser og hyggeligt samvær.
men gode venner. det er meget, meget længe siden, vi har op-
levet et overskudsarrangement, så vi må atter gå en omgang, på- 
ført et megavenligt stort smil og udstrakt hat, i håbet om en for-
stående modtagelse.
langelands Jazzklub længe leve - og tak for det.

Bestyrelsen ser før generalforsamlingen ud som følger:
formand: Jack Stæhr. Tlf. 24 47 88 36.
næstformand: Anders Hoelstad (næsten ingen telefon).
kasserer: ulrik Stæhr (overhovedet ingen telefon).
Sekretær: Helle flyvbjerg. Tlf. 30 17 44 95.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Palle g., trykker - mikkel 
oldenburg, booker og hjemmeside/facebook-bestyrer af 
guds nåde. Peter oldenburg, suppleant.

STØT ANNONCØRERNE - DE STØTTER JAZZKLUBBEN

Østergade 9 · Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 28

Vi 
kommer 

Ring
62 51 10 13

Birger Groth larsen
Jens Winthers Vej 34

Rudkøbing
etojeblik@mail.dk

AlT i: Tagrender, nedløbsrør, inddækninger,
skifertage, kobberarbejde, ventilation

Spodsbjergvej 137 . rudkøbing
Telefon 6251 1244

brogade 7 · Postboks 59 · 5900 rudkøbing

Tandlægerne
Morten Ellehammer . Flemming Toldbod

Torvet 2  .  5900 Rudkøbing  .  Tlf. 62 51 19 44
tandrud@mail.dk

Susanne larsen
Torvet 11
5900 rudkøbing
Tlf: 62511237
fax: 62514237
email: rudkoebing@torvetsbriller.dk
 www.torvetsbriller.dk

Ryttervej 4 . 5700 Svendborg
Tlf. 62 17 21 40 . Fax 62 17 21 41

info@tranberg.nu
www.tranberg.nu

70 22 46 11


