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Velkommen til  

ShadowsNyt 54 
Kære medlemmer… 

Endnu et nummer af klubbladet er på gaden med 

spændende læsestof.  

 

 
 

Har du indlæg til bladet kan du sende det på: 

 

E-mail: 

fe@shadowsclub.dk 

 

eller til: 

Finn Espersen 

Ferskesøparken 22 

3730 Nexø 

 

m.v.h. 

Redaktionen: 

Finn Espersen 

 

 

ShadowsNyt er medlemsblad for 

Den Danske Shadows klub 
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                       God sommer – Vi ses. 

 

 

 
 

Formand: 
Birger Hansen                 tlf.: 27 37 09 77 

Greve Allé 66 

2650 Hvidovre birgeranton@gmail.com 
 

Kasserer:   
Finn Espersen  tlf.: 20 64 56 31 

Ferskesøparken 22         

3730 Nexø  fe@shadowsclub.dk 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 
Jan Hansen                      tlf. 40 83 42 48 

Lynglodden 1 

4400 Kalundborg            allack@ka-net.dk 

 

 

Ole Riis Jensen tlf.: 57 64 25 15 

Smedebakke 35        20 32 50 18 

4160 Herlufmagle fruens@dlgtele.dk 

 

Peter Thomsen 51213665 

Gødsvangvej 42 

6870 Ølgod  pht6870@gmail.com 

 

Suppleanter: 
Michael Bermann tlf.: 53 62 13 34 

Gartnervænget 6 

4400 Kalundborg m.bermann@mail.dk 
 
Niels Hedemann Hansen 5122 6612 

Bilbækvej 126 

8300 Odder  nt@nthh.dk 

   

Revisor: 
Gerhard Ingemann tlf.: 56 38 33 48 

Ørslev Gade 48, Ørslev 

4100 Ringsted  gin@privat.dk 
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Vi har nu afholdt vores Generalforsamling, hvor der 

blev valgt ny formand Birger Hansen blev valgt til 

ny formand og Peter Thomsen blev valgt som nyt 

bestyrelsesmedlem. Vores mangeårige formand og 

kasserer Søren Pedersen sagde stop efter 20 år.  

Vi vil gerne sige Stor TAK til Søren for det enestå-

ende arbejde, han har gjort, Den Danske Shadows 

Klub havde ikke været det den er uden Søren.  

Heldigvis står han bag os, hvis vi har nogle spørgs-

mål. 

Sommeren er i fuld gang og det er forberedelserne 

også til vores Årlige store Show i Bastionen i Ny-

borg. med 5 bands fra Finland, Sverige, Norge og 

selvfølgelig Danmark D. 17/9. Husk at tilmelde jer, 

det er en oplevelse ud over det sædvanlige.   

Du/I kan også deltage i vores Jam session allerede 

fredag ved at tilmelde jer til en overnatning på Ho-

tel Nyborg strand. Det gør du på fe.@shadow-

club.dk  

Vi har også afholdt et Guitartræf hos Inge og Ole i 

Tybjerg Lille Bakker. Det var igen stor en succes,  

Næste Træf bliver hos Birger den 13/11 i Spejder-

hytten i Hvidovre. 

Tilmelding der til Birger 27370977. 

birgeranton@gmail.com. 

 

Lad os nu få en god sommer med masser af musik. 

I vores medlemsblad kan du læse om nogle af vores 

danske band og hvor de spiller hen over sommeren. 

 

Det var alt for nu. 

 

En glædelig sommerhilsen fra Birger. 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra Generalforsamling og Landstræf 

2022 søndag den 27. marts 2022 kl.  

Bastionen, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg. 

Program: 12:00 – 13:00 Generalforsamling 

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til 

vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af Formand: Søren Pedersen 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: Ole og Jan 

9. Valg af revisor: Gerhard 

10. Valg af suppleanter 

På valg er: Michael og Peter 

11 Eventuelt. 

 

 

13:00 – 16:00 Musik og hygge. 
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Formand Søren Pedersen bød alle 38 deltagere vel-

kommen til generalforsamlingen. 

1: Da vores sædvanlige dirigent Knud Brix ikke var 

til stede påtog Søren sig rollen som dirigent. 

Han startede med at konstatere at generalforsamlin-

gen var rettidigt indkaldt. 

2: Undertegnede Finn Espersen blev valgt som refe-

rent. 

3: bestyrelsens beretning. 

Den Danske Shadowsklub:  Bestyrelsens beretning 

for 2021 

 

Det er nu kun knap ½ år siden vi sidst har af-

holdt generalforsamling. 

 

Selv om det kun er så kort tid siden sidste general-

forsamling, har vi alligevel nået et par aktiviteter. 

 

Vi har den 23. oktober afholdt vores 14. Shadow-

Dania. med knap 100 betalende gæster, hvilket be-

tød et underskud på ca. 33.000 kr., men med 5 

bands på scenen var der som sædvanlig masser af 

god musik og en rigtig god stemning, det var virke-

lig tiltrængt efter al den nedlukning. 

 

Den 13. november blev der afholdt et lokaltræf, i 

Kalundborg, med hele 17 deltagere, som havde en 

rigtig hyggelig eftermiddag med en masse god mu-

sik.  

 

Vi har udgivet ShadowsNyt nr. 53 i januar, som det 

sidste der også kom som trykt eksemplar..   

 

Og så var der lige CORONAEN som med en ny va-

riant ’Omikron’ lukkede hele samfundet ned endnu 

engang, og dermed lagde en dæmper på den gode 

julestemning, men forhåbentlig var det sidste gang 

med det. 

 

Coronaen er nu afløst af noget der meget værre, 

nemlig Putin. Lad os håbe at den russiske befolk-

ning snart vågner op og gør noget ved det, så vi kan 

nyde vores musik i fred og ro. 

 

Fremtidige aktiviteter, der er foreløbig fastlagt føl-

gende: 

 

Lokaltræf hos Ole den. 22. maj kl. 12. 

 

ShadowDania 2022 den 17. september kl. 15 

 

Den øvrige bestyrelse holdt møde den 12. marts hos 

Ole, hvor de drøftede fremtiden uden mig som for-

mand. 

De blev enige om en række punkter, men eftersom 

det ikke var et officielt bestyrelsesmøde kan det 
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naturligvis ikke betragtes som gældende beslutnin-

ger, til gengæld lover det godt for klubbens fremtid 

uden mig i bestyrelsen. 

 

Vi endte 2021 med et medlemstal på 105 og vi har 

startet året med at få 6 nye medlemmer en god start 

på året. 

 

Selvfølgelig skal alle lige have betalt kontingent før 

vi kan opgøre vores medlemstal og for 14 dage si-

den så det ikke for godt ud, men efter udsendelse af 

en rykkerskrivelse er restancelisten heldigvis faldet 

drastisk, så vi nu nærmer os de 100 der har betalt 

kontingent for 2022. 

 

Det var hvad bestyrelsen havde at berette for det 

halve år. 

 

Og så vil jeg gerne sige tak for det gode samarbejde 

der har været med de gennem tiden siddende besty-

relsesmedlemmer, musikere og medlemmer i de 20 

år jeg har fået lov til at være i klubbens ledelse. 

 

4: Kasserer Finn Espersen fremlagde vores regn-

skab for 2021. 

Efter et par spørgsmål omkring ShadowDania 2019 

og en faktura fra Bastionen, som først blev frem-

sendt og betalt i 2020 blev regnskabet godkendt. 

 

5: Fastsættelse af kontingent. Efter flere forslag om 

forhøjelse eller fastholdelse af kontingent blev det 

vedtaget, at vi fortsætter med kr. 200,- pr.år. 

Ove Nielsen kom med et godt argument, at en hel 

del af dem der betaler kontingent ikke deltager i 

ShadowDania og at en forhøjelse kunne blive med 

det resultat, at vi får færre medlemmer. 

 

6: Der var ingen indkomne forslag. 

 

7: Valg af formand. Søren Pedersen gik af som for-

mand og i stedet blev Birger Hansen valgt som ny 

formand. 

 

8: Valg af 2 bestyrelses medlemmer. 

Jan Hansen og Ole Riis Jensen modtog genvalg. 

Peter Thomsen blev valgt som nyt bestyrelses med-

lem. 

 

9: Gerhard Nielsen modtog genvalg, som revisor. 

 

10: Niels Hedemand Hansen blev ny suppleant 

sammen med nuværende Michael Bermann. 

11: Evt. 

Der var forslag om at øge prisen på ShadowDania.  

Bestyrelsen kigger på budgettet. 

Der kom også forslag om at forsøge at få nye med-

lemmer via Facebook.  

Det er en godt forslag og det arbejder vi videre 

med. 

 

Finn Espersen rettede en stor tak til Søren Pedersen 

for det kæmpe arbejde han har gjort for Den Danske 

Shadowsklub. Søren har været med i bestyrelsen i 

20 år. 

Bestyrelsen overrakte en flaske med gyldne dråber, 

som en lille tak. 

 

Så var generalforsamlingen slut og vi gik over til 

smørrebrød og god musik leveret af Oldfingers be-

stående af 

Leadguitar: Niels Egelund. 

Rytme: Jens Olsen. 

Basguitar: Paul Laursen. 

Trommer: Michael Frederiksen. 
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1. sæt 

Wonderful land. 

Reef break. 

Don`t throw your love away. 

Johnny Guitar. 

Django. 

The Young Ones. 

Atlantis. 

Helsinki Nights. 

Heartbeat. 

Walk dont run. 

Midnight. 

Act Naturely. 

Diamonds. 

Mona Lisa. 

Shakin gallover. 

Theme for young lovers. 

Shadoogie. 

 

 

2. sæt 

Please please me. 

Foottapper. 

Last Date. 

Move It. 

Victor. 

Pipeline. 

Someone. 

Just listen to my heart. 

Yes I will. 

Vilja oh Vilja. 

I`ll be your baby tonight. 

Manchurian beat. 

Runaway. 

Sway with me. 

Pretty woman. 

The Rise and Fall of Flingelbunt. 

To love somebody. 
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Den nye bestyrelse med den afgående 

formand Søren Pedersen i midten. 

 

 
Tak til alle der deltog og var med til at  

gøre det til en god dag med godt humør 

og masser af god musik. 

 

April 2022.  

Finn Espersen. 

 

 
 

 

ShadowDania 2022 
Lørdag den 17. september 2022 

kl.15.00, Bastionen 
Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg 

 

 

 

Live on stage:  

Pekka Tiilikainen & 

Beatmakers  

2i’s Coffee Band  

Midnight  

Swinging Back Beats  

Oldfingers  

 

 

Vi har booket et antal værelser på Hotel 

Nyborg Strand, Østerøvej 2, Nyborg. 
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Book værelser her når der bestilles billet, 

prisen for et dobbeltværelse er 1106 kr., 

og 975 kr. for et enkeltværelse. 

Reservering af hotel hos Finn Espersen,  

email fe@shadowsclub.dk   Tlf. 20 64 56 

31 

 

Billetter til ShadowDania 2022 : Entre 

300 kr.  

Entre incl. spisning 500 kr. 

Billetbestilling Finn Espersen,  

email:  fe@shadowsclub.dk  Tlf.  20 64 56 

31 

Vi tager forbehold for ændringer i 

programmet efter antal tilmeldinger. 

 

Billetbestilling incl. spisning og hotel 

senest den mandag den 1.august 2022.  

 

Vi har i lighed med sidste år booket et 

lokale på hotellet til lidt jam fredag aften 

den 16. september og i den forbindelse er 

der arrangeret Carverybuffet á 325 kr. 

pr. person, tilmelding i forbindelse med 

booking af hotel.  

 

 
 

The band started in 1988. Jori and former lead gui-

tarist Juha Heinonen were both studying at the Uni-

versity of Tampere and student parties needed mu-

sic. They started the band with Petri Ylönen and the 

band played almost all parties there for four years. 

By coincidence Jori and Juha went to work at the 

same place after studies and decided to continue 

with new line up. In 1998 Pekka joined the band 

and they started gigging more professionally. 

 

Although Pekka Tiilikainen & Beatmakers is not 

just an instrumental band but has recorded several 

vocal albums and about 2/3 of the material on gigs 

is vocal, the following statement by Alan Taylor is 

quite good in general.  

 

 
 

- Alan Taylor, editor / Pipeline magazine (UK) 

 

The gig material includes a good mix of roots style 

music from rockabilly, rock´n´roll, sixties beat and 

rock instrumentals. Also, around half of the mate-

rial on gigs is always band originals. 

 

The band has won both two lifetime achievement 

awards in Finland, Rautalanka Award in 2007 and 

The Key of Yyteri in 2019. In 2020 the band won 

the Album of the Year title in Pipeline magazine 

(UK). 

 

At the end of 2021 Juha retired from touring and 

was replaced by Eki Sutela who has a long career 

including bands such as The Sounds, The Oldies 

and The Diamonds. 

 

The band has done around 1400 gigs so most ven-

ues in Finland have been covered. Besides those, 

we have done gigs in the UK, Germany, Sweden 

mailto:fe@shadowsclub.dk
mailto:fe@shadowsclub.dk
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and The Netherlands. After ShadowDania the band 

is heading to Spain in October for several gigs. 
 

 
 
 

The 2i`s Coffee Band. Bandet er opkaldt efter den 

bar I London hvor Cliff Richards, Hank Marvin og 

Bruce Welch mødtes i 1958 og dannede bandet The 

Drifters, som kort tid efter blev til The Shadows.  
The 2i`s Coffee Band havde til dagens anledning 

fået forstærkning af Dag Ek Arnesen og Rune Moe 

fordi Nils Torgersen var syg. Rune Moe er kendt fra 

Tasty og The Clifftones og meget andet godt.  

 

Trond R. Schau, rytmeguitar, Vidar Øvre, bas, 

Per Steiner, trommer, Biørn Arnesen, guitar, vokal 

og mundharmonika. 

 

 
 

Swinging Back Beats fra Danmark.  

SBB opstod som et skoleorkester i Brønshøj i 1962. 

Bandet spillede i det meste af Danmark. I slutnin-

gen af 60`erne med stor succes sammen med sange-

ren Jean le Fevre.  SBB opløstes omkring 1968 hvor 

medlemmerne søgte andre udfordringer, både 

musikalsk og i erhvervslivet, men blev samlet igen i 

2005, med den originale besætning. Siden er der 

sket ændringer i besætningen. 

Klaus Johansen, bas og vokal, Erik T. Larsen, lead 

guitar og vokal, Børge Munk, rytme guitar og vo-

kal, Jan Zartov, trommer. 
 

Midnight fra Sverige. 
 

 
 

I 2019 var det 7. gang Midnight stod på scenen til 

ShadowDania, og samtidig var det deres afskeds-

koncert, da Ulf var flyttet næsten til Norge og trom-

meslager Lars havde valgt at stoppe, valgte man at 

opløse bandet. Da de så sidste år under covid-19 gik 

og kedede sig besluttede de, at forsøge, at starte 

bandet op igen.  

 

Det lykkedes at finde en ny trommeslager og så gik 

Christer ind og blev rytmeguitarist ved siden af 

hans rolle som sanger. Så nu har vi fornøjelsen for 

9. gang at opleve Midnight på scenen i Nyborg. 

Christer har en fantastisk sangstemme og må være 

Sveriges svar på Cliff Richard. 
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Thommy Andersson: Bas & Vocal, Christer 

Nimtoft: Lead Vocal, Acoustic Guitar, Rytmeguitar 

& Ukulele. 

 “Salle” Sahlin: Leadguitar & Vocal, Thore Nilsson: 

Trommer. 
 

The Oldfingers. 

 

Oldfingers består af 

Leadguitar: Niels Egelund. 

Rytme: Jens Olsen. 

Basguitar: Paul Laursen. 

Trommer: Michael Frederiksen. 

 

 
 

Guitartræf i Tybjerg Lille Bakker den 22.maj 

2022.  

  

 
En herlig søndag eftermiddag hos Inge og Ole i 

Tybjerg Lille Bakker. Endnu et vellykket guitar 

træf i Den Danske Shadowsklub med godt hu-

mør og masser af god musik. 

Deltagere: 

Tommy Ahm. 

Finn Espersen. 

Henrik Gudmand Jensen. 

Ole Ries Jensen. 

Jens Fokdal. 

Jan Hansen. 

Anders Sejrup Christensen. 

Michael Sørensen-Naur. 

Benny Nielsen. 

Flemming Jensen. 

Willy Hansen. 

Konrad Hove. 

Peter Thomsen. 

Anders Bo Falkensten. 

Bjarne Grimstrup. 

Bjarne Christensen. 

Birger Hansen. 

Poul-Erik Jensen. 

Niels Hedemann-Hansen. 

Tove Hedemann-Hansen. 

https://www.facebook.com/groups/381124898978525/?__cft__%5b0%5d=AZWLGrc-aFsssUExdRj1mTa7PmOdf7BhjkgWczgUCgdBArg2R1arKabSCWJnixwuDVQRLAP6xqd7oMdoZ7cWb6XSc9P2I-njU7a7N5sUSUuAzKeEpqLnk7QKgNKZiKRjbA1J8Xqczc5JInlWotUgZVbbMs_MvCmPUi42rDRMNzLU3f6CB3PPl2ZrNOrvzyXXtBI&__tn__=-UK-R
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Jan Hansen. 

Jan lagde ud med Coma Prima, Gennie with the 

light brown lamp og Under ekars djupa grönska. 

 

 
 

 
Ole Ries Jensen. 

Ole spillede A world without love, It`s been a blue, 

blue day og Tales of raggy tramline. 
 
 

 
 

 
 

Anders Sejrup Christensen. 

Anders var et nyt bekendskab og leverede flot gui-

tar spil på sin flotte Gibson akustiske guitar. 

Vi fik Apache, While my guitar gently weeps, Day 

Tripper, Lady Madonna, Here comes the sun, Blue 

moon og Waltzing Mathilda. 
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Konrad Hove. 

Konrad fortalte at han i tredserne havde spille rytme 

guitar i Bjørn og OK. 

Han spillede The Young ones, Peacepipe og Riders 

in the sky. 

 

 
 
 

Anders Bo Falkensten. 

Anders spillede en smuk Italiensk melodi af Nicola, 

Vagabondo. 

 
Henrik Gudmand Jensen. 

Henrik spillede Apache i en Steen Hansen version, 

Wonderful land, Telstar, Dance on og Django. 

 
 
 

 
 

Birger Hansen. 

Birger spillede Cavatina og Return to Alamo. 

Ole Ries Jensen spillede Aldrig mere må jeg se dig 

og Are you lonesome tonight. 

Jan Hansen spillede Theme for young lovers, Lis-

ten to your heart, Django og Last date. 

Anders Seirup Christensen fik sat strøm til sin 

Gibson og spillede I can`t  help falling in love with 

you, Streets of Londan, She loves you, Cruella De 

Vil og Amarillo. 
 

 
En dejlig søndag eftermiddag i godt selskab. 
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Tak til Inge og Ole for at lægge hus til og servere 

lækkert smørrebrød. 

 
Til sidst fik undertegnede lige lov til at nyde en 

lækker Gibson guitar.   Finn Esper-

sen 22.maj 2022.  
 
 

Shadows i Borgerforeningen 

 

Syv forskellige bands fra Danmark og Sverige 

havde lørdag sat hinanden stævne til et regulært 

Shadows-maraton for at spille numre af det bedst 

sælgende instrumentalorkester i England. Det var 

den danske Shadowsklub, som stod bag arrange-

mentet i Borgerforeningen i Nyborg. 

 

Det legendariske engelske instrumentalorkester 

hædret med maratonkoncert i weekenden 14 april 

2007. 

NYBORG: Der var en del elguitarer og deres guita-

rister i Borgerforenings Hus lørdag, hvor der var så-

kaldt ShadowDania. Shadowsklubben i Danmark 

havde arrangeret musik og spisning i ti timer. Syv 

bands fra Sverige og Danmark var mødt op for at 

underholde med Shadowsmusik. Shadows - Cliff 

Richards legendariske backinggroup spillede ho-

vedsagligt instrumetalmusik og med en meget vel-

kendt guitarlyd med et særligt ecco. 

- Man kan få særlige bokse, der forsøger at gen-

skabe lyde, fortæller Leif Ficher, der er kommet til 

Nyborg sammen med vennerne Frank Andersen og 

Johnny Thomsen fra Korsør. 

- Det er bare den fede lyd, som vi alle gerne vil gen-

skabe, forklarer Leif Fischer. 

De to andre er enige. 

The Shadows er det band, som alle de store, Eric 

Clapton, Marc Knopfler - har set op til. 

- Men vi spiller altså alt muligt - også Hvalen Val-

borg, griner Johnny Thomsen, inden de tre går ind 

til den 10 timer lange koncert. 

 

Allan Mortensen, forpagter på Borgerforeningen, 

sørgede for en buffet til de omkring 150, der havde 

købt billet til den lange koncert. 

 

Brian "Licorice" Locking, der i sin tid var med i 

Shadows havde også taget helt turen til Nyborg på 

foranledning af Shadowsklubbens formand, Søren 

Pedersen. 

 

Formanden var en travl, men glad mand denne af-

ten. 

 Jeg tror nu, jeg skal uddelegere lidt flere opgaver 

næste gang, indrømmede han dog. 



 

 

 14 

2/2

 
 

Syv forskellige bands fra Danmark og Sverige 

havde lørdag sat hinanden stævne til et regulært 

Shadows-maraton for at spille numre af det bedst 

sælgende intrumentalorkester i England. Det var 

den danske Shadowsklub, som stod bag arrange-

mentet Shadowdania i Borgerforeningen i Nyborg. 

Det tidligere Shadows-medlem Brian "Licorice" 

Locking, th., deltog på scenen. 

Denne artikel blev bragt i Fyens Stifttidende den 

17. april 2007, efter vores første ShadowDania, så 

det er i høj grad nostalgi. Søren Pedersen. 
 
Shadows band i Nordsjælland 

 

Vores orkester begyndte at spille Shadows musik i 

2020. Vi har spillet sammen tidligere i andre bands 

og helt tilfældigt satte vi os ned en aften og snak-

kede om at spille Shadows. Jesse Jensen og Jan 

Laust havde spile Shadows musik i deres unge 

dage. I mange år spillede de i forskellige andre 

bands der spillede Rolling Stones og rockmusik og 

dansk pop. 

Da vi begyndte i 2020, havde vi ingen trommesla-

ger. Vi inviterede flere forskellige trommeslagere, 

nogen mente det var for svært og andre havde travlt 

andre steder. 

I dag spiller Preben Quist på trommer. Han har vil-

jen og vil gerne lære det. Vi har nu øvet sammen 4 

gange og det går fremad. 

Vi har ikke spillet så meget ude for publikum, dels 

på grund af Corona tiden og at vi er helt nye. 

Men her i marts spillede vi for et forsamlingshus i 

Blistrup i Nordsjælland. Og det var for et publikum 

der var + 60 og 70. Og de elskede Shadows. De var 

nemlig vokset på med Shadows musik. 

Her i 2022 går det meget fint i orkesteret. Vi er ved 

at blive mere rutineret med de melodier vi spiller. 

Vi har nu 16 melodier på repertoiret og disse melo-

dier spiller vi igen og igen inden vi begynder at øve 

nye melodier. 

I dag består orkesteret af Jan Laust på Single, Jesse 

jens på Rytme guitar, Jens Fokdal på bas og Preben 

Quist på trommer. 

Vi har et spille job på Kræmmermarkedet i Ballen 

på samsø d. 15 – 16. juli og skal spille på Molevit-

ten i ballen om aftenen d. 15 juli. 

Vi skulle have spille på kildemarked i Tisvildeleje 

d. 6. august. Men det bliver aflyst fordi Jens skal 

spille i Odder i et andet band. 

Vi glæder os til at spille i shadowsklubben. 

 

Hilsen 

Jens Fokdal 

Shadows band I Nordsjælland 
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Oldfingers sommer/efterår 2022 

 

Spilleplan p.t. 

 

27.8. Viby Sjælland –Høstfest 

 

Vi spiller ved Viby Kro fra 10.3o -13.45 

Gratis entre 

 

27.8. Lynge forsamlingshus 

 

Aften 

Privat arrangement 

 

02.9. Sommerrock i Ringsted 

3 bands fra 18.30 – 21.30 

Entre 45,- kroner 

 

17.9. Shadowdania Nyborg 

 

I alt 5 bands - Vi spiller kl.15.00 

Entre 300,- - incl spisning 500,- 

 

01.10. Egebjerg forsamlingshus, mad – musik og 

dans 

 

VI spiller hel aftenen 

Pris 325,-incl spisning - se Oldfingers facebook 

 

 
 

 
 

Hermed liste over hvor vi spiller offentligt. 

Vi spiller mest til private arrangementer, så de er 

ikke listet her! 

  

Lørdag d. 6/8      M.G.Petersens Familiehave kl. 

14.00 

  

Lørdag d. 29/10 Solrød Jitterbug klub (Kun for 

medlemmer) 

  

Lørdag d. 5/11   Danseaften, Sportscafeen, v. 

Lars Knudsen Genforeningspladsen 

 

 

  
Fredag d. 27/1    Route 66, Farum 

https://www.facebook.com/Poul-Tonni-Oldies-
but-Goodies-1781759778609883 
  
Hilsen / Best regards 

Steen Dickov Hansen +4540845285 

https://www.facebook.com/Poul-Tonni-Oldies-but-Goodies-1781759778609883
https://www.facebook.com/Poul-Tonni-Oldies-but-Goodies-1781759778609883
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Kære venner. 

Her en oversigt over hvad vi foreløbig vil fornøje 

jer med i eftersommeren. 

I Ringsted spiller vi på pladsen foran Sct: Bendts 

kirke. Der er 2 andre gode bands der vil underholde 

og festlighederne starter kl. 18.30 

Sporvejsmuseet ligger i Skjoldenæsholm, og for 

fans af rullende materiel fra 1960erne er det absolut 

et besøg værd. 

I Roskilde spiller vi på Cafe Miraculix, Baunehøj-

vej 9, Veddelev. 

 

Vi ses. Indtil da rigtig god sommer. 

 

Hilsen 

Swinging Back Beats 

 

Træf i Møldrup den 21.august klokken 13. 

 

Igen i år har Inger og Per inviteret til træf med Jolly 

Jokers, All The Sixties, Viggo Poulsen og   

Ove Nielsen. 

 
 
 
 

 
Spilledag hos Birger den 13. november 

2022.  

I spejderhytten, Sydkærsvej 16, 2650 Hvid-

ovre Klokken 12.00. 

Kom og vær med til en hyggelig Shadows 

klub dag sammen med andre guitar inte-

resserede. Tag din guitar med og spil et par 

numre gerne nogen vi ikke har hørt før el-

ler vær med på en lytter. 

Vi starter klokken 12.00 og nyder vores 

medbragte mad eller du kan bestille smør-

rebrød hos Ole`s søde kone Inge til 60 kro-

ner for 3 stk. 

Birger sørger for øl og vand. 

Tilmelding og bestilling af smørrebrød til 

Birger på telefon 23370977 eller email  

birgeranton@gmail.com 

 

Vel mødt, det er super hyggeligt. 

 
Nye medlemmer i 2022.  
Allan Thorsø. 
Bogi Olsen. 
Dag Frede Ek Andersen. 
Søs Hansen. 
Gurli Blomsterberg. 
Bjarne Rasmussen. 
Tommy Ahm. 
Peter Møller. 
Erik Larsen. 
Anny Pedersen. 
Inge Lykkemark Jensen. 
 
Et stort velkommen. 
 

https://www.google.com/maps/search/Bauneh%C3%B8jvej+9?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Bauneh%C3%B8jvej+9?entry=gmail&source=g
mailto:birgeranton@gmail.com
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Sponsorer 

 
bs@bjarne-spens.dk 
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