Sydvestjysk Jazzklub ser nu lyst på fremtiden
Klubben var lukningstruet før jul, men har nu fundet både en kasserer og webmaster og har endvidere fået
et nyt billetsystem, så folk kan komme til at sidde samlet ved koncerterne.
Preben Nielsen redaktion.esbjerg@jv.dk
Esbjerg: Den 71-årige Frank Eriksen har reddet Sydvestjysk Jazzklub fra lukning.
Det mener i hvert fald formanden, Lene Frederiksen, som siger, at Frank er guld værd for bestyrelsen.
Forhistorien er den, at humøret i efterårsmånederne og i julemåneden var helt nede i kulkælderen i
jazzklubben, primært fordi den tidligere kasserer, Frank Hornbak, døde den 27. oktober i en alder af 85 år.
Klubben ledte med lys og lygte efter en ny kasserer, da ingen i bestyrelsen ønskede at overtage Frank
Hornbaks post. Heldigvis læste Frank Eriksen i JydskeVestkysten, at jazzklubben var lukningstruet, og
samme dag, som artiklen blev bragt, kontaktede han Lene Frederiksen med den besked, at han gerne ville
være kasserer, hvis både bestyrelsen i jazzklubben og i foreningen Mennesker Mødes kunne acceptere, at
han var kasserer i begge klubber.
- Det hele endte godt, for Frank er nu konstitueret som kasserer til den førstkommende generalforsamling i
september, men ikke nok med det. Han har også skaffet os en webmaster i skikkelse af Erik Schousboe,
Hjerting, som er kasserer i foreningen Mænds Mødesteder i Esbjerg. Vi har desuden fået et nyt
billetsystem, så folk, der bestiller billet samlet, også kommer til at sidde sammen, fortæller den nu glade
formand, Lene Frederiksen.
Glad for traditionel jazz
Frank Eriksen er født og opvokset i Esbjerg, hvor han har boet det meste af sit liv, men for et par år siden
flyttede han til Varde.
- Jeg er selv interesseret i traditionel jazz og har ofte været til frokostjazz i Kridthuset i Skolegade i Esbjerg,
så jeg er glad for at kunne hjælpe Sydvestjysk Jazzklub, siger Frank Eriksen, som siden sit 18.år har
beskæftiget sig med regnskab.
Han oplyser også, at Mennesker Mødes tæller omkring 500 medlemmer, og at Sydvestjysk Jazzklub har
cirka 150 stort set i alderen plus 70.
- Vi vil hellere end gerne have nogle flere yngre medlemmer, men det er meget svært. Der er kun
forholdsvis få yngre, som interesserer sig for jazz, siger Lene Frederiksen.
På grund af coronapandemien lykkedes det i sidste sæson kun at gennemføre tre ud af otte arrangementer,
hvor det sidste fandt sted den 11. september med det hollandske orkester Storyville Jassband.
Næsten på årsdagen, nemlig den 10. september 2021 har klubben programsat det næste arrangement, som
bliver med det populære svenske orkester Papa Piders fra Göteborg, som vækker dejlige minder om Acker
Bilk, Ken Colyer og Chris Barber.

De tre andre koncerter er den 15. oktober med Swinging Feetvarmers Jazzband, den 12.november med
West Coast Old Star og den 10.december med Mads Tollings Quartet. Klubbens faste hjemsted er
Restaurant Parken, som sørger for en god buffet før koncerterne. De starter alle klokken 20.00, mens
buffet’en er fra klokken 18.00.
På grund af coronapandemien og de mange aflyste arrangementer i 2020 har bestyrelsen besluttet, at
medlemmer i år slipper med at betale halvt kontingent.
Bestyrelsen består af formanden, Lene Frederiksen, booker og næstformand, Carsten Lillerøj, kasserer
Frank Eriksen, sekretær Keld Andersen, medlem Hans Nissen, medlem Peter Nørgaard Nielsen, 1. suppleant
og revisor John Hansen og 2. suppleant Aage Lykke.
Fakta
Foreningens formål
Foreningens formål er at udbrede forståelse og kendskabet til jazzmusikkens genrer blandt byens borgere,
blandt andet gennem afholdelse af koncerter i Esbjerg. Foreningen skal gøre aktiviteterne tilgængelige og
attraktive for det bredest mulige publikum gennem relevante informationer til offentligheden. Man kan
læse mere om klubben på hjemmesiden www.sydvestjazz.dk eller på klubbens facebookside.
Billedtekst:
Det er Frank Eriksens fortjeneste, at Sydvestjysk Jazzklub eksisterer den dag i dag, siger formanden, Lene
Fredriksen. Frank meldte sig som kasserer efter at have læst i JydskeVestkysten, at jazzklubben var
lukningstruet. Privatfoto

