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Folkemusik påny for Røret 
Folkemusikgruppen Arosimus fra Århus spiller nu igen lørdag den 24 maj ligesom i 2013 op til fest og 
folkedans på havnen på Nyord. Gruppen blev så glade over den entusiastiske modtagelse, som musikken fik 
af folk sidste år, at gruppen kommer igen. Helt gratis til støtte for postbåden Røret. 

  

Det sker som nævnt lørdag den 24 maj fra kl.17-19 til støtte for Nyords gamle postbåd, der godt kan bruge et 
økonomisk bidrag til driften samt flere støttemedlemmer. Sidste år kom der et overskud på omkring 4000 kr 
ud af festlighederne, på trods af at det gav sig til at øse ned, lige da musikken skulle til at spille. 

 



Men musikken og publikum rykkede ind i nogle af havneskurene, indtil regnen var drevet over, og så klarede 
vejret op, og der blev sådan en fin stemning af musik og aftensol og godt humør omkring salget af øl og 
grillpølser til gavn for postbåden. Det blev også til  et par korte svipture med folk på Røret ud af havnen og 
tilbage under fuld musik! Flere hundrede mennesker deltog i havnefesten. 

Interessen for Nyord fra musikgruppen Arosimus skyldes bl.a. at en af musikerne Susanne Vendt har aner 
på gård nr.17 i Strandstrædet 3. Idag har gruppen god forbindelse til slægten Simonsen, der holder til i 
Nyords ”Nederby” på det lave terræn mod øst, og her indkvarteres gruppen da også i Agottahuset. Gruppen 
er flere dage på Nyord og vil nu og da i weekenden også spille op andre steder i byen – dog uden at der 
serveres øl og pølser. 

Af instrumenter spiller Arosimus violin, harmonika, klarinet og mandolin, og desuden er der sang. Gruppen 
foretrækker at spille akustisk og bevæger sig samtidig rundt med en vis appel til, at folk også begynder at 
danse til musikken. Gruppen spiller normalt til gadespil og –fester, også i Tyskland, til fødselsdage, Århus 
Kulturnat, ferniseringer på gallerier og lignende. Og så igen på Nyord. 

 


