Trin & Toner

Nr. 4 · Ap r il 2010 · 81. årgang

Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Indhold

Trin & Toner

Nummer 4 – April 2010 – 81. årgang

Udgiver
Landsforeningen Danske Folkedansere og
Danske Folkedanseres Spillemandskreds.

Redaktion
Trin & Toner, LDF’s Sekretariat, Enrumvej 6A,
5270 Odense N
Tlf. 6618 5860, Fax 6618 5760,
e-mail: trinogtoner@folkedans.dk
Lone Schmidt (ansvarshavende).
Stof og annoncer til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 6. april 2010.
Der kvitteres for modtagne indlæg.
Hvis du ikke modtager en kvittering så ring
venligst til redaktøren.
De i artiklerne fremførte synspunkter er
forfatterens og deles ikke nødvendigvis af
landsforeningerne. Redaktionen forbeholder
sig ret til at forkorte fremsendte indlæg.

Bestilling af abonnement
Trin & Toner, LDF’s Sekretariat, Enrumvej 6A,
5270 Odense N
Bank: Nordea, kortart 73, kreditornr. 87284263
Årsabonnement (10 numre)
kr. 190,00 portofrit tilsendt.
Udlandsabonnement: DK kr. 110,00 + porto.
Adresseændring i årets løb skal meddeles det
lokale posthus, den lokale forening/spillemandskredsens kasserer samt sekretariatet.

Annoncepriser
Rubrikannonce: Max. 20 ord + tlf./mail-adr.
for 50 kr.
Foreningsannoncer for medlemsforeninger
(7,5 x 5 cm) 250 kr.
1/8 side (7,5 x 5 cm) 1.000 kr. (20% medl. rabat)
1/4 side (7,5 x 10 cm) 1.900 kr. (20% medl. rabat)
1/2 side (7,5 x 22 eller 15,5 x 10 cm) 3.300 kr. (20%
medl. rabat)
1/1 side (15,5 x 22 cm) 5.400 kr. (20% medl. rabat)
Faste annoncer for et helt år (10 numre) – kontakt
redaktionen.
Priserne er inkl. moms!
Dette nr. er indleveret til postvæsenet den
29.03.2010. Bladet udkommer den 1. torsdag i
måneden.

Grafisk produktion & lay-out:
Jørn Thomsen/Elbo A/S. Svanemærket trykkeri,
licens 541 601. Trykt med vegetabilske farver uden
opløsningsmidler på officielt miljøgodkendt papir.

Forsidefoto:
Nini og Villy Nikolajsen ved Landsstævnet
i Nyborg 2008

2

Trin

&Toner ∙ Nummer 4 ∙ April 2010

Styrelsen
Kandidater til Styrelsen................................................................. 3
Vigtig meddelelse vedr. Årsmødet................................................... 3
Konkurrencedag i folkedans........................................................... 4
LDF’s skrabejulekalender 2009........................................................ 5
Ældreinstruktøruddannelsen........................................................... 6
Nyt fra Internationalt Udvalg......................................................... 6

Landsstævne
Slå endnu en uge ihjel på Lolland................................................... 7
Dragtudvalgets salgsudstilling........................................................ 7

Spillemandskredsen
En festlig optakt til årets generalforsamling..................................... 8
Formandsskifte i Spillemandskredsen............................................... 8
Referat af ordinær generalforsamling............................................... 9
Husketavle for DFS....................................................................... 9

Det sker i din region
Nyt fra regionerne...................................................................... 10

Medlemmerne
De 5 store spørgsmål.................................................................. 12
Styrelsens svar til John Eicke....................................................... 13
Mindeord om Mogens Grip........................................................... 13

B&U
B&U-aktivitetskalender............................................................... 14
Det sjællandske børne- og ungdomsstævne.................................... 14
Kan du gætte hvad det er?.......................................................... 14

Annoncer
Annoncer.................................................................................. 15
Aktivitetskalender...................................................................... 16

St yr els en

Kandidat til Styrelsen

i Landsforeningen Danske Folkedansere
Ved Årsmødet den 24.-25. april 2010 vil Styrelsen foreslå Bente Johansen, Stenstrup, og Jeanne Hermann,
Holeby, som kandidater til de to ledige poster i Styrelsen. Vi har bedt Bente og Jeanne præsentere sig selv:
Da jeg er blevet spurgt, om jeg kunne tænke mig at opstille som kandidat til styrelsen for LDF, har jeg besluttet at sige ja tak til at prøve dette.
Jeg er 62 år og er gift med Svend. Vi har 3 voksne børn
og 4 børnebørn. Vi bor på Sydfyn i Svendborg Kommune.
Vi har danset folkedans i ca. 20 år. Vi danser i 3 lokalforeninger, og desuden danser vi i en gruppe, der hedder ”Fynbodanserne”. Tidligere har vi danset på DGI’s
amtshold i det gamle Svendborg Amt og været med på
”Mellem Broerne”.
Både som par og på hold har vi deltaget i konkurrencer. Det er sjovt at være med som deltager, men bestemt også som tilskuer, så vi håber dette tiltag er kommet for at blive, da vi også mener, at det er med til at
højne kvaliteten i dansen generelt.
Vi bruger rigtig meget tid på folkedansen både i hverdagen og ved deltagelse i kurser, landsstævner og andre aktiviteter og håber at strukturen kan tilpasses, så
flere nye dansere kan tiltrækkes og nuværende dansere
fastholdes.
Vi har været med til opvisninger i både ind- og udland
flere gange, hvilket giver et utroligt sammenhold og
medvirker til at stifte nye bekendtskaber.
Jeg er med i bestyrelsen i to folkedanserforeninger.
Jeg var med i stævneudvalget ved afvikling af landsstævnet 2008 i Nyborg, hvor jeg var sekretær.
Desuden har jeg i 2009 været
referent ved LDF’s årsmøde,
hvilket jeg også har sagt ja til
at være i 2010.
Erhvervsmæssigt har jeg været ansat som fuldmægtig indenfor hjemmeplejen i Svendborg Kommune. Da jeg har
valgt at gå på efterløn,
har jeg fået mere tid til
rådighed og samtidig
med, at jeg synes det
kan være spændende
at gøre et stykke arbejde indenfor vores

organisation, har jeg besluttet at prøve at opstille som
kandidat til styrelsen ved årsmødet i april i år.
Hvis jeg bliver valgt, vil jeg glæde mig til at samarbejde med de øvrige medlemmer af styrelsen i LDF om vores fælles interesse indenfor folkedansen.
Bente Johansen

Da jeg blev spurgt om jeg havde lyst til at stille op til
Styrelsen, skulle jeg ikke tænke mig om to gange. Selvom jeg aldrig selv havde overvejet det, var jeg ikke i
tvivl om, at det var noget for mig.
Jeg startede hos Midtlollandske Folkedansere i Holeby
da jeg var 6 år gammel. Nu er jeg 32 og danser stadig
hos Midtlollandske Folkedansere. Jeg har dog været væk
fra Lolland i en årrække og har i den tid danset i København. I mit civile liv er jeg sekretær i en humanitær organisation, hvor jeg beskæftiger mig med frivilligt socialt arbejde.
Folkedans har givet mig mange gode oplevelser og venskaber, som jeg ikke ville have fået, hvis jeg for eksempel havde gået til badminton. Folkedans handler om
fællesskab. Der er plads til alle. I hvilken anden sportsgren deltager børn og voksne i alle aldre på lige fod?
Det budskab vil jeg gerne være med til at bringe videre
og arbejde for at give dansen de bedst mulige vilkår.
Jeanne Hermann

Vigtig meddelelse
vedr. Årsmødet
I år vil emnet lørdag eftermiddag være ”De 5
skarpe” - spørgsmålene om LDF’s økonomi, arbejdsopgaver mv., som alle lokalforeninger har
fået tilsendt. Spørgsmålene kan ses på www.
folkedans.dk under ”Dokumenter til download”.
Vi håber på en livlig og konstruktiv debat!
Styrelsen
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Konkurrencedag
i Folkedans

Landforeningen Dansk Folkedansere inviterer til
Konkurrencedag i Folkedans
Lørdag den 8. maj 2010 i Idrætsparkhallen,
Storebæltsvej 15, Nyborg.
Der er foreløbig tilmeldt 5 hold til holdkonkurrencen og
der er ligeledes tilmeldt deltagere nok til at Ungdoms-,
Åben række 1 og Åben række 2 kan gennemføres, men
da tilmeldingsfristen er forlænget til 1. april, håber vi
selvfølgelig at der er flere rækker der kan gennemføres.
Det betyder programmet her er foreløbigt og at ændringer kan forekomme. Det endelige program kan ses på
www.folkedans.dk fra først i april måned og det vil selvfølgeligt også blive bragt i maj-nummeret af Trin & Toner.
Det foreløbige program for konkurrencedagen:
Kl. 13.30 Velkomst
Kl. 13.40 Pardans Ungdomsrækken		
Kl. 14.10 Pardans Juniorrækken
Kl. 14.25 Pause med ?
Kl. 14.40 Præmieoverrækkelse for Junior og Ungdom
Kl. 14.50 Gruppernes frie program
Kl. 15.50 Kaffepause
Kl. 16.10 Pardans Unge Voksne
Kl. 16.30 Pardans Åben Række 1
Kl. 17.00 Pardans Åben Række 2
Kl. 17.30 Fri dans for alle – bordopstilling – flyt af stole
Kl. 17.50 Præmieoverrækkelse
Ca. kl. 18,30 tilbyder Nyborghallerne en dejlig middag
og fra kl. 20.00-23.00 spiller konkurrenceorkestret, der
denne gang består af Jesper Winther og Kristine Heebøll, op til legestue.
Spisebillet til konkurrencemiddagen skal købes i
forvejen og sidste frist er 26. april.
Vi har taget Junior- og Unge Voksne rækkerne med i
det foreløbige program, da vi håber, at der melder sig
2 par mere til hver række, så de kan gennemføres.
Da det derimod ikke er meget sandsynligt, at vi kan
gennemføre børnerækkerne i pardans, er den tidligere
omtalte B&U-legestue om eftermiddagen strøget af programmet.
Da mange forhåbentligt kommer langvejs fra, har vi aftalt med hallen at det er tilladt at medbringe frokosten,
men alle drikkevarer skal købes i hallen.
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Der er desuden mulighed for at forsyne sig med kaffe/
te og andre drikkevarer i løbet af dagen.
Benyt dig af den enestående chance for at opleve noget spændende folkedans, få en festlig dag ud af det
og støt danserne. Så om du er ung eller ældre, ny eller
”garvet” danser, fra Jylland eller øerne er helt uden betydning.
Billetter til arrangementet kan købes hos Sekretariatet
eller i web-butikken på Landsforeningens hjemmeside
www.folkedans.dk.
Alle billetter, undtagen spisebillet til konkurrencemiddagen, kan desuden købes ved indgangen.
Du kan du vælge mellem følgende billettyper:
Eftermiddagsbillet voksen.......................... kr. 50,dækker hele konkurrencen (13.30–ca. 18.00)
Legestuebillet voksen................................ kr. 50,Kombibillet voksen.................................... kr. 90,dækker hele dagen inkl. legestue.
Børnebillet (4–14 år)................................ kr. 30,dækker hele dagen (13.30-23.00)
Børn under 4 år................................... Gratis entré
Konkurrencemiddag, voksne......................kr. 150,for en 3-retters menu.
Konkurrencemiddag, børn (4–14 år)........... kr. 75,for ovenstående.
Sidste frist for køb af konkurrencemiddagen er den
26. april.
VI SES SELVFØLGELIG 8. MAJ I NYBORG TIL EN FESTLIG
KONKURRENCEDAG
Konkurrenceudvalget

Folkedansertur til New Zealand
februar-marts 2011
Få ledige pladser
26 dages rundrejse, ca. 9 opvisninger
Kr. 36.400,- incl. fuld forplejning ex. drikkevarer
Se program: www.adventureholidays.dk/p450.asp
Yderligere oplysninger kontakt:
Vivi Bruhn Knudsen, Amager Folkedansere
vivi-tk@post.cybercity.dk eller
tlf. 3253 5124/ 4073 5124
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Og vinderne er:

LDF’s skrabejulekalender 2009
Der var glæde i det lille hjem i Tråsbøl ved Aabenraa,
da Ulla Lykke Alnor fandt ud af, at hun havde skrabet
sig til hovedgevinsten ifm. LDF’s julekalendersalg. Mand
og sønner kontrollerede hver især kalenderen flere gange, men den var god nok: 50.000 rare kroner var i
hus!
Ulla er danser og bestyrelsesmedlem i Aabenraa & Omegns Folkedansere og dertil medlem af stævneudvalget,
der er i færd med at arrangere Landsstævne i Aabenraa
i 2011.
Det forlyder, at en del af gevinsten skal bruges på en
dansetur til Ilulissat, Grønland med Aabenraa-foreningen i juni/juli. Derudover faldt der vist en lille ekstra
kontant julegave af til de to sønner på 16 og 18 år.
Vi ønsker hjerteligt tillykke til Ulla og alle de andre vindere!
1. præmie 50.000 kr.
Ulla Lykke Alnor, Aabenraa
2. præmie 10.000 kr.
Maja Riemenschneider, Engesvang
Pia Haugaard Nord-Larsen, Ølstykke
3. præmie 5.000 kr.
Per Thomsen, Gandrup
Bjarne Bundgaard, Sindal
Tove Nielsen, Helsinge
Lena og Bent Todsen, Sommersted
4. præmie gavekort 500 kr. til Imerco
Ulla Andersen, Lemvig
Jens Frede Hovmand, Taastrup
Hanne Christiansen, Maribo
Gudrun Johnsen, Rødekro
Ketty Christensen, Silkeborg
Svend Buhl, Roskilde
Marion Kroer, Ørum Dj.
Pernille Holze Olsen, Maribo
5. præmie gavekort 200 kr. til Imerco
Lone Rasmussen, Hampen
Karin Sørensen, Broager
Grethe Kjærsgaard, Svinninge
Monica Houmark Tittemann, Holsted
Inger Dall, Samsø

Ester Holm Pedersen, Ringsted
Esther Johansen, Bagsværd
Helle Sletting, Nørresundby
Leif Johansen, Korsør
Alfred Berg, Slagelse
Poul G. Nielsen, Viborg
Dorte Tanghus, Samsø
Birthe Jørgensen, Kjellerup
Lis Kjældmand, Fårvang
Anni Sørensen, Frederikshavn
Mona Björknäs, Odder
Poul Madsen, Nyborg
Anne Junker Sørensen, Bryrup
Ilse Andreasen, Odense NV
Lis Lauridsen, Holsted
Anne Lambertsen, Århus C
Ulla Christensen, Odder
Julie Pedersen, Herning
Birgit Bækkel Larsen, Nørresundby
Jørgen Pedersen, Nr. Snede
Anne Bech Hald, Struer
Kjeld Nielsen, Middelfart
Astrid Hvam Daugaard, Vildbjerg
Jens Peter Larsen, Tårs
Johan Hammershøy Jakobsen, Århus C
Malene Mortensen, Glostrup
Åse Jensen, Otterup
Stella Hansen, Holbæk
Henry Jensen, Gram
Sebastian Karlsen, Svaneke
Kirsten Jensen, Nyborg
6. præmie
287 vindere af et gavekort på 100 kr. til Imerco eller
en T-shirt med logo

Assens Folkedansere
fejrer 25-års jubilæum lørdag, den 8. maj 2010, kl. 10
- ca.19, med optog, majstang, festmiddag og dans.
(Alle er velkomne. Tilmelding til middagen.
Entre (middag og dans): kr. 250,-.)
Se nærmere: www.assensfolkedansere.dk
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Ældreinstruktøruddannelsen

I november nummeret af Trin & Toner stod artiklen
”Smuldrer instruktør uddannelsen” at læse, og af den
fremgik det, at vi i Seniorudvalget på det tidspunkt var
meget bekymrede for, at uddannelsen til ældrefolkedanseinstruktør ville blive sløjfet af skemaet på Bjerringbro, hvis der ikke kunne stilles et hold.
Uddannelsesudvalget har nu glædeligvis fundet en løsning, så alle, der melder sig til denne linje, vil få sin
uddannelse, uanset holdets størrelse. Men dermed er
det ikke sagt, at man skal tøve med at melde sig til
kurset! Der er i allerhøjeste grad brug for ældrefolkedanseinstruktører, lige såvel som der er brug for
B&U- og vokseninstruktører, hvilket også fremgår af
det brev, Uddannelsesudvalget sendte ud sammen med
foreningsudsendelsen i februar. Derfor vil jeg da heller
ikke undlade at opfordre alle, der enten er i gang med
at undervise på ældrehold, påtænker at gå i gang, eller bare har lyst til at prøve kræfter med uddannelsen,
til at melde sig.
Min opfordring kommer ud fra den betragtning, at kan
vi ikke få tilgang af nye medlemmer i den unge afdeling, ja så kan det da være vi kan få det i den anden
ende af aldersskalaen. Det har i hvert fald vist sig, at
nogle af de steder, vi har forsøgt at sætte gang i ældre-/seniorfolkedansen, trækker det rimeligt med nye
til. Og det er især her, der er brug for instruktører, der
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har fået inspiration til at undervise på sådanne hold.
Går du derfor og mangler et år i at gøre din vokseninstruktøruddannelse færdig, så meld dig i år på hold 4
med ældrelinjen som valgfag og få dit uddannelsesbevis. Gør du det, har du i hvert fald fået inspiration og
indsigt, så du er bedre rustet til at undervise et ældrehold. Har du derefter lyst til at gøre din uddannelse helt
perfekt, bruger du et år mere med ældrelinjen som valgfag, og så er du pludselig også færdiguddannet ældrefolkedanseinstruktør.
I øvrigt gælder det for alle, der underviser på ældrehold
eller gerne vil i gang med det - hvad enten man er vokseninstruktør, mangler at færdiggøre uddannelsen eller
bare er en erfaren folkedanser, der leder et ældrehold at jo flere gange man deltager på Bjerringbro med ældrelinjen som valgfag, jo mere inspiration får man, og
er dermed bedre rustet til sin gerning. For hvert år man
har deltaget fås et deltagerbevis, der fortæller, at valgfaget har været den linje man har valgt, her selvfølgelig ældrelinjen, men det bedste er selvfølgelig at stå
med uddannelsesbeviset som færdiguddannet ”ældreinstruktør” som det stadig hedder på Bjerringbro.
Som jeg nævnte i starten, havde Uddannelsesudvalget
et brev med i foreningsudsendelsen her i februar med
overskriften ”Er din forening fremtidssikret”. Det vil sige, at alle LDF’s medlemsforeninger har fået dette brev,
der fortæller alt om instruktøruddannelsen, så kære formænd og bestyrelser: Jeg håber, I allerede har læst det.
Hvis ikke så gør det, og lad også jeres medlemmer gøre det, det kunne jo være der gik en instruktørspire i
netop jeres forening. Og hvis der gør så lovede formandsgruppen på Regionskonferencen, at se positivt
på eventuelle ansøgninger om et økonomisk tilskud til
uddannelsen. Hvis det kan hjælpe en på vej, er da værd
at prøve.
Knud Thygesen
Formand for LDF’s Seniorudvalg

Nyt fra
Internationalt Udvalg
Der er kommet tilbud om festival i Bourgas i
Bulgarien i perioden 23–27.8.2010.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Inge
Sølling, tlf. 4373 1099.
Med venlig hilsen
Inge Sølling, Internationalt udvalg

Lands s tævn e

Slå endnu en uge ihjel på Lolland
Kapitel 1

Når I nu alligevel skal til landsstævne i Maribo, altså
på ”sydhavsøerne”, så kunne det da være, at I havde
lyst og tid til at forlænge opholdet med nogle dage før
eller efter stævnet, for at opleve og se lidt mere af øerne end lige det, der er med i stævneprogrammet.
Jeg vil hjælpe jer lidt på vej ved at ”remse” nogle muligheder op, men ellers vil jeg henvise til turistkontorerne, hvor I kan få brochurer med kort, åbningstider
m.m., eller klik ind på www.oplevdanmark.nu eller www.
den-lille-turisme.dk. Her er mange forslag til hvad ”man”
kan se og opleve, når besøget på de store turiststeder
er klaret. Det kunne jo være Knuthenborg, Lalandia,
Middelaldercentret, Fuglsang Kunstmuseum, Geocenter
Møn.

Hvis der nu er mod på at gå på museum, er både Falsters Minde i Nykøbing, Stiftsmuseet i Maribo, Reventlow Museet på Pederstrup i Horslunde, Sukkermuseet i
Nakskov, Motorcykel- og radiomuseet i Stubbekøbing,
Traktormuseet i Eskilstrup, Polakkasernen ved Holeby
og ”Det sorte Museum” i Gedser (geologi og fossiler)
spændende steder at komme, alt efter ens egne interesser.
Fortsættes i næste nummer
PS. Netop nu (10. marts) er der 300 tilmeldte til landsstævnet, så der er plads til mange flere!

Dragtudvalgets salgsudstilling
Mangler du materialer til din dragt, råd og vejledning
eller er du bare interesseret i, hvad der rører sig på
dragtområdet, så besøg dragtudvalgets salgsudstilling
i bordtennishallen, hvor der vil være åbent hver aften
under stævnet.
Dragtudvalget vil her præsentere Landsforeningens materialer, der normalt kan købes hos Lisbeth Green.
Der vil være eksempler på materialer til mange formål,
stoffer, garn, bånd, sytilbehør m.m.
Du står måske lige og mangler et tørklæde til din dragt

– også det er der mulighed for at anskaffe fra
Landsforeningens spændende sortiment.
Der vil være mulighed for at købe eller at bestille materialer.
Dragtinstruktører vil hver aften være til stede for råd og vejledning.
Desuden vil der være udstilling fra eksterne udstillere af materialer og ting, som har interesse
for dragtfremstilling, ligesom der vil være mulighed for
at se billeder, mapper, bøger m.m. med relation til dragtfremstilling.
Der vil blive mulighed for at se, prøve og købe sko.
Vi har været så heldige, at Agnethe Lysholt vil udstille
sin fantastiske samling af dukker i dragter, hun selv har
fremstillet. De vil også kunne ses i Salgsafdelingen.
Dragtudvalget Maribo 2010
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En festlig musikalsk optakt
til årets generalforsamling
I Spillemandskredsen har man tradition for at kombinere årets generalforsamling med en masse godt sammenspil og sådan var det også i år. Vestervangsskolen
i Viborg var rammen og de lokale folk fra Viborg Folkedanserforening, Gamle Danses Værn, Viborg og Viborg
Spillefolk tog sig på fornem vis af forplejningen og de
praktiske forhold omkring arrangementet og en stor tak
for det!
50 spillefolk fra hele landet tog del i forløbet med en
fin spredning på instrumenter og bortset fra en ordentlig gang snevejr, som generede folk fra øerne og det
sydlige Jylland, var det et meget vellykket forløb.
Fredag aften var sat af til at spille Reventlow musik fra
Lolland med Astrid Pørtner Nielsen som musikalsk in-

spirator. Denne musik er lidt anderledes end meget anden spillemandsmusik og Astrid havde nogle fine arrangementer med til forløbet.
Lørdagen var lagt i hænderne på Bent Melvej og blev
brugt på at føre os ind i Peter Pøhls musikalske univers.
Det var historien om en spændende personlighed og
frem for alt hans bredde og betydning for musikken både omkring Viborg og videre ud i landet.
Vi spillede en række melodier af forskellig art og fik
nogle gode bud på spillemåderne i musikken og samtidig havde Bent lavet nogle spændende arrangementer.
Det blev en god musikdag, som krævede meget koncentration og gav en masse inspiration.
Afslutningen på den musikalske optakt var en godt besøgt legestue med en fin stemning. Michael S. Petersen, Astrid Pørtner Nielsen, Ingolf Ryom-Nielsen og
Dorthe Linde Jørgensen stillede sig foran et stort og
veloplagt orkester og så var der gang i musikken og
dansen.
Et godt forløb fik en flot afslutning og det var glædeligt med så stor en tilslutning til det fine arrangement.
Nu kan vi jo så bare glæde os til næste års generalforsamling, der også vil rumme en musikalsk optakt!!
John Eliasen

Formandsskifte i Spillemandskredsen
Efter ti år som medlem af DFS’ styrelse, de sidste otte
år som en meget aktiv formand, har Dorthe Linde Jørgensen (også kaldet Dorthe Trut pga. hendes klarinetspil) valgt at træde ud af det organisatoriske arbejde.
Det samme har Astrid Pørtner Nielsen, der har
været en del af styrelsen i fire år. Begge fortsætter med at arbejde for spillemandsmusikken i Danmark, – Dorthe med projektopgaver
og Astrid med bl.a. det kommende Landsstævne i Maribo sommeren 2010.
Ved generalforsamlingen i DFS (Danske Folkedanseres Spillemandskreds) i Viborg den 7.
marts 2010 blev Michael S. Petersen, Ramsø,
valgt som ny formand. Birger Jensen, Gørløse, blev valgt
som nyt styrelsesmedlem, - begge uden modkandidater.
Efter selve generalforsamlingen har den nye styrelse
konstitueret sig således:
• Formand: Michael S. Petersen
• Næstformand: Aksel Sand Nielsen
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• Kasserer: Bjørn Kiilerich
• Sekretær: Mette Dyekjær
• Bestyrelsesmedlem: Birger Jensen
Derudover var de to suppleanter til styrelsen på valg,
og efter forslag fra generalforsamlingen faldt valget på
de to harmonikaspillere Knud Emil Christiansen, Roskilde, og Ingolf Ryom-Nielsen, Østbirk.
Endelig var der valg til posterne som hhv. revisor og revisorsuppleant, hvortil Henning S. Andersen, Brande,
og Erik Nielsen, Gadstrup, begge modtog genvalg.
Alle i styrelsen – ”nye” såvel som ”gamle” – ser frem
til at lede Spillemandskredsen ind i det nye årti.
Styrelsen
Kontakt til formanden:
Michael S Petersen, Ramsø, Søvænget 16, 4621
Gadstrup, Telefon: 4619 1134 - Mobil 2711 5957,
E-mail: mich@ramso.dk,
Hjemmeside: www.spillemandskredsen.dk

Spillem ands kr eds en

Danske Folkedanseres Spillemandskreds
Referat af ordinær generalforsamling
søndag d. 7. marts kl. 10.00 på Vestervang skole,
Boghvedevej 26, 8800 Viborg.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning forelægges til godkendelse.
4. 	Fremlæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse.
5. 	Behandling af indkomne forslag fra foreningens
medlemmer eller styrelsen.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Styrelsens arbejdsplan for det kommende år.
8. Valg af formand,
På valg er: Dorthe Linde Jørgensen
- modtager ikke genvalg
9. Valg af styrelsesmedlemmer.
På valg er: Aksel Sand Nielsen
Astrid Pørtner Nielsen - modtager ikke genvalg
10. Valg af 2 suppleanter.
På valg er: Keld Tachau og Michael S. Petersen
11. Valg af revisor og suppleant.
På valg er: Henning Søndergaard Andersen og
Erik Nielsen
12. Eventuelt.
Ad 1
Jørn Nødskov valgt u.a.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
Ad 2
Lars Boye Petersen valgt u.a.
Ad 3
Formandens beretning godkendt u.a.
Ad 4
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet godkendt u.a.
Kassereren fremlagde et budget. Godkendt u.a.
Ad 5
Ingen indkomne forslag
Ad 6
Styrelsen foreslår, at kontingentet er uændret. Forslaget vedtaget u.a.
Ad 7
Formanden gennemgik arbejdsplan. Godkendt u.a.

Ad 8
Styrelsen foreslår Michael S. Petersen. Ikke andre forslag. Valgt u.a.
Ad 9
Styrelsen foreslår Aksel Sand Nielsen og Birger Jensen.
Ikke andre forslag. Valgt u.a.
Ad 10
Knud Emil Christiansen og Ingolf Ryum Nielsen foreslået. Knud valgt som 1. suppleant og Ingolf som 2. suppleant. Begge valgt u.a.
Ad 11
Styrelsens forslag:
Henning Søndergaard Andersen som revisor
Erik Nielsen, Gadstrup, som revisorsuppleant.
Begge valgt u.a.
Ad 12
Debat om forslag om, at landsorganisationer helt overtager landsstævner.
Michael takker for valget.
Niels Winberg Clausen, LDF takkede Dorthe Linde Jørgensen for hendes indsats og for godt samarbejde.
Dorthe sagde tak for mange spændende år som formand.
Dorthe sagde tak til Astrid for hendes arbejde i styrelsen. Aksel sagde tak til Dorthe. Stående applaus til Dorthe.

HUSKETAVLE FOR DFS:
Region nordjylland
16. april

Forårskoncert og legestue
Trin
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D et sker i d in re g ion
Region syddanmark
Fælles dragtdag for alle regioner
Lørdag den 17. april 2010
Region Syddanmarks dragtudvalg inviterer alle dragtinteresserede til en inspirerende dag på Ærø Museum i
Ærøskøbing. Vi har lagt et program, der er tilpasset færgetider fra Svendborg kl. 10.30 og fra Fynshav kl.10.20
med retur kl.17.55.
Dagens program:
Kl. 12.00–12.30
Samling og velkomst
Kl. 12.30–15.00 	Museet i Ærøskøbing, hvor der vil
blive lejlighed til at se nærmere
på det tøj, der er i udstillingen
(husk handsker)
Kl. 15.00–16.00 (ca.)	Hyggeligt samvær med eftermiddagskaffe/the i et lokale i Dommergården
Kl. 16.00–17.45	Guidet byvandring i Ærøskøbing
Pris 85 kr. – dækker museumsbillet, byvandring og eftermiddagskaffe.
Tilmelding senest 9. april 2010 til
Ketty Weile, tlf. 2874 6996 eller ketty.weile@c.dk
Karin Becker, tlf. 2624 2017 eller karinbecker@mail.dk
Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen
Dragtudvalget i Region Syddanmark

Brønshøj Folkedanser Forening
indbyder til afslutningslegestue med spisning og
Lanciers lørdag den 17. april 2010
Kl. 18 Spisning – medbring mad til fælles buffet.
Medbring også service og bestik.
Kl. 19.30 – 22.30 Legestue. I første afdeling danses
Les Lanciers. Turene gennemgås, så alle kan være
med.
Danseleder: Carsten Jørgensen. Musik: Toke, Mads
og Henrik. Sted: Rødkildeskole, Godthåbsvej 274,
2720 Vanløse.
Pris: voksne 60 kr., børn 20 kr. Prisen er inkl. kaffe/te
og lagkage. Øl, vin og vand til rimelige priser.
Glæd jer til en festlig aften. Deltag i spisning eller til
dansen alene. Se også www.brhff.dk
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Fællestræninger til Landsstævnet i
Maribo
Vi håber, rigtig mange vil være med til region Syddanmarks opvisning ved landsstævnet i Maribo - både fordi det er hyggeligt at være så mange samlet fra hele
regionen og fordi vi plejer at stille med det største hold
- den rekord skulle vi da gerne holde!
Der er arrangeret fællestræninger som følger:
1. træning
Tirsdag den 25. maj kl. 19.30-22.00
Nordagerskolen, Rolighedsvej 16, 5750 Ringe (instruktører: Signe og Christian)
Torsdag den 27. maj kl. 19.30-22.00
Frøslevlejrens Barak 80, Lejrvej, 6330 Padborg (instruktører: Jan og Lone)
Torsdag den 27. maj kl. 19.30-22.00
Mødestedet, Nygade 29, 7200 Grindsted (instruktør:
Christian)
2. træning
Tirsdag den 8. juni kl. 19.30-22.00
Nordagerskolen, Rolighedsvej 16, 5750 Ringe (instruktører: Signe og Christian)
Torsdag den 10. juni kl. 19.30-22.00
Frøslevlejrens Barak 80, Lejrvej, 6330 Padborg (instruktører: Jan og Lone)
Torsdag den 10. juni kl. 19.30-22.00
Mødestedet, Nygade 29, 7200 Grindsted (instruktør:
Christian)
Fællestræning for hele regionen
Torsdag den 24. juni kl. 19.30-22.00
Bakkeskolen, Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia (instruktører: Signe og Christian)
Man vælger selv, hvor man vil køre hen til 1. og 2. træning. Den 3. træning er fælles for alle opvisningsdansere, uanset hvorfra i regionen man kommer, så vi kan
få samlet de tre mindre grupper til ét stort opvisningshold, inden vi drager til Maribo.
OBS: Hvis man vil deltage i regionsopvisningen SKAL
man deltage i mindst 2 træninger, hvoraf den ene SKAL
være fællestræningen den 24. juni. Hvis man er forhindret i at deltage i en af de ”lokale” træninger, skal man
give instruktøren besked og sørge for en substitut.
Vi håber, I har forståelse for denne ”regel”, som vi kun
har indført for at alle får så meget ud af træningerne
som muligt.
Opvisningsprogrammet inkl. dansebeskrivelser og noder kan ses på www.folkedans.dk under Region Syddanmark - Landsstævner.
Vi ses! - og husk at ta’ kaffen med!
Mange hilsener
Jan, Christian, Carlo, Lone
Danseudvalget

Det s ker i din r egio n

Jan Todsen, tlf. 73526202/21251820, jan@todsen.eu
Christian Jensen, tlf. 75572905, c-j@stofanet.dk
Carlo Nielsen, tlf. 75872548/20862548, carlo-nielsen@
jellingnet.dk
Lone Schmidt, tlf. 21606845, lone@folkedans.dk

Region sjælland
Dansearrangement
søndag den 11. april kl. 10-16
Kursus i Thy danse & mini Thybal v/ Hanne Troen &
Poul Møller.
I Thy er folkedansen som en social dans fortsat helt op
til vores tid. Vi behøver derfor ikke gætte os til hvordan musikken har lydt og hvordan dansene er blevet
danset.
Musikgruppen ”Søborg Vognfjederfabrik” har således
lært at spille Thy musikken af Viggo Gade fra Thy. Sven
Ottesen fra denne gruppe og fra Dansk Folkemindesamling vil fortælle lidt om danseindsamlingen i 1980erne.
Dagen afsluttes med et mini-Thybal, hvor vi danser noget af det, vi har lært i dagens løb.
Vel mødt på Østervangsskolen, Astersvej 15, Roskilde. Pris 80 kr. - Medbring selv mad og drikkevarer.

Møde 17. april for bestyrelser i lokalforeninger
Region Sjælland er i gang med at planlægge et møde
for lokalforeningernes bestyrelser, hvor arbejdstitlen er
”Lokalforeningernes rolle og ansvar i regionsområdet og som LDF-medlem”. På mødet vil vi gerne drøfte, hvad
foreninger og region kan gøre for at vende udviklingen
og skabe fornyet interesse for folkedans - et ”mulighedernes møde”. Der udsendes indbydelse til lokalforeningerne.

Ekstra fællestræning til landsstævnet
Efter opfordring på medlemsmødet i januar måned prøver Region Sjælland at arrangere en ekstra fællestræning for de stævnedeltagere, som har meldt sig til at
danse med ved regionens opvisninger. Denne træning kan
tælle som én ud af de mindst 2 fællestræninger, de tilmeldte skal deltage i før stævnet.
Følg med i Trin & Toner og på regionens hjemmeside,
da det har vist sig vanskeligt at skaffe lokale i skolernes sommerferie.

Region hovedstaden
Region Hovedstaden og Fejltrin inviterer til søndagsdans
Søndag den 25. april kl. 10–16 på Ø. Farimagsgades
Skole, Ø. Farimagsgade 40, 2100 Kbh. Ø
Tema: Vi danser Læsødanse
Espen Wolf og Arne Ryge vil lære fra sig, og fortælle
om dansen og musikken fra Læsø, og hvordan de lærte
den at kende. Ikke gennem diverse bøger og hefter, men
ved at de dansede og spillede sammen med de folk fra
Læsø, der endnu kunne huske, hvordan man gjorde
det.
Pris: 75.00 kr.
Medbring: Kaffe/te og en ret til et fælles frokostbord
samt tallerken og bestik.
Yderligere oplysninger og tilmelding hos
Katrine tlf. 3920 2161, fejltrin@fejltrin.dk
Denne søndag aflyses ikke, så mød talstærkt op, men
tilkendegiv gerne om I kommer.
Danseudvalget

Fanebærerkursus søndag den 18. april
kl. 10.00-13.00
Vi håber på stor deltagelse ved årets landsstævne i Maribo - også af fanebærere. Det er efterhånden nogle år
siden, der sidst blev afholdt fanebærerkursus, så nu skal
det være. Arly Hansen vil gennemgå den del af reglerne, vi som folkedansere har brug for, og alle fremmødte får lejlighed til at prøve dem i praksis. Medbring fane og/eller en stang med viskestykke el.lign. - samt
kaffekurv. Deltagerbetaling 50 kr.
Fanebærere fra andre regioner er velkomne. Tilmelding
senest mandag den 12. april til John Gravesen, mail
hgcreation@mail.tele.dk, (tlf. 5576 1298).

Kursus med musik og dans
af Brdr. Bast.
Arrangeret af Dance Royal. Den 13. og 14. november
2010 er planlagt et kursus i dans og musik af Brdr.
Bast med instruktørerne Kenneth Krak og Kjeld Nørgaard. Lidt udenfor Præstø ligger idrætshøjskolen
Bosei i naturskønne omgivelser. Kom og få en udbytterig weekend. Alle oplysninger om tilmelding finder
du på www.danceroyal.dk eller ring til vor kontaktperson Else Merete Pedersen tlf. 5665 7320. Tilmelding hurtigst muligt, da der er begrænset plads.

Kurset afvikles i Multihallen, Ahorn Alle, Ringsted
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Medlemmer

Med lem m e rn e

De

store spørgsmål

Nu har jeg lyst til at blande mig lidt i debatten. Der er
mange gode indslag og kommentarer fra forskellige sider.
Lad mig så starte mit eget indlæg med at sige til styrelsen: PAS NU PÅ, at I ikke ødelægger, hvad andre har bygget op; her mener jeg, at alt er snart lavet om: sendemandsmøde er blevet til årsmøde, Hjemstavnsliv er blevet til Trin og Toner, og amter er blevet til regioner.
Og så har jeg erfaret, at for at kunne deltage i regionsopvisningen til landsstævnet skal man til 2 træninger,
en i ens ”gamle amt” og en i naboamtet, plus man skal
møde til træning i Maribo, og så er det, jeg spørger mig
selv, hvor mange tror styrelsen vil køre 1½ time frem og
tilbage for at få lov til at deltage i en opvisning. Jeg tror
desværre for jer, at det ikke er ret mange. Jeg håber selvfølgelig, at jeg tager fejl. Med denne træningsform dræber I ildsjælen i enhver danser. Jeg ved som gammel
Amtsformand for Roskilde amt, at der var meget mere
sammenhold den gang, og der var næsten altid store opvisningshold. Det, jeg nu hører, er, at opvisningsholdene
bliver mindre og mindre. Kan styrelsen ikke se, at der er
et eller andet galt.
Landsforeningen har selv ”ondt” i økonomien, og det
prøver man på at kompensere for ved at finde på de mest
”sjove” måder at få penge til huse, Venneforening og
indsamling til nyoptryk af sangbog, så er det bare det
jeg spøger mig selv om: hvad bruger I så alle forhøjelserne af vores kontingenter til, tænk tilbage i 2004 kostede det 50 kr. 3 år efter steg det til 80 kr. Ved denne
stigning bedyrede landsstyrelsen, at nu ville det ikke stige mere. ”LØGN OG LATIN”, nu skal vi betale 120 kr.
Det skulle blive så godt, når vi blev regioner med div.
udvalg og så videre, danse, dragt, ungdom og seniorudvalg, men man har svært ved at finde folk til alle de poster, når man samtidig skal have personer til regionsbestyrelsen, så ingen melder sig, og det forstår jeg ganske
udmærket, fordi Landsstyrelsen har ved flere lejligheder
bedyret, at man altid kan ”søge” om hjælp, men så læser man et indslag om et sted, hvor man afholder et tilskudsberettiget arrangement, men gud hjælpe mig om
man så ikke læser i samme indslag, at de ikke har fået
en krone, og det kan jeg jo ikke rigtig forstå. I kan da
ikke allerede have brugt de 20.000 kr. som I skulle lægge i regionskasserne og alle de penge, som amterne har
lagt i. ELLER HVAD?
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Jeg kan jo godt gøre mig mine egne tanker, fordi ved et
efterfølgende årsmøde får vi at vide, at alle pengene er
landsforeningens, så HVIS LDF mangler penge til regninger, så HENTER man bare pengene i regionskasserne, så
derfor, når LDF har drænet kasserne, kan der jo ikke blive til arrangementer.
Og lad mig som ”gammel” leder skrive dette: Hvis I i LDF
bliver ved med ture frem, som I gør i øjeblikket, dræber
I alle spirer hos folk, der gerne vil prøve at lede folkedans, idet I siger, at hvis man ikke har LDFs ”BLÅ STEMPEL” ved at have deltaget i alle deres LDF kurser, så må
man ikke lede. Selvfølgelig må man det, der er ikke noget så befriende, som at møde en spire, der kommer med
en sjov bemærkning som: herren tager damen under armen og danser rundt, eller vi bruger højre ben til at svinge til venstre. IKKE ALLE ER ELITE.
Dette får mig til at tænke ”elite og DM” osv.
Lad mig starte med at gentage mig selv fra et tidligere
Amtsformandsmøde: jeg kan godt se, at det er den vej,
vi er nødt til at bevæge os, men kør lidt gelinde frem.
Dette skete ikke. I LDF gjorde I den klassiske fejl ved at
stille pyramiden med spidsen opad hvilket betyder, at
alle glider af pyramiden. HVIS I havde lyttet til amtsformændene og stillet pyramiden på spidsen havde, der måske faldet mange flere ned i den.
Jeg er også kommet med den udtagelse til landsformanden Niels, at jeg støtter ham som formand, men jeg har
også sagt, inden han blev det, at han skal HUSKE på, at
selv om han danser med på DM-holdet er han stadig breddens mand. Det synes jeg, han har glemt en smule.
Jeg mener godt, at man kan skære lidt ned for ambitionsniveauet til DM, idet det koster en hel bondegård,
som menigmand ikke får noget ud af.
Jeg vil slutte med at sige til landsstyrelsen, at I bør overveje, om ikke I skal ændre kursen lidt for ikke at ”tabe”
alt for mange små foreninger, idet, hvis afstanden bliver
for stor, vil mange små foreninger melde sig ud af LDF så
derfor er mit råd til styrelsen: Gør den Landsforening bredere og lyt mere til de små foreninger og lad være med
at sidde med skyklapper på og sige, at det går jo nok,
for så er der ikke noget der hedder LDF om 10 år. DESVÆRRE.
Tidligere amtsformand
John Eicke

Medlemmer

Medlem m er n e

Svar til John Eicke
Kære John Eicke
Tak for dit indlæg i debatten. Først vil jeg understrege,
at Styrelsen naturligvis intet ønske har om at ødelægge
noget som helst for folkedansen. Tværtimod er vi valgt
til at sikre den fremdrift, der er nødvendig, for at folkedansen kan overleve. Jeg skal også gøre dig opmærksom
på, at regionstrukturen blev vedtaget af Årsmødet med
et overvældende flertal.
Styrelsen har brugt mange ressourcer på at skaffe den
nødvendige økonomi til Landsforeningen. Men af de seneste års kontingentstigninger er 2 af dem foreslået af
Årsmødet og ikke af Styrelsen. Og det er da rigtigt, at
den procentvise stigning er forholdsvis stor, men det
hænger måske sammen med, at udgangspunktet har været urealistisk lavt. Kr. 120,00 om året i kontingent for
at dyrke sin interesse lyder for mange som et meget begrænset beløb. Et beløb man i mange andre sammenhænge ikke ville ofre så mange tanker. Og efter min opfattelse har Styrelsen aldrig lovet, at kontingentet ikke
ville stige yderligere. Det nuværende kontingent til trods,
er det direkte medlemskontingent for første gang i år ikke længere Landsforeningens største indtægtskilde. Efter
den fulde implementering af DIF’s økonomiske fordelingsnøgle, er bloktilskuddet i år vores primære indtægt
Hvis vi nogensinde skal gøre os forhåbning om at blive
et selvstændigt specialforbund under DIF, med de økonomiske fordele det medfører, er det helt afgørende, at
vi fortsat har konkurrenceaktiviteter. Og jeg forstår ikke,
hvorfor du synes, at jeg ikke repræsenterer bredden i
Landsforeningen. Langt de fleste aktiviteter og serviceydelser er rettet mod bredden, ligesom langt den største
del af Landsforeningens budget anvendes på bredden.
Det er ikke korrekt, at der ofres mange penge på elite-

og konkurrenceaktiviteter. Og så kan jeg tilføje, at jeg
ikke deltager i diskussioner og afstemninger i Styrelsen,
hvis jeg på nogen måde vil kunne betragtes som inhabil.
I dit indlæg har jeg en kedelig oplevelse af, at der er lidt
for meget ”vi” og ”I”. Styrelsen opfatter ikke sig selv som
værende Landsforeningen. Landsforeningen er os alle
sammen. Og vi har et fælles ansvar for Landsforeningens
ve og vel. Styrelsen er valgt til at lede arbejdet.
Regionerne får hvert år et administrationsbidrag, som
Årsmødet fastsætter. Regionernes kassebeholdninger tilhører den enkelte region, men da de er en integreret del
af Landsforeningen, er det naturligt, at vi ”låner” af egne midler, før vi låner i banken til dyre renter.
Hvordan din region arrangerer træninger til landsstævnet, vil vi i Styrelsen ikke blande os i. Det vil normalt
sortere under regionens danseudvalg.
Niels Winberg Clausen

Hedehusene Folkedanserforening
holder 80-års fødselsdagslegestue fredag den
16. april 2010 kl. 19.30-23.30 i Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Foreningens ledere Lisbeth Larsen og Lis Petersen leder dansen og spillemændene spiller op. Pris 70 kr. for indgang
kaffe/te, lagkage og boller. Øl og vand skal købes i
Hedehuset.
Alle er velkommen.
Miriam Hansen
4399 7718

Mindeord
Med stor sorg har vi modtaget underretning om, at
Mogens Grip døde den 27. februar 2010 efter kort
tids indlæggelse på hospitalet. Mogens blev 94 år.
Mogens har været medlem af Brønshøj Folkedanser
Forening i 38 år og har samtidig i en lang årrække
været medlem af Frederiksberg Folkedansere (tidl.
Dansk Vandrelaugs Folkedanserkreds), de sidste 14
år som æresmedlem.
Mogens har gennem årene været en aktiv og afholdt
danser i begge foreninger. Altid parat til at hjælpe
nye dansere med trin og fatninger. Han deltog med

glæde i de forskellige arrangementer, ligesom han
altid var med til Landsstævnerne, hvor han også
nød at deltage i de lokale
udflugter. Mogens vil blive
savnet i vor midte.
Æret være Mogens minde.
Bestyrelserne for Frederiksberg Folkedansere
og Brønshøj Folkedanser Forening
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Børn og unge

B&U aktivitetskalender
Hvornår:

Hvad:

Hvor:

Se blad:

10.04.-11.04.

Børne- og Ungdomsstævne

Grindsted

02/10

08.05.

Det sjællandske B&U-stævne

Ringsted

01/10

Det sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 2010
Stævneudvalget takker for de modtagne tilmeldelser til
stævnet den 8. maj i Ringsted. Planlægningen forløber
som den skal, og vi ser frem til at byde alle velkommen
til en god dag.
Samtidig kan det oplyses, at der tirsdag den 18. maj
2010 kl. 19 på Dagmarskolen, Vestervej 11, Ringsted,
afholdes "Eftersnakmøde" samt generalforsamling i

"Sjællandske Børne- og Ungdomsstævner" (SBU) og
dens Støtteforening af 1968 (SBUS).
Dagsordnerne udsendes til de foreninger, som har deltaget i stævnerne i 2008 og 2009 - og kan ses og hentes på hjemmesiden http://www.ringstedfolkedansere.
dk/BU-staevne2010-3.html

Kan du gætte hvad det er?
I sidste nummer af Trin og Toner var billedgåden nærmest bare en sort
klat – men alligevel var der mange, der hurtigt fandt løsningen.
Det gælder f. eks. Dominic, der skrev følgende til os:
”Det er en høj hat, til en folkedanserdragt (lige som min far har).
Jeg hedder Dominic og er 6 år. Jeg bor i Skovby. Min søster og far
danser i Århus, og jeg spiller på violin sammen med spillemændene,
når min far underviser i dans. Jeg har spillet violin, siden jeg var 4 år
gammel.”
Der er en lille præmie på vej til Dominic – og til alle de andre, der
sendte os den rigtige løsning, siger vi mange tak, fordi I ville være
med på spøgen.
Månedens billedgåde viser lidt af en ting, som meget,
meget ofte er med til folkedans. Jeg bruger f.eks. tit
tingen. Det lyder måske mærkeligt, men faktisk er jeg
som regel nødt til at sidde ned, når jeg bruger den. Kan
du gætte hvad det er?
Send din løsning til Lars Boye Petersen, Bredgade 18,
4900 Nakskov, eller pr. e-mail til lars.boye.petersen@
mail.dk
Måske er du så den heldige, der vinder en præmie.
Husk, at man skal være under 12 år for at deltage i gættekonkurrencen.
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Beskrivelseshæfter

Udlejning af dragtkuverter

Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder
Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans
Hæfterne kan også købs i DF’s sekretariat.

Leje for tre uger kr. 225,- incl. moms + porto
(heraf kr. 150,- i depositum).
Mønstrene kan købes.
Dragtliste kan fremsendes.
Grupper modtages efter aftale.

Åbent: Tirsdage kl. 10.00-16.00
Telefon henvendelse 3314 1958
(Telefonsvarer uden for åbningstiden)

Åbent: Tirsdage kl. 10.00 – 16.00
Telefon henvendelse 3314 1958
Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.,
1364 København K

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.
1364 København K

Danske Folkedanseres
Salgsafdeling
Hørlærred og vadmel samt 
foerstoffer i forskellige kvaliteter.
Sort, blå, brun og grønt fløjl samt mønstrede og ensfarvede silkestoffer. Heluldne
stoffer som uld-damask og kamgarn i flere
farver og kvaliteter samt sysilke i mange
farver. Meget sytilbehør og strikkepinde.
Dragtmapper, billedserier og bøger. Træffes normalt mandag, tirsdag og onsdag
mellem kl. 16.00 og 19.00.
Besøg efter aftale.
Lisbeth Green
Vedbæksallé 75, 8700 Horsens
E-mail: post@lisbeth-green.dk
Tlf. 7564 7564

K L AV E N E SS
Art. 2021
Dame str.

998,-

T E G L B O RG

DA N S K E F O L K E DA N S E S KO
Træningssko med ægte lædersål
Herre str. 518,- Dame str.

518,-

Teglborg Sko
Vads Møllevej 23 · Sondrup
8350 Hundslund
Tlf. 8655 0830 · 8654 5450
teglborgsko@mail.tele.dk

Se alle øvrige modeller på vores hjemmeside www. teglborgsko.dk

Folkedragter – udlejes
Vævestue
Karen Birgitte Hansen
Ydingløkke 1, 8752 Østbirk
Telefon 7578 2227

Materialer til

Folkedragter
Silkebånd, 100% silke.
Hel- og halvsilkestoffer.
Silkegarner i 150 farver.
Håndtrykte tørklæder,
forklæder, sjaler og
metervarer. Håndvævede tørklæder og
forklæder.
Hvergarnsstoffer og ulddamask. Hørlærred. Smykker og knapper. Hatte, huer,
sko og hoser. Sysæt og sykurser. Tilskæring og syning. Dragtlitteratur.

Silke-Annet
Tlf. 4495 0555
v/ Annet Laursen Skjelsager
Dorthesvej 2, DK-3520 Farum
Åben efter aftale.
E-mail: silke-annet@silke-annet.dk

Tinknapper
Blanke – Mønstrede
Marjatta’s Metalværksted
Sneserevej 73, Snesere,
4733 Tappernøje
Telefon 5596 5758, Fax 5596 5324

Dragtsølv efter
bestilling

Udføres på eget værksted.

Guldsmed
Helle Vienberg
Østergade 95
6580 Vamdrup
Tlf. 2564 0091
www.helle-vienberg.dk
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Aktivitetskalender
Arrangør

Dato

Arrangement

Sted

Se i
blad nr.

Tilmeld.

Danske Folkedansere

24.-25.04.

Årsmøde

Brædstrup

02/10

15.03.

08.05.

Konkurrencedag

Odense

10/09

15.02.

23.-24.05.

Event Folkedans

Tivoli

01/10

17.01.

27.06.-03.07.

Instruktøruddannelses- og dansekursus

Bjerringbro

02/10

01.04.

20.-22.08.

Efteruddannelseskursus for instruktører

Høng

26.06.-03.07.

Spillemandskursus

Bjerringbro

02/10

02.05.

17.-23.10.

Forspillerkursus

Brenderup

03/10

13.08.

20.-22.08.

Temakursus

Høng

11.04.

Temadag, Ragna Tang-danse

Herning

03/10

28.03.

13.-15.08.

Sensommerstævne

Herning

02/10

01.04.

17.04.

Fælles dragtdag for regionerne

Ærø

04/10

09.04.

18.06.

Sommerdans på Skamlingsbanken

Skamlingsbanken

03/10

08.06.

11.04.

Kursus i Thy-danse

Roskilde

01/10

17.04.

Møde for lokalforeningsbestyrelser

18.04.

Fanebærerkursus

Ringsted

04/10

12.04.

25.04.

Søndagsdans med Læsø-danse

København Ø

04/10

Ja

Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland

Region Hovedstaden

04/10

Rubrikannoncer
Sælges

Sælges

Pige/kvindedragt (Odsherredsdragt). Tilbehør.
Skørt, forklæde, tørklæde, krave, hue. Liv 68 cm.
Hel længde 118 cm. Alt håndlavet. Kr. 1000,Tlf. 5927 3062 - 2096 7575,
e-mail: h.j.larsen@mail.dk

Kvindedragt str. 46-48, komplet, alt håndsyet,
og herredragt, komplet spillemandsdragt str. 5456, alt håndsyet.
Tlf. 5665 3106,
mail go.ho@webspeed.dk

”Fynboerne” danser opvisning ved Landsstævnet i Nyborg. Foto: Jens Bang, Aalborg Reklame-Foto.

Danske Folkedansere
Sekretariatet
Enrumvej 6A, 5270 Odense N
Bank: Nordea, kortart 73,
kreditornr. 87284263
Tlf. 6618 5860. Fax 6618 5760
E-mail: folkedans@dif.dk
Mandag-fredag kl. 11-13
Torsdag endvidere kl. 15-17
Formand: Niels Winberg Clausen
http://www.folkedans.dk

Spillemandskredsen
Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer rettes til
kassereren Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg Øst, tlf. 9815 8697,
e-mail: bkiilerich@stofanet.dk.
Formand: Michael S. Petersen, Søvænget 16, 4621 Gadstrup,
tlf. 4619 1134, mobil 2711 5957, e-mail mich@ramso.dk
Salg af noder og cd’ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
Villy Nikolajsen, Holstebrovej 98, Vejrum, 7600 Struer. · Tlf. 9746 4159.
E-mail: forlag@spillemandskredsen.dk · www.spillemandskredsen.dk

Al henvendelse til: Trin & Toner, LDF’s Sekretariat, enrumvej 6a, 5270 odense n, trinogtoner@folkedans.dk, tlf. 6618 5860.

Spillemandskredsen

