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Som så mange gange før dannede Pejsegården i Bræd-
strup rammen om LDF’s Årsmøde, hvor dirigent Poul Lar-
sen styrede forsamlingen sikkert igennem de mange dags-
ordenspunkter, mens referent Marie Kristensen skrev, så 
tastaturet nærmest glødede!

Foruden behandlingen af de mange dagsordenspunkter 
bød weekenden på et vældig interessant og inspirerende 
indlæg fra DIF-konsulent Torben Bundgaard om fremti-
dens foreningsstruktur og frivillig arbejdskraft samt for-

Landsforeningen Danske Folkedanseres 

ÅRSmøDe 16.-17. ApRIl 2011
skellige meddelelser fra Styrelsen. I pauserne var Anne 
Gretes og Mariannes ”biks” med PR-artikler yderst velbe-
søgt.

Lørdag aften var der mulighed for at få benene rørt, da 
Tom Elbert, Mette Dyekjær Pedersen, Anne-Dorthe Wille-
moes, Erik Nielsen og Michael S. Petersen spillede op til 
dans, mens Vill Plesner Petersen ”dirigerede tropperne”.

Nedenfor følger et resumé af styrelsens beretning samt 
vedtagelserne på Årsmødet. Referatet i sin helhed inkl. 
debatten under de forskellige dagsordenspunkter kan læ-
ses på www.folkedans.dk under Dokumenter til download 
eller rekvireres hos Sekretariatet.

ReSUmé AF STyRelSenS mUnDTlIge 
BeReTnIng
Selvom mange af DIF’s arbejdsområder ikke har så man-
ge relationer til vores hverdag, er det utroligt vigtigt, 
at vi viser vort ansigt, og deltager aktivt i de fora, hvor 
vi har mulighed for at komme. Derfor deltog 3 styrel-

Run på PR-boden

Niels Winberg Clausen aflægger styrelsens 

beretning
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sesmedlemmer - sammen med flere hundrede repræsen-
tanter for alle former for foreninger, forbund, kommu-
ner, ministerier mv. - i DIF’s kongres den 3.-5. februar 
i år. 
Kongressens tema var denne gang; ”Foreningsliv – nye 
tider i foreningsland?”, og målet var at sætte fokus på 
foreningslivet og frivilligheden i fremtiden. De mange 
aktiviteter foregik bl.a. un der overskrifterne ”Forenin-
gerne og nye medlemmer – hvordan får foreningerne 
nye med lemmer, der gerne dyrker idræt?” og ”Samspil-
let mellem foreningerne og kommuner set i for hold til 
gensidige forventninger, herunder også på facilitetsom-
rådet”. Under de forskellige aktiviteter deltog bl.a. stats-
ministeren, kulturministeren, socialministeren, klima- 
og energiminister og minister for ligestilling, formand 
for S, Københavns overborgmester m.fl. Det tyder på, 
at der også fra højeste politiske hold er en forståelse 
for vigtigheden og værdien af det frivillig arbejde, der 
udføres bl.a. i idrættens verden.

Danmarks Idræts-Forbund har via en donation på 4,5 
mio. kr. fra Tuborgfondet fået udfærdiget en frivillig-
hedsundersøgelse med hjælp fra Syddansk Universitet 
og Idrættens Analyseinstitut. Heri konkluderes, at langt 
de fleste foreninger under DIF er små, at foreningerne 
oplever at det er vanskeligt at skaffe frivillige og be-
sætte tunge tillidsposter. Foreningerne har ligeså fået 
færre og færre medlemmer, der deltager aktivt i møder 
og/eller har tillidsposter og desuden stiger forenings-
ledernes gennemsnitsalder. Det fortæller mig, at det 
ikke kun er indenfor folkedans, at vi har udfor dringer 
på medlems- og foreningsledersiden. Det er en sam-
fundsmæssig udfordring, som gør sig gæl dende over en 
bred kam af idræts- og fritidsrelaterede foreninger. Og 

derfor er det glæ deligt, at DIF sætter fokus på denne 
udfordring både overfor medlemmerne, men især og må-
ske vigtigst også overfor landets politikere.

Som bekendt opsagde Danmarks Sportsdanserforbund 
(DS) vores associeringsaftale i 2007 og i 2008 tvang 
DIF’s bestyrelse os til at indgå en ny aftale, hvis ene-
ste nye indhold var, at DS fik deres ønske opfyldt om at 
smide os ud af forbundets bestyrelse. DIF tilføjede dog, 
at DS skulle foranledige oprettelse et samarbejdsforum 
for de 3 associerede forbund. 
Det er endnu ikke sket, og jeg bliver mere og mere over-
bevist om, at vi får ret i vores forudsigelse om, at DS 
slet ikke er interesseret i os. Derfor har jeg nu bedt de-
res formand Flemming Riis tage initiativ til at etab lere 
samarbejdsforummet samt give os indblik i de beslut-
ninger forbundets bestyrelse har taget omkring dette.
Da jeg dog ikke forventer, at vi kommer meget længere 
med DS, har Sty relsen allerede besluttet, at vi i år igen 
vil søge optagelse i DIF som selv stændigt specialfor-
bund. Jeg kan naturligvis ikke udelukke, at det giver 
samme resultat som sidst, men der er bl.a. en meget 

Et udsnit af de delegerede

DIF-konsulent Torben Bundgaard
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væsentlig forskel på situationen nu og situationen i 
2008. Da den planlagte fusion mellem DIF og DGI ikke 
blev til noget og da vi nu har givet DS 2 år til at efter-
komme DIF’s ønsker – uden resultat - er det nu min op-
fattelse, at en ny ansøgning er på sin plads.

5. marts 2011 mødtes Styrelsen med regionsbestyrel-
serne ved et seminar i Odense, idet vi ønskede at følge 
op på, hvordan arbejdet siden 2007 er forløbet, lige-
som vi gerne ville høre regionsbestyrelsernes mening 
om, hvad vi som Styrelse kunne gøre, for at un derstøtte 
arbejdet. 
Efter en kort indledning blev deltagerne opdelt i grup-
per, der i hver sin workshop skulle give svar på en ræk-
ke spørgsmål, hvorefter vi fik en åben og fordomsfri de-
bat om de forskellige emner.
Et åbenlyst problem for regionerne og dermed LDF er, 
at kontakten til lokal for eningerne er for dårlig. Det er 
afgørende, at regionerne skaber kontakt til lokal-
foreningerne og synliggør hvilken værdi de selv og 
Landsforeningen har. Styrelsen har derfor aftalt med re-
gionerne, at de skal iværksætte en systematisk besøgs-
runde til lokalforeningerne, både de der er medlemmer 
af LDF, men også gerne til dem, der i øjeblikket har 
valgt at stå udenfor vort fællesskab.

For første gang blev DM i folkedans, der skulle have væ-
ret afholdt i år, aflyst grundet mang lende deltagertil-
melding. Det er jo mildest talt en katastrofe, som Sty-
relsen ikke kan sidde over hø rig. Konkurrencer i folke-
dans er kommet for at blive, og de er et centralt om-
drejningspunkt i vore bestræbelser på at forbedre vores 
status i DIF. Derfor var det også nødvendigt, at vi sam-
men med regionerne besluttede, at der skal opstartes 
konkurrenceaktiviteter på regionsniveau. LDF’s konkur-
renceudvalg er tovholder i et projekt, hvor der i hver 
region skal afholdes pardansekonkurrencer. Meningen 
er selvfølgelig, at vi skal have motiveret flere dansere 
til at deltage i konkurrencerne, og meget gerne også gå 
sammen i grupper, som vil forsøge sig ved DM.

Vi folkedansere er rigtig gode til at fremhæve værdier-
ne ved folkedans. Det er hyggeligt, og vi har et rigtig 
godt socialt sammenhold. Vi er også gode til at bekræf-
te påstandene, når vi mødes til danseaftener, kurser og 
stævner. 
Én gang om året hører denne sociale samhørighedsfø-
lelse op. Nemlig i efteråret når kontin gen tet til LDF skal 
betales. Her gælder det nemlig om at slippe billigst mu-
ligt. Øjensynligt fordi et årligt kontingent på kr. 120,00 
er en uoverkommelig økonomisk belastning for folke-
dansere. Jeg er naturligvis ked af, at LDF's omfattende 
arbejde vurderes til at være så ringe, at man ikke vil 
deltage i finansieringen af de fælles opgaver.

Efter min opfattelse er det bydende nødvendigt, at al-
le folkedansere udlever den solida ritet og fællesskabs-
følelse det kræver, hvis vi fortsat skal sikre uddannel-
sen af dansein struktører og dermed sikre at folkedan-
sen også får en chance for at overleve.
Hvis vi i Styrelsen bliver opmærksomme på uregelmæs-
sigheder i kontingentbetalingen, bliver dette påtalt 
overfor den enkelte lokalforening med henvisning til 
LDF’s love, der fordrer, at alle medlemmer af en lokal-
forening under LDF skal betale kontingent til Lands for-
eningen. 
Det er frivilligt for enhver folkedanserforening i Dan-
mark at være en del af fællesskabet i Lands foreningen 
Danske Folkedansere. Men ligesom en medlemsforening 
med rette kan have for ventninger til LDF, må fællesska-
bet også have ret til at forvente, at enhver medlems-
forening forvalter medlemskabet loyalt, dvs. at man bi-
drager til den fælles husholdning efter de vedtagne reg-
ler, og at man ef terlever de love og vedtægter, der er 
gældende for Landsforeningen.

Et vigtigt element i argumentationen er naturligvis den 
artikel tidligere styrelsesmedlem Lars Boye Petersen 
skrev til aprilnummeret af Trin & Toner i 2008. Lars ar-
gumenterer dygtigt for, hvorfor det er naturligt for en 
folkedanserforening at deltage i det fællesskab Lands-
foreningen er.
Lars opregner en lang række konkrete fordele ved med-
lemskabet af Landsforeningen, lige som han fremhæver, 
at LDF er en demokratisk organisation, der bygger på 
frivillig heds prin cippet, og som ledes af en demokratisk 
valgt Styrelse, som hvert år er til eksamen ved Års-
mødet, hvor alle foreninger har lejlighed til at være re-
præsenteret.

Til min store forbløffelse, har Styrelsen allerede mod-
taget forslag til vedtægtsændringer ved Årsmødet i 
2012. Forslagsstilleren ønsker at ændre vedtægternes 
§ 2, således at medlems for eningerne ikke længere skal 
være pligtige til at betale kontingent for alle deres med-
lemmer. Man ønsker at gøre det frivilligt for medlem-
merne, om de vil betale kontingent til Landsfor eningen 
eller ej.
Men LDF er ikke et tag-selv-bord, hvor man kan bidra-
ge, som man vil, men hvor man kan kræve sin ret. F.
eks. i forhold til tilskud til deltagere i kurser, uddan-
nelser og stævner, da man øjensynligt kun skal betale 
kontingent for de medlemmer, som ønsker at få noget 
konkret og personligt ud af deres medlemskab. Hvor 
meget tror man egentlig man kan få for kr. 120,00 om 
året?
Og jeg tænker også på, om en lokalforening ville lade 
det være op til det enkelte medlem at be stemme, om 
de ville betale kontingent til foreningen eller ej. Jeg 
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tror det næppe, men det kan I sikkert bedre forklare 
mig.
Jeg må understrege, at Styrelsen på ingen måde kan 
tilslutte sig forslaget. Det er en asocial tankegang, der 
fuldstændig vil underminere Landsforeningens nuvæ-
rende aktiviteter. Styrelsen øn sker at yde et stykke ar-
bejde for de villige. For de lokalforeninger der ønsker 
en stærk og ak tiv Landsforening, og ikke for tvivlerne.

Men et meget centralt spørgsmål i denne debat er na-
turligvis, hvad vi gør ved de foreninger, som konsekvent 
nægter at efterleve Landsforeningens vedtægter? Sty-
relsen har ikke rigtig nogen beføjelser i den henseende, 
andet end at indstille til Årsmødet, at foreningerne bli-
ver eks kluderet. Men det er jo i virkeligheden slet ikke 
det vi ønsker. Vi ønsker at samle alle folke danserforeninger 
i Danmark i et stærkt fællesskab for at bevare og ud-
vikle folkedansens sag.

Derfor ønsker jeg at høre Jeres mening om problema-
tikken omkring foreninger, der snyder på vægten. Ger-
ne i dag under debatten om denne beretning, eller i 
form af indlæg til Trin & Toner. Det vil være et vigtigt 
input i Styrelsens fremadrettede arbejde.

Som det sikkert er de fleste bekendt, har den trængte 
økonomiske situation præget Lands for eningens arbejde 
de senere år. Heldigvis har kontingentforhøjelsen fra 
2009 og den fuldt indar bejdede økonomiske fordelings-
nøgle i DIF medført, at LDF endte med et pænt over-
skud for året 2010.

For at rette fokus på en større ekstern finansiering af 
Landsforeningens aktiviteter, vil Styrelsen på sit næste 
møde nedsætte et nyt udvalg, der skal tage sig af det 
man på moderne dansk kal der fundraising. Udvalgets 
opgave bliver, at finde offentlige kasser og private fon-
de, hvor vi kan søge midler til konkrete ting eller akti-
viteter. 

Om ganske få måneder afvikler LDF sit suverænt stør-
ste enkeltarrangement nemlig Landsstævnet. Denne 
gang skal vi til Aabenraa, og vi er mange, der allerede 
glæder os meget. Men det er jo ingen hemmelighed, at 
landsstævnerne er blevet mindre og mindre rent del ta-
germæssigt. Det hænger naturligvis sammen med det 
faldende medlemstal, men er det hele sandheden? Eller 
er der andre faktorer?

Sammen med Styrelsen i Danske Folkedanseres Spille-
mandskreds (DFS) har vi set nærmere på Landsstævnet 
som arrangement. Og vi kunne konkludere, at Lands-
stævnet fortsat opfylder sit formål - nemlig at være et 
forum, hvor folkedansere og spillemænd kan mødes og 
dyrke deres interesse. Varigheden af stævnet på 5 dage 
anses også fortsat at være passende og interessen for 
udflugter mv. er stadig intakt. Men hvor er det så det 
halter? Ja, det er jo primært på deltagerantallet. For 
25 år siden deltog ca. 15 % af medlemmerne i Lands-
stævnet, mens andelen i dag ligger på ca. 10 %. Det 
kan måske forklares med medlemsskarens stigende gen-
nemsnitsalder. Det til trods forsøger vi i år at skabe 
yderligere interesse for Landsstævnet. Vi vil tilbyde de 

Afstemning om vedtægtsændringer
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15 største fore ninger – der endnu ikke har tilmeldt del-
tagere til Landsstævnet – at de kan tilmelde 3 par hver 
til halv pris. 

Men deltagerantallet kunne selvfølgelig også øges, ved 
at LDF får flere medlemmer. Det er ikke en helt nem 
proces, men vi vil alligevel forsøge. Styrelsen vil på sit 
næste møde nedsætte et medlemsudvalg, hvis opgave 
det bliver, at afsøge mulighederne for om LDF kan iværk-
sætte initiativer, der kan styrke lokalforeningernes med-
lemstal. Nemt bliver det ikke, men det skal forsøges. 
Udvalget får 1 år til at barsle med en rapport, der også 
skal indeholde en finansieringsplan. Og her kan udvik-
lingspuljen i Danmarks Idræts-Forbund måske spille en 
rolle. Det bliver et spændende arbejde, som I helt sik-
kert vil komme til at høre mere om.

En af de betydelige fordele ved medlemskabet af Dan-
marks Idræts-Forbund er den forsik rings ordning alle lo-
kalforeninger er omfattet af. Og selvom dækningerne 
er omfattende, er der en kelte ting ordningen ikke dæk-
ker. Og her tænker jeg især på forsikring af foreninger-
nes indbo. Jeg har derfor kontaktet LDF’s forsikrings-
selskab Alm. Brand, som er villige til at lave en god for-
sikring til en god pris, som naturligvis kun skal gælde 
for medlemmer af LDF. Det kræver dog et vist volumen, 
hvorfor vi i næste foreningsudsendelse vil forhøre os 
om interessen for en fælles forsikringsordning. Lokal-
foreningerne bedes, ganske uforpligtende, tilkendegive, 
hvorvidt en sådan ordning kunne være interessant el-
ler ej. 

Desværre har vi modtaget en opsigelse fra Anne-Grete 
Hansen, som ønsker at gå på pension. Vi har vel ud-
mærket været klare over det i nogle år, men alligevel 
er det skrækkeligt, nu hvor vi står ansigt til ansigt med 
virkeligheden. Det bliver meget vanskeligt at erstatte 
Anne-Grete, som har været ansat på sekretariatet, si-
den det i 1994 blev flyttet fra Holstebro til Odense. Over 
sommeren vil vi sammen med Marianne begynde en an-
sættelsesprocedure, så vi får den bedst mulige erstat-
ning for Anne-Grete. Anne-Gretes sidste arbejdsdag er 
30. september, hvor der afholdes en af skedsreception 
på sekretariatet. Alle er velkommen.

Afslutningsvis vil jeg rette en stor tak til Marianne og 
Anne-Grete for Jeres altid positive og vel villige indstil-
ling overfor os styrelsesmedlemmer. Jeg ved, at det ik-
ke altid er lige let, men I ta ger det hele med et smil – 
og det skal I have tak for.

--------  

Legestueorkester og -leder

Dirigent Poul Larsen
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Efter formandens beretning fulgte en debat om bl.a. 
”frivilligt medlemskab af LDF”, Styrelsens planer om 
nedsættelse af et medlemsudvalg samt de tidligere am-
ter kontra de ”nye” regioner. Debatten i sin helhed kan 
læses i referatet af Årsmødet.

RegnSkAB 2010
Bent Hansen gennemgik regnskabet, som blev enstem-
migt godkendt.
Herefter gennemgik Niels hvorledes bloktilskuddet fra 
DIF for 2010 var sammensat.

BehAnDlIng AF InDkomne FoRSlAg
Forslaget fra Poul Erik Christensen og Poul Erik Rasmus-
sen, Region Sjælland, til vedtægtsændringer blev efter 
debat sat til afstemning. Færre end 2/3 af de delege-
rede stemte for forslaget, hvorfor det faldt.
Efter en debat om forhøjelse af kontingentet og ophør 
af julekalendersalg, trak Taastrup Folkedanserforening 
forslaget tilbage.

BUDgeT og ARBejDSplAn
Budgettet – herunder Styrelsens forslag til kontingen-
ter, regionernes driftstilskud, styrelsens diæter samt 
abonnementspris for medlemsbladet – og arbejdspla-
nen for 2012 blev godkendt.

VAlg
Bent Hansen blev valgt som kasserer (suppleringsvalg 
for 1 år)
Der var genvalg til Anne Kathrine Clausen som styrel-
sesmedlem. Lone Schmidt og Egon Agerskov genopstil-
lede ikke. Nyvalgte til Styrelsen blev Jan Todsen og Gert 
Christensen. Da der ikke fremkom forslag fra salen til 
yderligere et styrelsesmedlem, fik Styrelsen mandat til 
selv at finde et nyt medlem.
Arne Lindjordet og Christian Skov blev genvalgt som 
hhv. intern revisor og intern revisorsuppleant til LDF’s 
samlede regnskab.
Hanne Gravesen og Kristian Johnsen blev genvalgt som 
interne revisorer til regionerne, mens Grethe Ladefoged 
og Hans Peter Hansen blev genvalgt som interne revi-
sorsuppleanter.
LDF’s statsautoriserede revisor er fortsat DIF’s revisi-
onsordning (pt. KPMG).
Marie Kristensen og John Overvad Nielsen blev genvalgt 
til LDF’s Appeludvalg.

Lørdagsbal

Michael S. Petersen, 

DFS, sagde tak for 

samarbejdet til de 

afgående 

styrelsesmedlemmer 

Lone Schmidt og 

Egon Agerskov
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FeRIelUknIng 
pÅ SekReTARIATeT
Landsforeningens sekretariat har lukket i ugerne 
29, 30 og 31. 
Vi ønsker jer alle sammen en god sommer.

Anne-Grete og Marianne

næSTe 
nUmmeR AF 
TRIn & ToneR
vil ligge i postkasserne i begyndelsen af septem-
ber.

Indlæg til septembernr. skal være sendt til trinog-
toner@folkedans.dk senest tirsdag den 9. august. 

Jeg ønsker jer alle en rigtig god og solrig sommer!

Lone Schmidt

Initiativprisen 2011
Ved Landsforeningens Årsmøde den 16.-17. april på Pej-
segården i Brædstrup kunne Inge Schmeltz Aaberg mod-
tage LDF’s Initiativpris 2011, på indstilling fra Frank 
Thim, Nærum. 

Ved overrækkelsen af prisen sagde LDF’s formand Niels 
Winberg Clausen bl.a.:
 
”Landsforeningen Danske Folkedanseres initiativpris gi-
ves for en bemærkelsesværdig indsats i forbindelse med 
nye, anderledes eller interessevækkende initiativer, der 
rækker ud over det, vi almindeligvis kender på det fol-
kekulturelle område inden for dans, dragter, musik, 
forskning eller andre områder, der arbejder til gavn for 
folkedansen i Danmark.
 
Og hvert år er det spændende for Styrelsen, hvilke ind-
stillinger til initiativprisen vi modtager. I år var der fle-
re, men efter initiativpriskomiteens gennemgang af ind-
stillingerne, var det klart, at kun én af indstillingerne 
levede op til kriterierne.
 
Vi har at gøre med en person, der gennem mange år 
utrætteligt har beskæftiget sig med folkedans og be-
slægtede danseområder. Derfor var det også klart, at 
hun ved Landsforeningens store arrangement i Tivoli 
sidste forår lagde sig særligt i selen. For vel nok første 
gang kunne man opleve et fejende flot koreograferet 
danseshow indenfor dansearten baldans. Dansere træ-
net til fingerspidserne, en flot og charmerende fremfø-
relse og ikke mindst i de mest fantastiske historiske ko-
stumer.
 
Har baldans så noget med folkedans at gøre? Ja, det 
har det. Vi bekender os i høj grad til baldansene. I rig-
tig mange folkedanserforeninger danser man lanciers 
og andre af de store tur-danse, ligesom baldanserne 
bruger folkedanse som f.eks. Francaisen og Dobbeltkva-
drille fra Sønderborg”
 
Vi ønsker Inge rigtig hjerteligt tillykke med LDF’s 
Initiativpris 2011!

Styrelsen
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St yrelsen

Asserballe Folkedanserforening
mÅneDenS FoRenIng:

I de sidste år har der bare været gang i foreningen.  For 
at nævne lidt af det vi arrangerer og deltager i, har vi 
den årlige ”Nytårslegestue med Lone Schmidt i Fyns-
hav” på Efterskolen Strand med fuldt hus. Især kommer 
der flere unge efterskoleelever og deltager i legestuen 
og de får lov til at være længe oppe, bare de danser 
med. 

Også sidst i september lægger vi vores danseaften til 
”Dansens dag for skolerne” på Efterskolen Strand i Fyns-
hav og har dans med eleverne, hvor alle skal danse med. 
De deles i 2 hold af hver 25 elever og så går det over 
stok og sten. 
Kommentaren fra borgerjournalist Tommy Schmidt ly-
der: Asserballe folkedansere kom forbi på Efterskolen 
Strand på Danebod, for at markere folkedansens dag. 
Eleverne var i starten lidt skeptiske, men paraderne faldt 
hurtigt og da spillemændene gik i gang, var stemnin-
gen i top. Der blev grinet en del, da visse elever var 
mere stivbenet og havde flere venstre fødder end de 
”gamle folkedansere”. Efter en time, hvor både elever 
og en lærer havde svedt og danset godt og grundigt, 
kom et nyt hold på 25 elever ind, og de fik også en ti-
mes dans. Jeg har fået dyb respekt for folkedanserne, 
for jeg fandt faktisk ud af, at det kræver en god kondi-
tion at følge med de ”gamle”. Eleverne fik en god op-
levelse og lidt indsigt i at folkedans er en sport fuld af 
tradition, humor og god motion.

Fra ”Dansens Dag” 29. april 2010 og til sæsonafslut-
ningen 2011 har vi haft 11 opvisninger rundt i lokal-
området.  Lige fra det årlige besøg til majstangfest på 
Plejecentret i Guderup til Harmonikafestival på Ærø over 
ringridningsfester, campingplads, Vibæk Vandmølle, som 
er et årligt arrangement og meget andet. 

lokalforening med mange 
aktiviteter og medlemsfremgang
En aktiv forening, hvor stemningen er høj, både til hverdag og til fest. 

Det har givet flere nye medlemmer, både enkelte og æg-
tepar, hvor manden er kommet til senere. Vi er, med 
spillefolket, nået op på i alt 42 medlemmer, hvoraf fle-
re er hovedmedlem i andre foreninger.  

Enkelte har kun danset et par gange, men trods det har 
de valgt at tage med til ”Sommerstævne i Otterup” og 
danse med til opvisning, det er bare flot.  De har også 
været med i forårsopvisningen, så det skaber et godt 
sammenhold.
I de lokale folkedanserforeninger på Als er vi også fæl-
les om flere arrangementer. Vi har hver måned ”Fælles-
dans” for de Alsiske foreninger. Vi holder også stadig 
fast i forårsafslutning med opvisninger i dragter. 

Vi holder også kurser, som er ret godt besøgt. I efter-
året var det ”Sønderhoningkursus”, der blev gennem-
gået af Kirsten Christensen. Det gav virkelig lyst til at 
danse Sønderhoning flere gange i løbet af sæsonen. Så 
har vi “Les Lanciers” kursus i januar med Kirsten Engel 
som instruktør og John som forspiller. Det var bare su-
per med 8 kvadriller på Efterskolen Strand i Fynshav. Vi 
har besluttet, at det vil blive et årligt tilbagevendende 
arrangement.

Vi deltog i høstgudstjeneste i Asserballe kirke. 
JyskeVestkysten skrev: Asserballe folkedanserne var 
mødt talrigt op for at spille kirkegængerne ud af kirken 
og for at give opvisning og festligholde den efterføl-
gende fest i præstegården. 

I den kommende sæson har vi allerede planlagt flere 
arrangementer, og vi er blevet spurgt, om vi vil give 
opvisninger, så vi glæder os til at starte en ny sæson i 
september måned efter en travl sommer.
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St yrelsen

Asserballe Folkedanserforening

Lørdag d. 30. april 2011 blev der holdt et forrygende børnestævne! Arrangører-
ne var Skanderborg Folkedanserforening og Region Midtjylland. Det blev holdt 
på Niels Ebbesen Skolen, men først var der opvisning på Vestermølle, der er et 
kultur- og aktivitetscenter, som ligger ned til Skanderborg sø.  Der var tilmeldt 
10 foreninger med i alt 155 børn og 140 tilskuere, og det var et flot skue da 
155 børn dansede i farverige dragter ved søbredden i det skønneste vejr.  Da de 
dansede ”Bernhard fra Bogø” sang de så højt at de måtte kunne have hørt det 
i Århus! 
Efter opvisningen tog alle over på Niels Ebbesen Skolen, hvor madpakkerne blev 
spist og kjolerne luftet i én uendelig snurren rundt – der var nogle, der syntes 
at det ikke burde tage så lang tid at spise en madpakke. På dansegulvet var der 
derfor mange børn, der utålmodigt ventede på at komme i gang. Klokken 13.00 
var der indmarch i salen med fanerne forrest.  Søren Skjærbæk, formand for stæv-
neudvalget, bød velkommen og roste børnene for den flotte opvisning de havde 
lavet på Vestermølle om formiddagen. Der blev sunget ”Jeg ved en lærkerede” 
som børnene kunne udenad, og som de voksne kunne næsten…med lidt hjælp 
fra teksten i programmet. 
Så blev det min tur. Jeg var i min egenskab af Landsforeningens B&U-formand 
indbudt til at komme at åbne stævnet. Jeg husker alt for tydeligt hvor kedeligt 
det var, når man skulle stå at høre på åbningstalen til børnestævnerne.  Den-
gang da jeg selv var i snurren-rundt-strut-kjole-alderen. Derfor gjorde jeg mit 
bedste for ikke at kede børnene. Jeg fik åbnet stævnet, og så var der opvisnin-
ger på programmet. Der var i alt fire hold, der dansede hver fire danse. Efter et 
par timer var der kaffe til de voksne og sodavand til børnene. Desuden var der 
en meget lang kø foran isboden. To piger fra Skanderborg Folkedansere fik over-
rakt 3-års diplom. Det var Maj Gadkjær Gartner på  seks år og Karen Knudsen på 
5½ år.
 I pausen var der trylleshow, og så gik dansen igen over stok og sten.  Legestu-
en varede til kl. 16.30, hvor der var afslutning og faneudmarch. Dér blev det 
også afsløret at det er Tørring-Uldum Folkedansere, der skal stå for stævnet i 
2012.

Det var et fantastisk flot stævne, og for dem, der siger, at der ikke er nogle børn, 
der danser folkedans mere….I tager fejl! Der var masser af børn og liv og glade 
dage. Der er slet ingen tvivl om at børnene nød dagen i fulde drag.  Derfor stor 
tak til stævneudvalget, lederne i de deltagende foreninger, hjælpere, forældre, 
spillemænd og alle andre, der var med til at gøre børnestævnet muligt. 
Og til jer børn vil jeg sige: Vi ses i Tørring-Uldum!

Jeanne Hermann
B&U formand

BøRne-
STæVneT 
I SkAnDeRBoRg
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landsstævne

lAnDSSTæVne 
i Aabenraa 2011

BeSTIllIng AF AFTenSmAD
Vi har indgået en aftale med Vin & Gastro i Aabenraa om muligheden for at bestille 
aftensmad til afhentning på stævnecampingpladsen.
De vil hver dag servere dagens menu som skal bestilles senest dagen før og meget 
gerne før det. Du kan f.eks. bestille og betale allerede inden du tager af sted til 
Aabenraa. Så skal du ikke tænke mere på det, blot komme og hente din mad.
Dagens menu koster 50 kr. for voksne og 30 kr. for børn.
Mandag: Marineret kyllingefilet med krydderstegte kartofler, hertil hvidkålssalat 

vendt i sødlig dressing med tranebær, hasselnøddeflager og ananas
Tirsdag:  2 tortillas med krydret oksekødsfyld, grønt, creme fraiche og salsa
Onsdag:  Kogt, grillet skinke med flødekartofler og salat
Torsdag:  Skovhuggersteaks med bagt kartoffel, hertil pastasalat
Fredag:  Udvalg fra buffeten
Alternativ menu til børnene hver dag – lasagne med grønt

Bestilling kan ske på tlf. 74 62 25 15 eller info@
vinoggastro.dk eller dorthebjerrum@yahoo.dk

Der er også flere muligheder for at spise på Storetorv 
– her serverer Vin & Gastro hver aften kl. 17.00-20.00 
en grill buffet med forskelligt kød og tilbehør for 100 
kr./voksen og 50 kr./barn.  Desuden finder du Café Storm 
som serverer en lækker landsstævnemenu for 95 kr.
Der findes også andre gode spisesteder i Aabenraa. 
På hjemmesiden www.aabenraa2011.dk kan du læse mere om dem, vi har lavet aftale 
med og som støtter landsstævnet.

BeSTIllIng AF moRgenBRøD
Der vil hver dag ligeledes være mulighed for at bestille morgenbrød. Vi har indgået 
aftale med en af byens rigtig gode bagere - Lagkagehuset - om levering af 
morgenbrød på landsstævnecampingpladsen og på skolen hver morgen. Nærmere info 
om hvad I kan bestille, og hvordan det bestilles finder I på hjemmesiden samt i 
materialet, som I får udleveret ved ankomst til Aabenraa.

Besøg svømmehallen
Aabenraa svømmehal findes under samme tag som dette års landsstævnecentrum.
Svømmehallen har åbent hver dag i uge 29 og vi har fået en aftale om nedsatte pri-
ser. Se mere på hjemmesiden under ”Velkommen til Aabenraa” og ”Lidt af hvert”.

kør selv ture
På hjemmesiden har vi oprettet en side med 
ture du selv kan tage af sted på. Bl.a. er der 
mulighed for at besøge Frøslevlejren i Pad-
borg, hvor der er flere spændende museer. 
Når du alligevel er i Padborg, kunne du smut-
te en tur over grænsen og besøge Flegga-
ard. Fleggaard byder alle stævnedeltagere 
velkommen til landsstævne i Aabenraa med 
en lille hilsen, som I finder sammen med je-
res stævnemateriale, som udleveres ved an-
komsten til Aabenraa. Der er mange andre 
muligheder for at tage på udflugt på egen 
hånd, og I vil alle få udleveret hæftet Visit 
Aabenraa ved ankomst til stævnet. Her fin-
der I mange gode informationer om jeres fe-
rie i Aabenraa og Omegn.

Vær med, når ballet 
åbner hver aften, og 
vind gode præmier…
Hver aften vil der ved indgangen til hallen 
og teltet blive udleveret lodsedler til de 
stævnedeltagere, der kommer inden kl. 20.00 
(torsdag inden kl. 19.00 i teltet) og dermed 
er med fra begyndelsen, når legestuerne star-
ter. Efter første sæt trækker vi lod om gode 
præmier. Så skynd jer at spise aftensmad og 
vaske op, og få fyret op under danseskoene 
til den første dans hver aften.

Hjælperne i hægte-baren modtager undervis-
ning
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landsstævne

lAnDSSTæVne 
i Aabenraa 2011

ekSTRA TUR 
til Rundemølle 
og kalvø
Det er lykkedes os at lave en ekstra tur 
til Kalvø og Rundemølle.  Det giver ca. 
35 ekstra pladser.
Beskrivelsen af turen finder I på hjem-
mesiden under ”Udflugter”, eller i ja-
nuarnummeret af Trin & Toner.
Mødested og mødetid er ens for begge 
ture, men busserne kører modsat hin-
anden. Den ene bus vil gøre turen en 
halv time længere end den anden. Man 
kan vælge ved påstigning.

Turen finder sted onsdag den 20. juli 
kl. 10.00–ca. 13.30.
Prisen er 100 kr. Mødested: P–pladsen 
foran hallen.

Vil du ikke gå glip af denne tur kan du 
bestille billet ved at kontakte LDF’s se-
kretariat på folkedans@dif.dk. Husk at 
gøre opmærksom på, at du tilmelder dig 
den ekstra tur - også når du indbetaler 
beløbet for billetten.
Er der ledige billetter når stævnet star-
ter, kan disse også købes på stævne-
kontoret.

Hærvejen er ikke speciel for Sønderjylland, 
men overalt fra Slesvig til Viborg indtager 
den en særlig plads i landskabet, fordi den 
følger ’Den jyske Højderyg’. Næppe mange 
steder tegner højderyggen sig så markant 
som ved Aabenraa, og det vil derfor være 
naturligt at skrive et par ord herom, inden 
vi modtager gæster fra de dele af landet, 
der måske ikke er så fortrolige med fæno-
menet.

Højderyggen er skabt ved den sidste istids 
afslutning, hvor isranden lå langs en linje 
fra Viborg til Padborg. Under isen gravede 
smeltevandet dybe dale, mest markant ved 
Aabenraa Fjord, og skyllede sand, sten, ler 
og grus op, som lagde sig som en vold langs 
dalsiderne, Løjt Land og Varnæs Hoved og 
på hele strækningen ud mod Rødekro.  

Hele kæden af større og mindre bakker langs 
isranden, kaldet Den jyske Højderyg, udgør 
samtidig vandskellet i Østjylland og samle-
de derfor naturligt de ruter, som søgte uden-
om åer og vandløb. Det kan derfor undre 
lidt, at tre af de vidnesbyrd om Hærvejen/
Oksevejen, vi kan fremvise i Aabenraas om-
egn, er broer! Helt undgå vandløb har man 
altså ikke kunnet. Fra Immervad Bro i nord 
løber hærvejen på en ca. 30 km lang stræk-
ning forbi Hærulfstenen, gennem Rødekro 
og videre forbi tingstedet Urnehoved, over 
Povlsbro og broen over Gejlå. De bevarede 
2-300 år gamle kampestensbroer er erstat-
ninger for tidligere træbroer. De fleste stræk-
ninger på ruten er efterhånden asfalterede, 
men der er dog stadig grusveje, som vidner 
en smule om forgangne tider. En idé til en 
udflugt på ’Egen Hånd’.

Den jySke højDeRyg og  
hæRVejen VeD AABenRAA

Selve højderyggen er i sig selv en spænden-
de oplevelse. Vi har allerede programsat cy-
keludflugter til Løjt Land, følgende den gam-
le ’Kleinbahn’ ud til ”Restaurant Knapp” og 
tilbage gennem Jørgensgård Skov, hvorfra 
man har en storslået udsigt over de forma-
tioner, isen efterlod. Men også andre ruter 
trænger sig på, når vi vil fremvise Aabenra-
as seværdige omegn. Det kunne f.eks. være 
en cykeltur tværs over højderyggen ad en af 
de mest naturskønne veje mellem Aabenraa 
og Rødekro: Søstvejen over Hundeklemmen. 
Her skal man nok regne med at skulle træk-
ke op ad de stejleste bakker, men bliver det 
godt vejr, er turen bestemt anstrengelserne 
værd. Se mere på hjemmesiden under ”Ud-
flugter på Egen Hånd”. 

Der vil dog være guide på turen torsdag den 
21. juli kl. 7.30 til 9.30. 
Mødested: P-pladsen foran hallen. 
Denne guidede tur kræver ikke tilmelding 
og er gratis.

Cykeltur ad Knap-stien

Der anvendes kun økologiske rasleæg til B&U-rytmik!
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Det  sker  i  d in  region

 Region noRDjyLLAnD

hVoR SkAl TURen gÅ hen I 2012?
Reserver allerede nu lørdag den 12. november 2011, 
så du får mulighed for at være med til planlægningen 
af turen i 2012. 
Kom og vær med. Dette møde/rejsefest er for alle fol-
kedansere med interesse for at tage på tur sammen. 
Man kan enten deltage i valget af nyt rejsemål og til 
valget af rejseudvalg eller i hele arrangementet. Den 
eneste betingelse for at deltage er medlemskab af en 
folkedanserforening. 
Vel mødt til en hyggelig dag og aften i Flauenskjold 
Gl. Smedje, Aalborgvej, Flauenskjold.
Program følger senere.

Rejseudvalget for folkedansere i Region Nordjylland.

noRDjyllAnDS RejSeUDVAlg
TUR TIl pRAg 2011
Turen til Prag er fra den 27. august til den 3. septem-
ber. Der er stadig ledige pladser. Tilmelding kan ske til 
Jørgen Jensen på tlf. 9823 8052 eller Keld Pedersen på 
tlf. 9826 1881.
Pris er beregnet til 4.495,00 kr. pr. person i dobbelt-
værelse. Tillæg for enkeltværelse udgør 950,00 kr. 
Inkluderet i prisen: Kørsel i 4-stjernet bus, 2 overnat-
ninger i Berlin, 5 overnatninger i Prag, 7 gange mor-
genmad, 6 gange aftensmad, 1 festaften (med 3 retters 
menu, natmad, underholdning, musik, øl og vin ad li-
bitum). Prisen er ekskl. entré til Krizikova fontænen 
100,00 dkr., Krystal-fabrik 80,00 dkr. Tv-tårnet 50 dkr., 
Theresienstadt 110 dkr. og sejltur med frokost 220,00 
dkr.
Der bliver dansetræning på Biblioteket, Skolegade, Brøn-
derslev følgende dage: 8., 15. og 22. august, alle dage 
kl. 19.00.
Til turen er der brug for yderligere en spillemand. Der 
er reserveret 2 pladser, så evt. ledsager kan komme med. 
Spillemanden vil få en reduktion på 600 kr. Er du inte-
resseret kontakt Jørgen Jensen på telefon nr. 9823 8052.

 Region SyDDAnMARk

RegRegIonSlegeSTUe pÅ SkAmlIngSBAnken 
Der er endnu enkelte ledige pladser for dansere ved re-
gionslegestuen på Skamlingsbanken fredag den 17. juni. 
Læs mere om program, tilmelding osv. på regionens 
hjemmeside og skynd dig så at kontakte Christian Jen-
sen, tlf. 2145 3116, mail c-j@stofanet.dk. For tro os: 
Dette er et arrangement, du ikke vil gå glip af!

Danseudvalget

 Region MiDtjyLLAnD

InSTRUkTøR TRæF 2011
Formål
Formålet med træffet er dels en erfaringsudveksling in-
struktører i mellem og dels en dialog mellem instruk-
tører og danseudvalg hvad forventer I af regionen (dan-
seudvalg).

Dagens forløb
10.00–12.00 Diskussion
 Emner: Hvordan får vi nye dansere og 

hvad gør vi for dem
 Hvad vil du gerne der sker i din region, 

for dig og dine dansere
 Konkurrencedans i regionen
 Instruktørlisten, hvordan går det med 

den? Hvordan får vi den opdateret noget 
hurtigere?

 Evt. andet
12.00-13.00 Frokost. I medbringer selv frokost.
13.00-16.00 Dans. Hvilken betydning har det for dan-

sen hvordan musikken bliver spillet, eller 
måske har du en dans eller trin, der vol-
der dig problemer, som vi tager op og 
gennemgår. Kom gerne med ønsker ved 
tilmeldingen.

Tid og sted
Søndag den 11. september kl. 10.00–16.00 i Ikast Bib-
liotekssal, Grønnegade 25, 7430 Ikast.

Arrangør
Landsforeningen Danske Folkedansere Region Midtjyl-
land

Deltagere
Alle instruktører, også gerne instruktører der kommer 
uden fra Region Midts område

Pris
Træffet er gratis, dog skal I selv medbringe frokost, Øl 
og vand kan købes til rimelige priser, kaffe om efter-
middagen sørger vi for. I får ingen kørselsrefusion, det 
forestiller vi os  at jeres forening betaler.

Instruktører
Instruktører på træffet er Birthe Jørgensen og Anette 
Bech-Dalstrup
Spillemænd er Helle og Jens Rohde, Lene og Aksel Sand 
Nielsen.

Tilmelding
Af hensyn til træffets gennemførelse er tilmelding nød-
vendig senest d. 27 august til Gert Nielsen på kagens@
gmail.com eller tlf. 9782 2628 / 6160 2628

Danseudvalget i Region Midtjylland
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Spi l lemandskredsen

Roskilde Spillemandsstævne 
 
7.-8. august 2010 
 
Den festlige stemning – de gode baller – den dejlige musik. 
Kom hvad enten du vil danse, spille eller lytte. 
Kom unge og ældre – kom alene eller som par. 
 
Lørdag med spil i gaden, buskspil, danseworkshop, musikcafé og stort bal. 
Søndag i Folkeparken, igen med indmarch, buskspil samt dans og musik ved 2 store dansegulve. 
 
Program: www.lirumlarum.dk 
Kontakt: Hans Ivar Christophersen, hic@ude.nu, tlf. 4649 6005 eller Anne Petersen, 
annep.lyndby@hotmail.com, tlf. 4640 0427 
 
 
 
 
 

ROSKILDE  
SPILLEMANDSSTÆVNE
6. – 7. august 2011
Den festlige stemning – de gode baller – den dejlige musik.
Kom, hvad enten du vil danse, spille eller lytte. 
Kom unge og ældre – kom alene eller som par.

Lørdag med spil i gaden, buskspil, workshops, musikcafé, 
stort bal og natcafé. Søndag i Folkeparken, med indmarch, 
buskspil samt dans og musik ved 2 store dansegulve.
Sted: Kildegården - Program m.m.: www.lirumlarum.dk - 
Kontakt: hic@ude.nu, tlf. 4649 6005.

NYT- NYT - NYT - NYT 
Fredag d. 5. august afholdes – også på Kildegården – Sjæl-
landsmesterskaberne i DM i Folkemusik.
Der konkurreres i kategorierne: Solister, grupper og laug. 
Læs mere på: www.folkemusik.com

Dette er netop emnet for spilledelen på dette års Te-
makursus på Høng Landbrugsskole.

Har du lyst til evt. at få suppleret din beholdning med 
nogle nye?
Årets undervisere, Jakob og Britta Koch, har udvalgt 
noder i deres arkiv til dette emnekursus. 
Vi vil komme meget rundt, afprøve og dykke ned i man-
ge forskellige typer af melodier og dermed også danse. 
Jakob vil stå for undervisningen og bruge sit violin-
kendskab flittigt, medens Britta vil supplere med sin 
harmonikateknik. 
De valgte løsbladsnumre er arrangeret i flere stemmer, 
så det kan blive til god musik for alle deltagende in-
strumenter. 
OBS: Omkring 1.8. bliver nogle af noderne sendt til del-
tagerne, så der mulighed for at øve på melodierne. Så 
husk at melde dig snart, så du er med på listen 

FRA løSBlADARkIVeT!
Kurset er for Niveau II og III. Se i kursusfolderen eller 
brug www.spillemandskredsen.dk

Har du hang til god spillemandsmusik – så tag til 
Høng.
Instruktører: Jakob Koch på violin og Britta Koch på 
harmonika.
Pris for DFS-medlemmer 1.100 kr. 
Tilmeldingsfrist den 31.7.2011 
Evt. nærmere oplysninger hos kursuslederen Gunnar Pe-
tersen, Smedestræde 3, Viskinge 4470 Svebølle. Tlf. 
5929 4353, gp@dbmail.dk
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Og denne gang var det Gaarslev Folkedan-
sere der havde indkaldt til den 23. amts-
stævne. 
Vi mødtes ca. 20 campingvogne på sports-
pladsen ved Englystskolen i Børkop og et 
ukendt antal, som skulle bo på skolen. Cam-
pingvognene begyndte ved 14.00 tiden at 
ankomme og så var der krammetid, - næh 
er I også kommet, og det var dejligt også 
at se Jer, og I har taget nye gæster med. Ih 
hvor var det godt vejr, solen strålede fra en 
skyfri himmel, og så kan det nok være, at 
campingstolene kom frem og lågen til kø-
leskabene blev åbnet og så gik snakken. 
Ved 18.00 tiden mødtes vi ca. 100 personer 
i festlokalet til faneindmarch, og blev budt 
velkommen af Gaarslevs formand Peter 
Skouen borg, og åbningstalen blev foretaget 
af byrådsmedlem Dan Skjerning ”Vejle Amt”, 
og herefter blev aftenens menu præsenteret 
af Triangelens madkunstner Else Dam, og 
sikke mad, som ikke kan berettes, men skal 
nydes, og det gjorde vi i høj grad.
Dansen blev indledt og det kan nok være, 
at der blev gået til den med amtets spille-
mænd, ca. 11 musikanter ledet af Jørgen 
Bank, og dansen ledtes af Ingeborg Madsen. 
Kaffepause og dansen fortsat til kl. 24.00 
med aftensang, herefter var der hotdogs. 
Go’nat.

Lørdag morgen startede med flaghejsning, 
sang og morgenmad. Herefter var der kur-

sus i Sjællandske danse ved Niels Henning 
Akselbo, Nyk, S. og musik ved Kenneth Krak, 
mange spændende danse. Så gik den formid-
dag hurtig og lærerig. Samtidig hermed var 
spillemændene kaldt til spillemandkursus 
ved Henning Andersen.
Frokost - ”morfar” - kaffe og så kørte vi til 
kirkekoncert i Gaarslev Kirke, hvor spille-
mandsgruppen SYVSPRING gav gode eksem-
pler på deres kunnen, og det var et alsidig 
program med både Fanø musik og ikke mindst 
et varieret valg af norske og svenske valse-
toner og finsk polka skulle vi også lige ny-
de, ind i mellem sang vi fællessang, og præ-
sten Hans Kurt Debel-Hansen fortalte om 
kirkens altertavle, og det var heller ikke uin-
teressant.
Aftensmaden var et kapitel for sig, køkken-
personalet er rene tryllekunstnere, det kan 
ikke siges tydeligere. 
Tak for dejlig mad. Aftenens lørdagsbal med 
amtets spillemænd ved Henning Andersen, 

og danseledere Niels Henning Akselbo og 
Majbritt Hansen. Under aftenskaffen blev 
der serveret underholdning i form af fælles-
sang fra vores sangbog + et par sange mere, 
som Hundslund Mazurkaband og De glade 
syngende koner havde med. 
Tak for en dejlig aften med masser af god 
musik og ikke mindst en masse snak ind 
imellem for os, som ikke er lige så hurtige 
til bens, som vi har været, men vi nyder det.
Lørdagen sluttede med go’nat sang og nog-
le hotdogs.

Søndag er afslutningens dag, hvor vi star-
ter med flaghejsning og morgenmad og snak-
ken om en dejlig weekend, og her skulle der 
så afsløres om, hvor vi skulle afholde den 
24. amtsstævne, meeen hvor var vi lidt/me-
get skuffet over, at der ingen havde meldt 
deres tilbud. Nå, men vi kunne da tænke 
over det i de forskellige foreninger. Så op-
randt afskedens time, farvel og forhåbentlig 
på gensyn et eller andet sted igen i 2012 til 
amtsstævne. 
Nogle handler hurtigt, og inden afgangen 
fra campingpladsen kom løbeilden ilende 
med nyheden om, at amtsstævnet 2012 skul-
le afholdes i Give, hurra - hurra - hurra. 

Tak til Gaarslev Folkedanse for en dejlig for-
længet weekend i Børkop.

Dagny & Victor

Vejle amt gjorde det 
Igen-Igen-Igen
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Region Nords nyoprettede opvisningshold, PÅ TWATT, 
var for allerførste gang ude fra træningslokalet, for at 
danse for publikum.

Inspireret af sidste års folkedans i Tivoli måtte vi i re-
gion Nord finde på noget andet, da vi ikke har noget 
der ligner Tivoli lige i omegnen. Valget faldt så på Få-
rup Sommerland, som var med på ideen søndag den 8. 
maj, tilfældigvis også Mors Dag, hvor man satsede på 
stort rykind.

 MinDeoRD
Højby Ungdomsforenings Folkedansere har mistet vort 

ældste æresmedlem på 92 år, knud Petersen, grønne-

parken 9, nykøbing Sj.

knud døde den 20. april 2011 og blev bisat den 28. april 

2011. Vore tanker går til Britta.

Æret være hans minde.

 SoMMeRDAnS i LåSBy 2011

Låsby og omegns Folkedansere

afholder sommerdans torsdag d. 9. juni 2011 kl. 19.00–

22.00.

Det foregår i Låsby Hallen, niels Bohrsvej 1, 8670 Låsby.

instruktør: tove juhl jensen.

Musik: Peter Bartholdy og ingolf Ryum-nielsen 

Pris: 25 kr.

medbring selv kaffekurv.

M.v.h. bestyrelsen.

Den AlleRFøRSTe gAng…

Søndagen oprandt med strålende solskin og en lille smu-
le luft, stort set perfekt dansevejr. Vi leverede varen, 
publikum var godt tilfredse og det var Fårup Sommer-
land vist også, for vi måtte da gerne komme igen næ-
ste år!!!

Spillemændene kunne, som alle andre spillemænd, ikke 
lade instrumenterne i fred og spillede både før der skul-
le danses og i den indlagte dansepause, inden anden 
afdeling af dansen. 
Fladstrand Spillemændene, som vi har været så heldige 
at få til at spille for opvisningsholdet, løftede danser-
ne op til uanede højder.

Ture Andersen
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Børn og unge

Stævneudvalget siger tusind tak til alle, som deltog og 
var med til at gøre dagen til en festlig oplevelse. 

Der deltag ca. 100 børn og unge samt en hel del pårø-
rende. Efter at Rødovres borgmester Erik Nielsen havde 
budt velkommen på Valhøj Skole, gik alle danserne til 
Rødovre Centrum, hvor der mellem Kl. 11.00 og 12.00 
var opvisninger forskellige steder. De mange børn i fest-
lige dragter vakte stor opsigt. 

Efter opvisningerne vendte alle tilbage til skolen, hvor 
dagen gik festligt med tryllekunstner, dans, aftensmad 
og mere dans inden der tidligt på natten blev ro på sko-
len. 

Dagen efter var der morgenmad og afsked.

På gensyn til næste år, hvor stævnet bliver afholdt af 
Højby Ungdomsforenings Folkedansere den 28. april 
2012.

Det Sjællandske 
BøRne- og UngDomSSTæVne 2011
Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne blev afholdt  
i indkøbscentret Rødovre Centrum d. 7. maj. 
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Annoncer

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

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

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv. 
1364 København K 

Udlejning af dragtkuverter
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
Nørre Farimagsgade 19, kld. tv., 
1364 København K

Tinknapper
Blanke – Mønstrede

Marjatta’s Metalværksted
Sneserevej 73, Snesere,
4733 Tappernøje
Telefon 5596 5758, Fax 5596 5324

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. Hørlær-
red. Smykker og knapper. Hatte, huer, 
sko og hoser. Sysæt og sykurser. Tilskæ-
ring 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

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

Telefon 7578 2227

Danske Folkedanseres  
Salgsafdeling

Hørlærred og vadmel samt   
foerstoffer i forskellige kvaliteter. 
Sort, blå, brun og grønt fløjl samt møn-
strede og ensfarvede silkestoffer. Heluldne 
stoffer som uld-damask og kamgarn i flere 
farver og kvaliteter samt sysilke i mange 
farver. Meget sytil behør og strikkepinde. 
Dragtmapper, billedserier og bøger. Træf-
fes 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

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

518,-

Træningssko med ægte lædersål
Herre str.  518,-  Dame str. 

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

Art. 2021 
Dame str.

998,-

KLAVENESS TEGLBORG
DANSKE FOLKEDANSESKO

Fra Landsstævnet i Nyborg 2009. Foto: Jens Bang, Aalborg Reklamefoto



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
Else Egeberg, Romdrupvej 19, 9270 Klarup. tlf. 9831 8213
spilforlag@gmail.com - www.spillemandskredsen.dk

 Arrangør Dato  Arrangement Sted
Se i 

blad nr.     
Til-

meld.

Danske Folkedansere 26.06.-02.07. Instruktøruddannelseskursus Bjerringbro 03/11 01.04.

26.06.-02.07. Dansekursus Bjerringbro 03/11 01.04.

26.-28.08. Efteruddannelseskursus Høng 04/11 01.07.

10.-16.09. Dragtinstruktøruddannelse Bjerringbro 04/11 01.06.

Spillemandskredsen 26.06.-02.07. Spillemandsuddannelsen Bjerringbro 03/11 01.04.

26.-28.08. Temakursus Høng 04/11 01.07.

Region Nordjylland 08.08. Dansetræning til Prag-turen Brønderslev 05/11

15.08. Dansetræning til Prag-turen Brønderslev 05/11

22.08. Dansetræning til Prag-turen Brønderslev 05/11

13.-14.08. Regionsudflugt Læsø 04/11 03.08.

27.08.-03.09. Rejse til Prag 01/11 15.03.

Region Midtjylland 12.-14.08. Stævne Lemvig 02/11 01.04.

11.09. Instruktørtræf Ikast 05/11 27.08.

Region Syddanmark 17.06. Regionslegestue Skamlingsbanken 03/11 08.06.
Region Sjælland 18.06. Midsommerstævne Køge 04/11 Ja

AkTIVITeTSkAlenDeR

Danske Folkedansere
Sekretariatet
Enrumvej 6A, 5270 Odense N
Bank: Nordea, kortart 73, 
kreditornr. 87284263
Tlf. 6618 5860.
E-mail: folkedans@dif.dk
Mandag-torsdag kl. 10-13
Torsdag tillige kl. 15-16.30
Fredag: lukket
Formand: Niels Winberg Clausen 
http://www.folkedans.dk A
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Fra det arbejdende værksted ved Landsstævnet i Nyborg. Foto: Jens Bang, Aalborg Reklamefoto


