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St yrelsen

44,58% af LDF’s  medlemmer var repræsenteret, da LDF’s 
Årsmøde blev afholdt i weekenden 24.-25. april 2010 
på Pejsegården i Brædstrup.

Udover selve Årsmødet var det helt store emne ”De 5 
skarpe” – de 5 spørgsmål omkring LDF’s fremtid og øko-
nomi, som Styrelsen havde udsendt til alle lokalforenin-
ger og – naturligvis – besvarelserne herpå. Et resumé 
af besvarelserne samt resultatet af gruppediskussioner-
ne på Årsmødet kan ses andetsteds her i bladet og på 
www.folkedans.dk.
Styrelsen havde sat  ”en skarp” på højkant blandt de 
indkomne besvarelser - det blev Grænsekvadrillen fra 
Kruså, der vandt lodtrækningen og dermed kunne hjem-
bringe et par rare flasker til medlemmerne.

Efter at have siddet ned en hel eftermiddag er det godt 
at få rørt benene og det var der alle muligheder for ved 
aftenens legestue, hvor Dorte Møller Jørgensen styrede 
tropperne og Steffan S. Sørensen, Arne Jørgensen, Pe-
ter Eget og Line Gjessø Hansen leverede utrolig dejlig 
musik.
Nedenfor følger et uddrag af referatet af Årsmødet. Re-
feratet i sin helhed kan ses på LDF’s hjemmeside eller 
rekvireres hos Sekretariatet.

DIRIGenteR oG ReFeRent
Som dirigenter valgtes Jørn Nødskov og Poul Larsen. 
Som referent valgtes Bente Johansen.

LDF ÅRSmøDe 2010  
FoRmAnDenS mUnDtLIGe BeRetnInG
Året 2009 blev i forhold til Danmarks Idræts-forbund 
(DIF) ganske roligt. Efter at vi i foråret underskrev til-
lægget til associeringsaftalen med Danmarks Sports-
danserforbund har vi ikke foretaget os yderligere. Sports-
danserforbundet (DS) blev af DIF bedt om at etablere 
et samarbejdsforum med deres 3 associerede forbund, 
så vi måtte vente og se, hvad dette kunne bringe, hvil-
ket var én af årsagerne til, at vi ikke i 2009 ansøgte om 
at blive selvstændigt forbund i DIF. En anden grund var, 
at DIF de senere år har haft store økonomiske udfor-
dringer og at det ville være urealistisk at tro, at de 60 
specialforbund ville dele den samlede kage med yderli-
gere forbund.

DIF og DGI har som konsekvens af den pressede økono-
miske situation i idrættens verden ydet et massivt pres 
på folketingspolitikerne. Dette har udmøntet sig i en 
revision af spillelovgivningen, som blev fulgt op med 
en merbevilling på finansloven til idrættens organisa-
tioner i 2010 og 2011. 
Samlet set betyder det, at vi de næste 4-5 år kan for-
vente en mere stabil finansiel situation i DIF. Men sam-
tidig kan man se frem til, at der i 2014 vil ske en revi-
sionsgennemgang af den nye spillelovgivning, og at 
Folketinget i den forbindelse bl.a. vil se på idrættens 
organisation og økonomi – noget der både kan rumme 
store muligheder men også en vis trussel for DIF. 

 Formanden for DFS, 
Michael S. Petersen, 
overrakte en vinga-

ve til det afgåede 
styrelsesmedlem 

Henning Skov

St yrelsen
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Det er meget vigtigt for Styrelsen at udtrykke sin store 
tilfredshed med det arbejde, idrættens organisationer 
har udført på vore vegne. Det er af helt afgørende be-
tydning for LDF, at vi tilhører et sådan fællesskab, da 
Styrelsen på ingen måde kunne have påtaget sig at gen-
nemføre en så systematisk påvirkning af det politiske 
Danmark.

I forhold til DS var det med blandede følelser vi tog hul 
på 2009. Ændringen i associeringsaftalen satte os uden-
for al demokratisk indflydelse i forbundet, men det plan-
lagte samarbejdsforum kunne måske trods alt indehol-
de noget brugbart. Og det er vi stadig ikke klar over om 
det kan eller ej. Et aftalt møde i november blev aflyst 
samme dag og heller ikke det møde, der var stillet os i 
udsigt i marts, blev til noget. Vi er selvfølgelig utilfred-
se med den forhaling af sagen og det bekræfter os igen 
i, at vi intet har at gøre i DS. 

En kilde til nærmest permanente panderynker har de 
senere år været Landsforeningens økonomi. Økonomien 
har på det seneste dog stabiliseret sig, der er dog fort-
sat underskud - en situation der naturligvis ikke er hold-
bar i længden. LDF’s formue er væk, og vi har også de 
seneste år været nødt til at låne penge i banken for at 
komme gennem året. Det var derfor glædeligt, at Års-
mødet sidste år tog konsekvensen og forhøjede det di-
rekte medlemskontingent.
Et hurtigt kig i årsrapporten afslører, at LDF har bety-
delige indtægter. Uheldigvis har udgifterne længe væ-
ret større. I Styrelsen mener vi bestemt ikke, at vi slø-
ser med pengene. Hver eneste udgift bliver set efter i 
sømmene, og det årlige budgetmøde har da også til ti-
der haft karakter af et blodbad, hvor selv hellige køer 
har måttet stå for skud. Udgiftssiden har nu nået et mi-

nimum, hvor yderligere besparelser er nødt til at gå ud 
over medlemsbladet, uddannelserne eller sekretariatet. 
Og hvad værre er, vi kan ikke tillade os at støtte gode 
initiativer, eller selv at sætte nye tiltag i værk.

I forhold til medlemskontingentets dækning af de øko-
nomiske ”huller”, er faktum desværre, at de seneste for-
højelser er mere end blevet slugt af det faldende med-
lemstal. Dog er sidste års forhøjelse først fuldt indar-
bejdet i dette års regnskab, så der er ikke overblik over, 
hvorvidt denne reelt vil give økonomien et løft.

Med den fulde implementering af DIF’s økonomiske for-
delingsnøgle, modtager vi i år et direkte bloktilskud på 
mere end kr. 800.000,00. Jeg tænker tit på, hvad i al-
verden vi dog skulle gøre, hvis ikke vort medlemskab af 
DIF udløste disse penge. Skulle medlemmerne selv dæk-
ke beløbet, ville det betyde, at kontingentet skulle me-
re end fordobles i forhold til det nuværende niveau. 
Desværre fokuseres der sjældent på dette, når et med-
lemskab af LDF og dermed DIF skal retfærdiggøres over-
for en lokalforening eller et medlem.

Til Årsmødet 2009 havde Styrelsen forberedt et diskus-
sionsoplæg, som vi desværre ikke nåede. Det blev i ste-
det udsendt til samtlige lokalforeninger, således at man 
i hver enkelt forening kunne debattere spørgsmålene 
og give sin tilbagemelding til Styrelsen. Og selvom vi 
gerne havde set, at alle havde sendt deres svar retur, 
er det egentlig ganske tilfredsstillende at ca. 1/3 af al-
le lokalforeninger udfyldte skemaerne og returnerede 
dem til os. 

Det er ganske tankevækkende, at kun ca. 2/3 af besva-
relserne indeholdt et ønske om at bevare LDF. Det kun-

Egon Agerskov 
overrækker et par 
skarpe til Karin 
Becker fra Grænse-
kvadrillen

St yrelsen
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ne få Styrelsen til at føle, at den balancerer på en med-
lemsmæssig knivsæg. Men egentlig afspejler det måske 
ganske udmærket det manglende sammenhold jeg føler 
organisationen lider af. Alt for mange medlemmer og 
lokalforeninger stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor man 
skal være medlem af en landsforening. 
Det burde være indlysende for enhver folkedanserfor-
ening i Danmark at være medlem af LDF. Vi er den ene-
ste organisation i landet, som via sin formålsparagraf 
er forpligtet til at udbrede og bevare kendskabet til fol-
kedans, folkemusik og folkedragter. Både derfor og for-
di vi er den eneste organisation, der tilbyder egentlige 
uddannelser som instruktører i folkedans og dragtsy-
ningsteknikker og fordi det trods alt er lykkedes Styrel-
sen at skaffe adskillige hundredetusinde kroner fra tips- 
og lottomidlerne hvert år, burde det ikke være muligt 
at være folkedanserforening i Danmark uden at være 
medlem af LDF. Og når så tvivlen tillige sidder i de for-
eninger, som faktisk er medlem, har vi et alvorligt pro-
blem. Det er afgørende, at LDF’s lokalforeninger forbli-
ver loyale overfor fællesskabet og indser værdien af de 
tiltag en landsforening kan tage, og som det er vanske-
ligt for en lokalforening selv at håndtere.
Jeg vil gerne appellere til, at både regioner og lokal-
foreninger gør sig klart, hvad de vil med Landsforenin-
gen, og ikke mindst hvordan folkedansens fremtid ser 
ud uden en landsforening. 

Styrelsen er blevet opmærksom på, at lokalforeninger-
ne i en vis udstrækning nægter at overholde LDF’s ved-
tægter, der betinger, at en medlemsforening skal beta-
le medlemskontingent for alle sine medlemmer. Det er 
beskæmmende, at flere og flere foreninger, såkaldt ”frit-
stiller” deres medlemmer, således at de selv kan vælge, 
om de vil være medlem af LDF eller ej. Lad mig slå fast 

med syvtommersøm, at dette helt klart er i strid med 
LDF’s vedtægter. En lokalforening må ikke give medlem-
merne dette valg. Der skal betales kontingent for alle 
medlemmer, ligegyldigt hvilket hold de danser på eller 
hvilken status de har i den enkelte lokalforening. En 
overtrædelse af dette kan medføre eksklusion af LDF. 
Men det er jo ikke det vi ønsker. Tværtimod ønsker vi 
så mange medlemsforeninger som overhovedet muligt. 
Men vi ønsker også, at medlemsforeningerne overhol-
der reglerne og yder den støtte, både moralsk og øko-
nomisk, som medlemskabet af LDF – og dermed dens 
vedtægter – tilsiger.

I 2008 nedsatte Styrelsen, som følge af flere års efter-
spørgsel på folkedansernes sangbog, et udvalg hvis op-
gave det har været, at få udgivet et nyt oplag af sang-
bogen. Det har været et meget stort arbejde at sikre 
rettighedshavernes accept af genudgivelsen. 
På den økonomiske front har det vist sig, at være mere 
end vanskeligt at skaffe de nødvendige fondsmidler. Vi 
har søgt omkring 50 fonde uden at få ét eneste tilsagn, 
hvilket naturligvis er noget skuffende. Imidlertid opnå-
ede vi den tilstrækkelige opbakning til projektet fra re-
gionerne på Styrelsens møde med regionsformændene 
i efteråret. Vi har netop sendt yderligere 12 ansøgnin-
ger til diverse fonde samt ansøgninger til både Under-
visnings- og Kulturministeriet. Så håbet lever da sta-
dig, om at vi kunne skrabe yderligere eksterne midler 
sammen.

Det var skuffende, at folkekulturen slet ikke kom med i 
den kulturkanon regeringen for nogle år siden vedtog. 
Og selvom LDF’s daværende formand sammen med for-
manden for Spillemandskredsen gjorde sin mening klar 
overfor kulturministeren, endte det som bekendt med, 

Dorte Møller 
Jørgensen, der 
instruerede 
aftenens legestue

St yrelsen
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Steffan, Peter, 
Arne og Line

Niels Winberg 
Clausen aflagde 

beretning om 
Styrelsens 

arbejde i det 
forløbne år

at man ikke finder det nødvendigt, at f.eks. skoleelever 
får et grundigt indblik i den folkelige kulturarv. På den 
kedelige baggrund var det opløftende, at regeringen i 
2009 underskrev UNESCO’s konvention om bevaring af 
den immaterielle kulturarv. Og bedre bliver det, når det 
kan konstateres, at der især lægges vægt på den folke-
lige traditionsbårne kultur. Det må da bestemt dække 
vores aktivitetsområde.
Derfor har jeg netop sammen med formanden for DFS 
skrevet til den nye kulturminister, for at få ham til at 
forklare, hvad denne konvention og de forpligtelser den 
lægger på den danske regering, betyder netop for os. 

På sidste års Årsmøde blev en god ide luftet, nemlig at 
stifte en vennekreds til LDF. Formålet skulle være at 
rejse penge til særlige formål. Og medlemmerne skulle 
være folkedansere, som sagtens kunne undvære et be-
løb udover det direkte medlemskontingent, og som ger-
ne ville bidrage til en fremdrift i LDF på netop dette 
særlig område.

Men – ét er at have en vennekreds, noget andet er at 
have nogle venner. Og her halter det ganske alvorligt. 
Vennekredsens formål er udelukkende at støtte aktivi-
teter for børn og unge, noget de fleste medlemmer bur-
de kunne støtte. Og et kontingent på kr. 200,00 for én 
person, og kr. 300,00 for et par er vel heller ikke uover-
kommeligt for de fleste mennesker. Jeg kan derfor kun 
opfordre Jer kraftigt til at støtte Landsforeningens ar-
bejde med børn og unge, og melde Jer ind i vennekred-
sen.

Som nogen måske husker, blev julekalenderlotteriet i 
2008 noget af en gyser. Der skete nemlig det forfærde-
lige, at der meldte sig 2 førstepræmievindere. 

At det måtte bero på en fejl var åbenbart for Styrelsen, 
og trykkeriet anerkendte da også straks, at begge ka-
lendere var originale. Hvad de ikke anerkendte, var at 
de havde et ansvar for fadæsen, og de har hele tiden 
henholdt sig til, at en evt. retssag mod en mistænkt 
forhenværende ansat i ét af deres datterselskaber, først 
skulle afklare skyldsspørgsmålet. 
For nylig har sagen mod de 2 mistænkte personer væ-
ret for retten i Viborg. Styrelsen deltog i retsmødet med 
2 repræsentanter, ikke mindst fordi Anne-Grete fra se-
kretariatet skulle afgive vidneforklaring. Det kan være 
meget svært, at gennemskue helt nøjagtigt hvad der 
foregår i en retssag, men der blev afhørt en række vid-
ner ligesom begge mistænkte også blev afhørt. Da dom-
meren ikke var helt tilfreds, er situationen nu, at der 
er berammet yderligere et retsmøde, hvor et nyt vidne 
er indkaldt. Hvad sagens udfald bliver, er umuligt at si-
ge..

Torsdag d. 15. april var det mig en stor ære, at møde 
op i ”Det Gule Palæ” for at aflevere Landsforeningens 
gave til HM Dronningen. I Styrelsen synes vi det var 
passende at sende en hilsen i anledning af Majestætens 
70 års fødselsdag, og denne blev vedlagt et forklæde-
spænde. Spændet, der er udført af Helle Vienberg, er 
firkantet, med ciseleringer, røde flusser og i midten en 
medaljon, der kan åbnes, og som på det originale spæn-
de, der opbevares på Tønder museum, indeholder et lil-
le stykke lilla silke. 

Det var et helt utroligt held, da Tivoli i slutningen af 
2009 kontaktede Landsforeningen, for at høre, om vi 
ikke kunne tænke os at lave en event i den gamle ha-
ve.

St yrelsen
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Det nyvalgte 
styrelsesmedlem 

Jeanne Hermann

Det nyvalgte 
styrelsesmedlem 
Bente Johansen

Tænk en utrolig gylden mulighed for at vise alt det vi 
gerne vil være, og nedtone de ting, som vi helst ikke 
vil være kendt for. Styrelsen var meget bevidst om den 
helt unikke mulighed for at lave PR på dette arrange-
ment, og det var da også derfor, at det fra start var 
åbenbart, at alle aktiviteter i Tivoli måtte være af høj 
kvalitet. Og da Tivoli så spurgte om vi ikke ville have 
2 dage til eventen, var det med lidt bæven, vi sagde ja 
til det. For hvad nu hvis der slet ikke var nogen, som 
gad komme. Men vi var optimistiske og udsendte invi-
tationerne til alle lokalforeninger og kendte opvisnings-
grupper. Og stor var glæden, da tilmeldingerne strøm-
mede ind, således at vi uden problemer kunne udfylde 
eventens 2 gange 4 timer. Og at vi er blevet 435 aktive 
deltagere overstiger langt mine egne forventninger til 
arrangementet, men beviser heldigvis også, at folke-
dansere er med på den, og gerne vil deltage i noget nyt 
og spændende. Accepten fra hoffet er kommet fra til at 
låne Dronningens og Prinsgemalens dragter til en ud-
stilling.

1. september 2009 tiltrådte vores nye sekretær Marian-
ne Skovgaard Nielsen sin stilling på sekretariatet. Vi 
havde været gennem endnu en ansættelsesrunde, men 
var hurtigt helt sikre på, at Marianne var den rigtige 
person. Og vi er bestemt ikke blevet skuffede. Det er 
min opfattelse at arbejdet på sekretariatet fungerer 
godt, og Marianne er hurtigt kommet ind i folkedansens 
verden. En stor tak skal lyde, både til Anne-Grete og til 
Marianne for det uvurderlige arbejde I yder. Jeg ved 
simpelthen ikke hvordan Styrelsen skulle klare det, hvis 
I ikke var der.

ReGnSkAB 2009
Kristian Johnsen gennemgik regnskabet og fremviste 

desuden diagrammer over de væsentligste resultater for 
2009. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Herefter gennemgik Niels hvorledes bloktilskuddet fra 
DIF for 2009 var sammensat.

ReGIon SjæLLAnDS FoRSLAG tIL veDtæGtS-
ænDRInGeR
Efter at forslaget var blevet diskuteret og forslagsstil-
lerne fik lejlighed til at ”summe” i kaffepausen, valgte 
Region Sjælland at trække forslaget tilbage.

BUDGet oG ARBejDSpLAn
Budgettet – herunder Styrelsens forslag til kontingen-
ter, regionernes driftstilskud, styrelsens diæter samt 
abonnementspris for medlemsbladet – og arbejdspla-
nen for 2011 blev godkendt.

vALG
Niels Winberg Clausen genvalgtes som formand for LDF 
for en 3-årig periode.
Som nye styrelsesmedlemmer valgtes Bente Johansen 
og Jeanne Hermann.
Erik Jønsson blev genvalgt som intern revisor og Chri-
stian Skov som intern revisorsuppleant til LDF’s regn-
skab.
Der var genvalg til Lisbeth Busk Mathiasen og Anette 
Dahl Nielsen som interne revisorer til regionerne. Lige-
så blev Grethe Ladefoged og Hans Peter Hansen gen-
valgt som interne revisorsuppleanter til regionerne.
Statsautoriseret revisor er fortsat DIF’s revisionsord-
ning, pt. KPMG.
Helle Madsen blev genvalgt til LDF’s Appeludvalg. Des-
uden blev John Overvad Nielsen valgt til udvalget, da 
Grete Pedersen ønskede at trække sig pga. inhabilitet 
– hun deltager på et hold til Konkurrencedagen. ●

St yrelsen
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Først og fremmest vil vi 
gerne sige tak til alle jer, 
som gav Styrelsen jeres 
ideer om folkedansens 
fremtid. Det er et vær-
difuldt materiale, ikke 
mindst fordi det kommer 
fra 1.775 medlemmer 
som repræsenterer en 
tredjedel af foreninger-
ne.    
Vi har lavet en opsum-
mering af besvarelserne, 

og den kan allerede ses 
på foreningens hjemmeside.  Opsummeringen præsen-
terede vi for de delegerede på årsmødet i april, hvoref-
ter vi sendte dem ud i gruppearbejde. 
Styrelsen vil tage emnerne og besvarelserne op til over-
vejelse og gennemdrøfte dem grundigt, så vi kan træf-
fe de rigtige beslutninger. Der er helt sikkert noget at 
arbejde med

HAR vI BRUG FoR LDF?
Heldigvis var der et stort flertal der mente, at der er 
brug for LDF i fremtiden. Det følgende viser på hvilke 
områder medlemmerne mener, Styrelsen skal sætte 
ind:

HvILke opGAveR SkAL LDF tAGe SIG AF? 
Danseinstruktøruddannelsen er efter mange medlem-
mers mening nok det største aktiv for Landsforeningen, 
dygtige instruktører er basis for alt foreningsarbejde, 
uden instruktører er der ingen folkedans i fremtiden. 
Det er derfor Styrelsens opgave at sikre, at instruktør-
uddannelsen fortsat er attraktiv, og at den opdateres i 
overensstemmelse med tidens krav og forventninger. 
Stævner er vigtige for sammenholdet og oplevelsen ved 
folkedansen. Men eftersom der bliver færre og færre 
deltagere ved landsstævnerne, og det går ud over øko-
nomien, er det nødvendigt at vurdere om landsstæv-
nerne skal have den form de har i dag. De nævnes at vi 
måske skal tilbage til de grundlæggende værdier, nem-
lig samværet omkring dansen og musikken. 
Også B&U-stævnerne er vigtige og er med til at sikrer 
at vi holder på de B&U’ere vi har. Måske kan de også 
være med til at lokke flere til.
Rygraden i det hele er sekretariatet, der sikrer at alt 

De 5 SkARpe
fungerer godt til medlemmernes tilfredshed. Der var for-
slag om, at vi skal forsøge om det er muligt at sælge 
sekretariatets services til andre organisationer, så LDF 
kan få en indtægt ad den vej.   

HvoR SkAL LDF ReDUceRe?
Butikken benyttes ikke ret meget af medlemmerne, og 
så giver den underskud. Der var forslag om at forsøge 
at afvikle den over tid, uden at vi skal forære tingene 
bort. 
Et andet område er Trin & Toner. På den ene side er T&T 
med til at ”kitte” foreningens medlemmer sammen, på 
den anden side er det ret dyrt. Styrelsen har derfor al-
lerede aftalt at se på, om vi kan reducere antallet af 
numre. Det må naturligvis ikke gå ud over væsentlige 
annonceringer som årsmødet i LDF og generalforsam-
lingen i Spillemandskredsen, landsstævner m.m.m.  Fær-
re numre kan gå ud over muligheden for at bruge T&T 
til debatter, da der vil gå for lang til mellem indlæg og 
svar. Men i forvejen er ’Sig din mening’ på hjemmesi-
den vel det bedste forum til debatter?  
Regionerne står for skud hos flere. Det er klart, at LDF 
har en udfordring her. Løsningen kender vi ikke, men 
det vil blive drøftet i styrelsen og med regionsbestyrel-
serne. Målet er at regionerne bliver lokalforeningens 
nærmeste samarbejdspartner.  

LDF om 10 ÅR
Mange mener at DIF er for elitær en organisation for 
folkedanserne, og at vi hellere skal søge samarbejde 
med DGI. Styrelsen har undersøgt mulighederne, og en 
fusion med DGI er simpelt hen ikke mulig. Størstepar-
ten af vores finansiering kommer fra DIF’s bloktilskud, 
penge vi ikke kan undvære. Styrelsen opfordrer med-
lemmerne til at bakke op om samarbejdet med DIF; der 
er jo også fordele ved at være medlem af DIF familien, 
for eksempel  konsulentbistand, gratis regnskabssystem 
m.m. 

vI eLLeR I
I nedgangstider er det vigtigt at vi alle – medlemmer, 
styrelse, regionsbestyrelser m.fl. - står sammen, og ar-
bejder for folkedansen. Vi er jo alle medlemmer i en lo-
kal forening, og vi er alle medlemmer i LDF. Det er vig-
tigt at vi trækker på samme hammel. Tænk ’vi’ i stedet 
for ’dem og os’.   

 Styrelsen



Trin & Toner · Nummer 6/7 · Juni/juli 2010 9

St yrelsen

Endnu én af folked-
ansens støtter og tro 
væbnere er gået 
bort.

Irene Kjeldsen, Sil-
keborg, døde her i 
foråret 2010. Hun 
var, som så mange 
andre, én af dem, 
hvis livsgerning, ef-
ter arbejde, kom til 
at handle om folke-

dans. Igennem rigtig mange år var hun danseleder i 
Silkeborg og Omegns Folkedansere, og i mange år 
var hun også Amtsdanseleder i Århus Amt - så vidt 
jeg husker, var det helt fra 1960’erne, hvor vi havde 
regionssamarbejde – Nu har vi jo fået regioner igen, 
sådan gentager historien sig.

Ligeledes har hun også rejst i Danmark på kryds og 
tværs som danseinstruktør ved dagkurser i lokale 
foreninger, som gerne ville lære lidt mere, end hvad 
dagligdagen gav.

Jeg husker hende dog bedst for det store arbejde, 
hun lavede for Landsforeningen Danske Folkedanse-
re gennem 22 år på Nytårskurset i Snoghøj – og næ-
sten ligeså mange år på septemberkurset på Viborg 
Gymnastikhøjskole.

Fra 1967 dannede hun danseinstruktørpar med Jo-
hannes Balle, København, indtil han døde i 1976, 
derefter underviste hun 2 år alene; men hun kunne 
mærke, det var for anstrengende – Derfor spurgte 
hun i 1979 undertegnede, om jeg ville danne in-
struktørpar med hende på Snoghøj.

Hun var én af dem, der gav plads for ungdommen. 
Samtidig med, at jeg skulle begynde, havde hun og-
så bestemt, at den unge spillemand fra Silkeborg, 
Jens Kr. Jensen, skulle være fast spillemand.
Jeg husker, hvor stolt og ydmyg jeg var over at skul-

le til at undervise i Danske Folkedansere og være 
partner med én af koryfæerne.
Vi kom til at danne instruktørpar på Snoghøj gen-
nem 9 år, indtil Irene måtte holde på grund af dår-
lige knæ.

Irene var en danseleder af den gamle skole, og jeg 
erindrer med smil i sindet om den tid, hvor vi brug-
te fløjte i undervisningen, når musikken og danser-
ne skulle stoppe (det var før mikrofonernes tid). Ire-
ne var dygtig til at tyde dansebeskrivelserne i hef-
terne, og jeg lærte mange fif hos hende i mine unge 
dage.

Æret være Irene Kjeldsens minde

Per Sørensen
Landsforeningen Danske Folkedansere

Irene Kjeldsens afsked som amtsdanseleder i 1990. 
Hun takkes af Jørn Heltoft.

IRene kjeLDSen 
1924-2010



10 Trin & Toner · Nummer 6/7 · Juni/juli 2010

St yrelsen

Desiree og Frederik 

Konkurrencedagen lørdag den 8. maj blev rigtig god og 
spændende!
Det var denne gang Idrætsparkhallen i Nyborg, der dan-

nede rammen om konkurrencerne, 
og det var et rart og hyggeligt sted 
af passende størrelse. Heldigvis var 
der mange, der havde fundet vej 
til Nyborg, ikke bare for at delta-
ge i konkurrencerne, men også for 
at se og heppe på alle dem, der 
stillede op. 
I alt 21 par dystede om pokaler-
ne i Ungdomsrækken, Åben Ræk-
ke I og Åben Række II, mens 5 
grupper stillede op til holdkon-
kurrencen. De ”strenge” dom-

mere var Annette Jepsen, Lis Kaa, Helle Larsen, Helle 
Madsen, Henrik Larsen og Per Sørensen, med Birthe Jør-
gensen som overdommer og Jan Todsen som reserve-
dommer.
Vinderne af Ungdomsrækken blev Kirstine Friis Jensen 
og Nanna S. Smidt. På andenpladsen kom Rikke Winther 
og Frederik S. Smidt, mens 3. pladsen gik til Laura An-
dersen og Lisa Storm. Dansene, der blev konkurreret i, 
var Syvspring, Varsoviane og Skomagerskotsk – og der 
blev sandelig ikke sparet på krudtet. Hver dans skulle 
danses i 2 minutter og man kan faktisk nå Skomager-
skotsk en del gange igennem på den tid!
I Åben Række I blev der konkurreret i dansene Balle-
hopknæk, Sjijnmyravalsen og Spidspolka, og her skulle 
parrene holde sig til den specifikke beskrivelse af dan-
sen. Her løb Susanne og Vill Plesner-Petersen af med 

Sikken en god dag!

Brigitte og Nicolas 

Laura og Lisa

De strenge dommere!

KIGYPOHA

Fynbodanserne Kirstine og Nanna
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førstepladsen, mens Tove Larsen og Niels Winberg Clau-
sen kom på 2. pladsen. 3. pladsen gik til Lis Fogh Jen-
sen og Anders Nielsen. 
Der var nok mange tilskuere, der var glade for, at de ik-
ke skulle afgøre, hvem der skulle vinde!
Konceptet for Åben Række II var en nyskabelse, hvor 
parrene kunne improvisere indenfor de rammer, som me-
lodierne (rheinlænderpolka, sønderhoning og vals) gav. 
Under konkurrencen blev der filmet ivrigt fra tilskuer-
rækkerne – der var åbenbart en del, der gerne ville af-
lure de mange spændende variationer!
Vinderne blev Mette Lukasiewicz og Carsten Jørgensen 
– 2. pladsen gik til Desiree Ginnerup og Frederik Pu-
stelnik, mens Brigitte Møller Monrad og Nicolas Sig-
valdsen fik 3. pladsen.
Grupperne i Holdkonkurrencen skulle bestå af min. 2 
par + spillemænd og opvisningen skulle vare mellem 
8½ og 10 minutter. Vinderne blev Fynbodanserne med 

KIGYPOHA på 2. pladsen og TUF-Dans på 3. pladsen. 
Man må beundre den kreativitet, der blev vist i danse 
og koreografi, og det var dejligt at se den store alders-
spredning på de 5 hold – der var både de helt unge og 
de helt voksne!
På www.folkedans.dk kan man under Konkurrencedag i 
menuen til venstre se alle par og gruppers placering.
Efter præmieoverrækkelsen kunne man indtage en god 
tre-retters menu og således styrket på legemet var man 
klar til aftenens legestue. Kristine Heebøll og Jesper 
Vinther Petersen havde leveret musikken til pardanse-
konkurrencerne om eftermiddagen, hvilket jo var en me-
get ”bunden opgave”, så de slog sig rigtigt løs ved le-
gestuen, der blev dygtigt ledet af Birthe Jørgensen.
Fra Konkurrenceudvalget og Styrelsen skal der lyde en 
stor tak til deltagerne, konkurrenceorkesteret, dommer-
ne, tilskuerne, lydfolkene, hallens personale og hjæl-
perne for en rigtig dejlig dag!

TUF-Dans
Mette og Carsten

Tove og Niels

Susanne og Vill

Rikke og Frederik

ALLE FOTOS FRA KONKURRENcEDAgEN ER TAgET AF HENNiNg SKOv

Lis og Anders
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FLeRe BILLeDeR FRA 
konkURRenceDAGen…
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HUSk LIGe

Ferielukning på Sekretariatet

at deadline for indsendelse af indlæg mv. til augustnr. af Trin & 
Toner allerede er den 15. juni. 

Redaktøren ønsker alle læsere en god og solrig sommerferie!

Sekretariatet holder sommerferie i ugerne 29, 30 og 31, dvs. 
fra den 19. juli til den 8. august.

vi ønsker jer alle en rigtig god og solrig sommer.

Anne-Grete og Marianne

Når du læser dette indlæg er sangbogen afleveret hos 
trykkeriet Elbo Grafisk, hvor 4. oplag af den bliver trykt 
på klimakompenseret papir leveret af papirgrossisten 
MAPDANMARK A/S.

Siden Årsmødet den 23.-24. april har sangbogsudval-
get modtaget yderligere en bevilling og denne gang fra 
Undervisningsministeriet på kr. 60.000 til trykning af 
sangbogen. Beløbet er bevilget fra tips- og lottomid-
lernes rådighedspulje. 

Der er forud bestilt og betalt for 64 stk. sangbogsfor-
eningspakker, hvilket overgår udvalgets forventninger.

SAnGBoG pÅ vej…
Dette betyder at budgettet til sangbogens 4. oplag nu 
kan hænge sammen uden bidrag fra regionerne. I ud-
valget glemmer vi dog ikke de frivillige bidrag fra Lands-
foreningens medlemmer. Disse bidrag var medvirkende 
til, at udvalget turde arbejde videre med opgaven – så 
endnu en gang mange TAK for alle bidragene, uden dem 
ingen ny sangbog. Også stor TAK til regionerne, som lo-
vede økonomisk støtte til projektet.

Sangbogspakkerne forventes udleveret fra Salgsboden 
ved Landsstævnet i Maribo -

Sangbogsudvalget
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Som bekendt fyldte Majestæten 70 år den 16. april og 
Styrelsen syntes, det ville være passende at sende hen-
de en hilsen i den anledning. Landsforeningens gave 
var et forklædespænde, der er ment som supplement til 
Dronningens Rømø-dragt.

LAnDSFoRenInGenS 
fødselsdagsgave til 

DRonnInG mARGRetHe

Spændet, der er udført af Helle Vienberg, er firkantet, 
med ciseleringer, røde flusser og i midten en medaljon, 
der kan åbnes, og som på det originale spænde, der op-
bevares på Tønder museum, indeholder et lille stykke 
lilla silke. 

Styrelsen

Sådan én får man, når man sender en mail til en forkert 
mail-adresse og faktisk får vi en hel del af dem, når vi 
sender nyhedsmails ud til dem, der er tilmeldt LDF’s ny-
hedstjeneste. 
Det skyldes som regel én af to ting: 

1.  Man kommer til at skrive en forkert mailadresse, når 
man tilmelder sig Nyhedstjenesten. I nogle tilfælde 
er trykfejlen heldigvis så indlysende, at vi selv kan 
gætte os frem til den rigtige mailadresse.

Uanbringelighedsmeddelelse
2.  Man får en ny mailadresse og glemmer at få den ret-

tet ifm. Nyhedstjenesten. Det klares nemt ved at gå 
ind på www.folkedans.dk, afmelde nyhedsbrevet på 
den gamle mailadresse og tilmelde sig tjenesten 
med den nye mailadresse.

I tvivl om noget mht. Nyhedstjenesten? Så er du me-
get velkommen til at sende en mail til lone@folkedans.
dk eller kontakte Sekretariatet.
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Et særtræk ved årets landsstævne i Maribo er de mange 
offentlig arrangementer. Rigtig mange af dem er gratis 
tilbud – både til stævnedeltagere og til mennesker, der 
ikke deltager i landsstævne, men godt vil have nogle 
gode oplevelser og snuse til vores verden. Til andre skal 
der købes billet (typisk halv pris – eller gratis - for stæv-
nedeltagere).
For os i stævneudvalget er der et vigtigt formål med ar-
rangementerne: nemlig at skabe interesse for vores dans 
og musik – og dermed skabe grobund for spændende 
arrangementer i lokalområdet i årene fremover. Vi ser 
store perspektiver i et samarbejde med den lokale mu-
sikskole og andre uddannelsesinstitutioner, i det net-
værk mellem lokale foreninger arbejdet med stævnet 
skaber, og den goodwill vi har oparbejdet i lokalsam-
fundet.
Netop nu er vi på nippet til at sælge billetter til offent-
lige arrangementer til salg for ikke-stævnedeltagere.
Man skal være opmærksom på, at til koncerterne med 
Baltic Crossing og med Pørtners Komplot og ballet med 
ROD, er der et meget begrænset antal billetter. Der må 
af hensyn til sikkerheden ikke sælges mere end 128 bil-
letter i cirkusteltet, hvor disse arrangementer finder 
sted.
Så har man ikke allerede købt en billet – så er det med 
at være hurtig. Man kan sende en bestilling til Hyldda-
len@Maribo2010.dk. (Husk nøjagtigt navn og adresse 
og hvad man bestiller billet til….)
Baltic Crossing præsenterer ved en såkaldt release-kon-
cert deres nyeste CD med lolland-falstersk musik. Gam-
mel lokal spillemandsmusik udsat for dansk-finsk-britisk 
virtuositet, dynamik og spilleglæde – vi har enormt sto-
re forventninger! Og bemærk: Kristian Bugge har en 
stor lokal fanklub, så man skal nok til at være heldig 
(eller hurtig) for at få en billet.
Pørtners Komplot har netop udgivet deres CD nr. 2: 
”Oldefar på Tour”. Der er tale om et mix af gammel spil-
lemandsmusik fra Vendsyssel – og numre gruppen selv 
har lavet. Gruppens musik er karakteriseret ved den me-
get vellykkede og elegante kombination af dansk tra-
dition og inspiration fra andre musikgenrer – jazz og 
britisk og nordisk folkemusik. Deres nye CD ligger kon-
stant på afspilleren i min bil – og jeg lover jer: bilen 
kører længere på literen!
ROD ved man aldrig, hvor man har. Man ved ikke, hvem 
der kommer, hvad de spiller, hvordan de spiller. De er 

LAnDSStævne 2010
STRiBEviS AF gODE TiLBUD

fulde af overraskelser – vel at mærke gode overraskel-
ser, nye talenter, nye ideer, masser af humør. Et bal med 
ROD er garanti for liv og glade dage – og så er det gra-
tis for stævnedeltagere (men man skal reservere plads 
!)
Ved de to koncerter/baller i Hylddalen er der formo-
dentlig plads til alle:
Men man skal købe billet, hvis man vil med til koncert 
og bal med Chokladfabriken, der præsenterer skånske 
engelsker – og meget andet. De er for resten på vej med 
en CD.
Og Ramsø Spillemandslaug har minsandten også valgt 
at præsentere en ny CD ved landsstævnet. Her er der 
gratis adgang for stævnedeltagere – til gengæld skal 
man bestille, hvis man vil spise grillmad før koncerten 
på Hylddalen@Maribo2010.dk (Husk nøjagtigt navn og 
adresse og hvad man bestiller billet til….)
Nå, ja – så er der en gudstjeneste (med blandt andet 
Embla) et godt stykke ud over det sædvanlige – men 
der møder man også bare op.

Lars Boye Petersen
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Hallo – ja så er der ikke så længe til starten går på 
Landsstævnet Maribo 2010 – Der er endnu enkelte le-
dige pladser på nogle af turene – så har du lyst kan du 
nå det endnu.
Ekstraturen til Corselitze - sejle, gå, bus på Maribo sø 
– morgensejltur – turen til Brunddragerne, Polakkaser-
nen, og så morgenvandreturene. 
Sagde vi, at der også er plads til flere deltagere? Både 
camping, skolelogi og haller har plads til mange flere 
– Hvor får I så mange spændende tilbud til en så billig 
pris?

Ved skovballet tirsdag aften er der mulighed for at be-
stille grillmenu, Du skal bestille på hylddalen@mari-
bo2010.dk med angivelse af navn og antal, der bestil-
les til. Der skal først betales, når I kommer til Hyldda-
len om tirsdagen.

LAnDSStævnet 
i MARiBO

menU I HyLDDALen 27. jULI
pRIS kR. 150
okSeFILet, LAkS, pøLSeR, møRBRAD, StoR 
SALAt-, GRønSAGS- oG kARtoFFeL BUFFet

Vi håber, at I også vil bakke op om de handlende under 
stævnet i Maribo, da vi har mødt stor velvilje hos dem. 
Rigtig mange har støttet vort arrangement og vil fort-
sat gøre det under stævnet, idet vi kan købe friskt mor-
genbrød på skole og camping, vi får noget at drikke når 
vi har danset opvisninger, og elektriciteten er også på 
plads, og meget mere. I kan se alle vore sponsorer på 
hjemmesiden www.maribo2010.dk.
I skrivende stund er vi ved at have det hele på plads, 
så vi ser frem til at I alle møder op og er med til at gø-
re ugen festlig og fornøjelig. 
PÅ GENSYN

Et udsnit af KIGYPOHA-spillemændene.



Trin & Toner · Nummer 6/7 · Juni/juli 2010 17

Spi l lemandskredsen

Pørtners Komplot præsenterer deres 2. CD. Her er no-
dematerialet dels hentet i en gammel slidt håndskrevet 
nodebog fra Vendsyssel og dels egne kompositioner af 
disse dygtige unge mennesker.

Musikken har energi og nerve, der leges på livet løs bå-
de med instrumenterne, med klangbilleder og rytmer og 
der er et godt drev. Musikken er afvekslende i styrke og 
instrumentering, melodierne bygges op med mange 
spændende og afvekslende indgangsvinkler. Der er bå-
de ro og balance i musikken og øjeblikket efter leges 
der frækt med diverse effekter på instrumenterne. 

Pørtners Komplot udviser et stort overskud i deres må-
de at håndtere musikken og deres instrumenter på. Med-

lemmerne i orkesteret er inspi-
reret af den tid de lever i, og 
den musik de har oplevet. De 
blander stilarter og eksperimen-
terer med verdens mangfoldig-
heder af musik og vender stadig 
tilbage til deres danske rødder i 

den danske folkemusik.

pøRtneRS kompLot
– OLDEFAR PÅ TOUR

Som de selv skriver: Pørtners Komplot spiller akustisk 
folkemusik med inspiration fra rock, jazz og klassisk 
musik og deres mål er at skabe en stærk atmosfære ud-
trykt både ved seriøsitet, et godt grin og interaktion 
med publikum.

Pørtners Komplot består af: Astrid Pørtner Nielsen på 
violin, John Toftegaard Knudsen på sax, klarinet og kla-
ver, Frey Thyrré Klarskov på harmonika og guitar og Ni-
kolaj Frederik Wamberg på kontrabas og violin.

Orkesteret kommer til landsstævnet i Maribo, hvis du 
ikke kan vente til da, kan du få mere information på 
www.folkshop.dk.

Dorthe Linde Jørgensen

    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 
 
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 
 
 
 
 
 

Gunnar Petersen er fra d.d. udnævnt som ny kursusle-
der på Høng-kurset. Michael Petersen har rigeligt at 
gøre som ny formand for DFS, og Gunnar er derfor trådt 
til med en hjælpende hånd. Mange af jer kender alle-
rede Gunnar, da han tidligere været på kurset som kur-
sist - senest i 2009 - og han kender derfor også ”rum-
melen”. Gunnar har jo også god erfaring med organisa-
tionsarbejde, og vil helt sikkert være en god afløser for 
Michael, som herefter kan koncentrere kræfterne om-
kring formandsjobbet.

Kursusleder:
Gunnar Petersen, Smedestræde 3, Viskinge, 
4470 Svebølle. 
Tlf.: 5929 4353, e-mail: gp@dbmail.dk

ny kursusleder 
på Høng-kurset 
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Søndag d. 20. juni fra kl. 11.00 til 16.00
(Bemærk ændret dato)

Vi skal spille sammen i den pragtfulde have på Køge 
Museum, Nørregade 4, hvor porten åbnes kl. 11
Der er også adgang gennem museet
Gratis adgang til haven og museet for alle spillemænd 
samt deres gæster.
Kom og vær med til at give dagen et musikalsk løft, 

På det seneste møde i Styrelsen var der en del af den 
daglige drift, der skulle klares – især med udskiftning 
af 40 % af styrelsesmedlemmerne. Med god hjælp fra 
såvel de siddende som afgåede medlemmer lykkedes 
dette til fulde. Kurser, landsstævnet i Maribo, ny for-
lagsdirektør, samarbejde med øvrige organisationer, ak-
tivitetskalender osv. 
Derudover tog vi fat på arkivudvalget, hvor Birger frem-
over vil tage fat – gerne med hjælp, hvis der er nogen, 
der har lyst? Vi sender selvfølgelig fortsat Nyhedsbreve 
ud til regioner og medlemmer.
Sidste halvdel af mødedagen i Fredericia var reserveret 
til fastlæggelse af strategiske mål for de næste 3 til 5 
år. Vi forsøger i Styrelsen at opsætte nogle få, men vig-
tige mål, så alle ved, i hvilken retning Spillemandskred-
sen arbejder og bevæger sig. På den måde håber vi, at 
alle – også vore regions- og lokalmedlemmer -  kan bi-
drage til, at vi fortsat får en stærk og velfungerende 
organisation, der kan varetage spillemands- og folke-
musikkens interesser. Vi er nået frem til følgende 5 fo-
kuspunkter og prioriterede hovedmål, som vores akti-
viteter og strategihandlinger vil rette sig imod (under-
punkterne er ideer til at opnå målene):

•	 	Medlemstal øges fra i dag 476 til ca. 600 (specielt 
dem under 60!)

 o  LDF-foreninger tilmelder deres spillefolk i Spille-
mandskredsen

 o Kontakter til grupper/lav mv.
 o Materiale ud til eksisterende medlemmer
•	 	Konsolidering: Formue forøges fra 250.000 kr. – ca. 

300.000 kr.

nyt FRA StyReLSen
Spillemandskredsen har sat kursen – Ny strategi for de næste 3-5 år

 o Øge indtægter – bl.a. ved flere medlemmer
 o Styre omkostninger
•	 	Spillemandskredsen som markant spiller blandt or-

ganisationer/samarbejdsparter/andre
 o Deltage i møder, konferencer, styrelser etc.
 o Aktiv ved arrangementer, workshops etc.
 o  Invitere til samarbejde, og deltagelse for et fæl-

lesskab i folkemusikmiljøet
•	 	Udvikle kurser: For ”almindelige” spillemænd og for 

professionelle (niveau 4 og 5)
 o Se på niveauinddelingen
 o  Udvikle og oprette kurser med ny profil og del-

tagerkreds
•	 Nye udgivelser fra Forlaget: Noder, CD’er og andet.
 o Tidligere årsudgivelser – elektronisk
 o Måske Bind III af ”358”
 o Andet?

Alle i Styrelsen ser frem til at ALLE medlemmer og sam-
arbejdspartnere vil hjælpe til med at nå vore hovedmål. 
Hvis man har lyst til at deltage i arbejdet med en eller 
flere af aktiviteterne eller har nye ideer, er I meget vel-
kommen til at kontakte os i Styrelsen. Og vi vil frem-
over også kontakte de enkelte medlemmer eller grup-
per for at få assistance til at gennemføre nogle af op-
gaverne – mest som mindre og tidsbegrænsede projek-
ter, så man kan overskue sit tidsforbrug og sin 
deltagelse. 
Vi glæder os til at høre meninger om strategiplanen.

Michael S. Petersen, Ramsø
Formand Spillemandskredsen

InvItAtIon tIL SpILLemænD
til Midsommerstævne på Køge Museum

også selvom du ikke spiller for en forening. Alle spille-
mænd mk’er er velkommen.
Du behøver ikke at melde dig til dagen, mød blot op 
med dit instrument samt 358.
Se i øvrigt programmet på Regions-siderne i dette nr. 
af Trin & Toner.

Knud E. Christiansen
Formand for Spillemandskredsen Region Sjælland

Tlf.: 4635 3088  email: knudechristiansen@mail.dk
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Ovennævnte citat er klippet fra Niels Winberg Clausens 
formandsberetning under LDF’s årsmøde i Brædstrup. 
Niels peger helt rigtig på, at der er et problem, når man 
ikke opfylder de vedtægter en forening måtte have ved-
taget. Og han peger også på den samhørighed og det 
fællesskab, der skal holde sammen på organisationen – 
en slags ”kit”, der sikrer, at vi alle trækker på samme 
hammel, for at blive i almuesproget. Medlemmerne er 
hele ideen og hele grundstammen og det økonomiske 
grundlag i en forening - uanset foreningens formål, or-
ganisation, driftsform osv. 
På årsmødet kunne jeg derfor kun give Niels ret – man 
skal og bør være medlem af sin ”egen” landsforening 
og ikke skele til, om man kan ”snyde” sig til et billige-
re kontingent eller andre smarte løsninger. Der er – som 
tidligere - tilsyneladende stadigvæk tvivl om, hvad der 
”kræves” for at deltage i f.eks. et Landsstævne eller et 
spillemandskursus arrangeret af Spillemandskredsen? 
Jeg skal derfor klart fremlægge DFS’s politik i den hen-
seende:

•	 	Et medlem af Spillemandskredsen kan deltage i Lands-
stævnet på lige fod med LDF’s medlemmer (og man 
modtager ligeledes Trin & Toner).

•	 	For at deltage i et kursus arrangeret af Spillemands-
kredsen kræves IKKE noget medlemskab overhove-
det. Men den nedsatte pris = tilskud fra DFS – gæl-
der kun fuldgyldige medlemmer af Spillemandskred-
sen.

Pga. tilskuddets størrelse vil det ofte være fordelagtigt 
at tegne et medlemskab, hvis man endnu ikke er med-
lem.

En markant forøgelse af medlemstallet er allerhøjeste 
prioritet og den siddende styrelse i Spillemandskredsen 
har fokuseret på dette i strategien for de kommende år. 
Vi SKAL ud for at finde nye medlemmer i folkedanser- 
og spillemandsmiljøet, i de eksisterende orkestre og 
spillemandslaug og andre, der er engageret og aktive 
dansere og spillefolk. Og vi skal også have alle de for-
eningsspillemænd, der i dag – sikkert uden bagtanke – 
er meldt ind i LDF, flyttet over i Spillemandskredsen fra 
næste sæson!
Vi ved godt, at kontingentet i Spillemandskredsen er 

HvoR eR DU meDLem?
”Folkedansere er medlem af LDF 

– Spillemænd er selvfølgelig medlem af Spillemandskredsen!”

højere end i LDF, men det er nok forkert at se kortsy-
nes på denne udgift. Spillemandskredsen er en vigtig 
kilde til at uddanne og skaffe foreningsspillemænd til 
folkedanserforeningerne. Vi er en lille landsforening, så 
hvert medlem tæller, når der skal skaffes penge til ud-
dannelse, søges tilskud, arrangeres kurser, udgives no-
der og andet materiale samt drive samarbejde med de 
øvrige folkemusikalske organisationer. 
Derfor: Lyt til Niels udsagn og lad holdningen fra LDF’s 
vedtægter - om at alle skal være medlem - også slå 
igennem for spillemænd i foreningerne. Det er besty-
relsens håb for musikken og dansen og for Spillemands-
kredsens fremtid, at ALLE foreningsformænd og kasse-
rere i foreningerne rundt i hele Danmark vil hjælpe os 
med, at jeres lokale spillemænd og -damer er/bliver 
medlem af Spillemandskredsen. Det er en lille udgift for 
foreningen, men som betyder meget for den enkelte 
musiker og ikke mindst for DFS – Spillemandskredsen. 
Og skulle din forening have lyst til at støtte spille-
mandsarbejdet kan I tegne et enkelt medlemskab i for-
eningens navn. På forhånd tak for hjælpen. 

Michael S. Petersen, Ramsø
Formand Spillemandskredsen

”Spillemænd er selvfølgelig medlem af DFS – Danske Fol-
kedanseres Spillemandskreds!” – det er da klart.
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Svenske Pardanse – melodier og spillestil! 
Tilmeldingsfristen er 31. juli 2010 - Kurset har endnu 
ledige pladser!
Deltagerpris for DFS-medlemmer 1.100,- kr. inkl. tilskud 
fra Spillemandskredsen. 
Mange spillemænd elsker jo at spille udenlandske me-
lodier – og især ”låterna från hinsidan” – vore svenske 
naboer – er populære. 
Årets instruktør er Lone Nielsen Darger som i mange år 
har dyrket de svenske melodier og den svenske spille-
stil for at få det rigtige ”taw” og sving ind i dansen.  
Og der er ingen tvivl om, at mange af vore dansere el-

temAkURSUS 
Høng 20.-22. august 2010

sker, når der spilles op til hambo, schottisch eller en 
god svensk vals. Vi kommer igennem flere af disse ty-
pedanse = pardanse, men der bliver måske  også plads 
til en god Snurra eller en svensk Mazurka.
Mere information og tilmelding på hjemmesiden: www.
spillemandskredsen.dk

Michael S. Petersen, Ramsø
kursusleder

Har du hang til Høng? Ellers kan du let få det!

Se notits på side 17 vedr. ny kursusleder!

Søndag: Indmarchen er tilbage i Folkeparken

Sidste år savnede mange, både tilskuere og spillefolk, 
søndagens festlige indmarch i Amfiteatret.
Den er nu tilbage!

Kl. 13 vil der være indmarch af de mange deltagende 
spillemænd i Amfiteatret. Spillemændene vil spille ind-
til 13.45. Herefter vil der omkring dansegulvene i både 
Amfiteatret og plænen længere oppe i Folkeparken, væ-
re 8 forskellige grupper der spiller til dans, indtil kl. 
17. 

I Amfiteatret starter dansegruppen Embla, en gruppe 
unge piger på 18-25 år, der kommer og viser ung og ny 
folkedans. Derefter vil man kunne høre ROD, en gruppe 
unge folkemusikere fra hele landet. De spiller en ryt-
misk meget medrivende musik. Derefter overtager Fol-
kets Hus Spillefolk scenen med en spilleglæde, der kan 
høres og bliver til en smittende dansepuls. Den sidste 
gruppe i Amfiteatret er Optimisterne, en stor lokal grup-
pe, der spiller glad dansemusik.    
På plænens dansegulv spiller Klør Es, RosMus, Nu & Da 
samt Ad Hoc til dans indtil kl. 17. 
Folkeparken danner en smuk og stemningsfuld ramme 
om spillemandsstævnets afslutning. Tilhørerne kommer 
langvejs fra og for mange kombineres det med en skov-
tur. Her er et mylder af mennesker og det attraktive 

Roskilde Spillemandsstævne 2010
7. og 8. august

buskspil, hvor alle kan være med. For de sultne og tør-
stige har Kongbakkeslagteren de velkendte lækkerier og 
fra boderne sælges øl, vand, kaffe, te og der er sande-
lig også en isbod.
Spillemandsstævnets afslutning i Folkeparken blev sid-
ste år ændret således at buskspillet og dansen  kom 
meget mere i fokus og afløste koncerten i Amfiteatret. 
Bortset fra at mange savnede indmarchen og siddeplad-
ser, fungerede det rigtig godt. Det er baggrunden for at 
indmarchen er tilbage og Amfiteatret igen tages i 
brug.

I tilfælde af regn afholdes afslutningen på Kildegården 
i Kildegårdshallen

Lørdag
Efter lørdag formiddags spil i Roskildes gader starter 
Spillemandsstævnet på Kildegården hvor der fra 14.00 
til 15.15 er danseworkshop med Leontines Kapell fra 
Dalarne. Senere er der gratis Matinékoncert med Fidd-
ling Taroes, Embla og HMS-trio. Aftenens store bal star-
ter kl. 20.00 i Kildegårdshallen. Entré: 100 kr. I løbet 
af aftenen vil man kunne danse til: Roskilde Spille-
mandslaug, Leontines Kapell, Michael Graubæk med 
venner, Folkets Hus Spillefolk og ROD. Derudover vil Kil-
degården også danne rammen om buskspil.

Yderligere informationer: www.lirumlarum.dk
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Phønix fylder 20 år og i den anledning har de udgivet 
en jubilæums CD, Phønix-20, hvor det er muligt at lyt-
te til musikken, som den har udviklet sig gennem 20 
års rejse med dette folkemusikorkester.
En fantastisk rejse, der tager udgangspunkt i den tra-
ditionelle danske musiktradition. Orkesteret har gen-
nem årene haft flere forskellige medlemmer frem til i 
dag, hvor Phønix består af Anja Præst Mikkelsen - di-
verse klarinetter, Jesper Vinther - harmonika, Jesper 
Falch - perkussion og Karen Mose – vokal. 
På CD’en er samlet en række af orkesterets hits gennem 
tiden og også et par helt nye indspilninger. Udover or-
kesterets medlemmer har skiftet, så er orkesterets navn 
også udskiftet – oprindeligt hed det Fritterne, men med 
den første CD udgivelse i 1995 kom orkestret til at hed-
de Phønix. 
CD’en veksler mellem rene instrumentale numre og num-
re med sang. Orkesteret kalder det selv moderne dansk 
tradition og musikken bærer præg af, at det er særde-
les erfarne folk, vi her har med at gøre. De eksperimen-
terer med musikken og leger med rytmer og klangbille-
der på en meget elegant vis.
Så har du nu fået lyst til at lytte til denne rejse med 

pHønIx–20
Phønix, og få genopfrisket hvad det hele startede med 
i 1990, så kan jeg anbefale denne CD. Og det er også 
muligt at opleve Phønix live, da deres koncert kalender 
er fyldt godt op. Du kan finde nærmeste koncertsted på 
www.phonix.dk
Flere informationer kan fås ved henvendelse til www.
folkshop.dk

Dorthe Linde Jørgensen

Spillemandskredsen bevarer sin plads i FFS – Folke-
musikkens Fælles Sekretariat.
På den årlige generalforsamling i FFS var der kampvalg 
til bestyrelsesposterne, da der var opstillet 5 kandida-
ter til de 4 ledige pladser. Vi kan glæde os over, at Spil-
lemandskredsen bevarede sin post i bestyrelsen, hvor 
formanden Michael S. Petersen afløser Aksel Sand Niel-
sen. 
De sidste par år har været en slem omgang for FFS. Der 
er skiftet leder af sekretariatet samt foretaget en hel 
del afskedigelser samt besparelser, da økonomien var 
kommet i ”uføre”. Dette har medført at FFS for tiden er 
under ”skærpet overvågning” (IKKE under administra-
tion!) af bevillingsmyndighederne. Egenkapitalen var 
ved årsskiftet negativ på næsten en million, så der lig-
ger en stor opgave foran bestyrelsen med at få rette op 
på økonomi og genskabe tilliden til organisationen, der 
jo er ansvarlig for uddeling af mange tilskudsmidler til 
folkemusikken i Danmark.
Der har været stor fokus på den professionelle del af 

nyt FRA FFS
udøverne af folkemusikken, men jeg har klart tilkende-
givet, at mit formål med at sidde i FFS’s bestyrelse er 
at sikre både bredden og dybden – altså både amatø-
rernes og de professionelle musikeres tarv. I øjeblikket 
er FFS’s muligheder for at uddele midler på absolut mind-
ste blus, og kun igangværende projekter med tidligere 
tilsagn om støtte kan forvente at få del i de sparsom-
me midler. Blandt andet er den såkaldte ”Traditionspul-
je” helt lukket i både 2009 og 2010.
Det er mit håb, at vi i løbet af det næste års tid kan 
bidrage til at der kan frigives midler igen og at der så 
bliver mulighed for at også amatørsiden kan få del i 
midlerne. Det er jo ofte amatørerne, der er elever, del-
tager i kurser, er gæster til koncerter og festivals, så 
alle bør have en interesse i, at der er et godt amatør-
miljø som fødekilde til de ”overliggende lag”.

Michael S. Petersen, Ramsø
Formand Spillemandskredsen
Medlem af Bestyrelsen i FFS
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 RegIon noRDjyLLAnD

SommeRtRæF 
LDF Region Nord i samarbejde med Bjergby/Mygdal Fol-
kedanserforening inviterer alle Folkedansere til træf 
Lørdag den 7. august 2010
Vi mødes ved Mygdal Kultur- og forsamlingshus, Degn-
bølvej 155, Mygdal kl. 11.30.
Træffet starter med lidt hyggesnak og indtagelse af den 
medbragte frokost.
Derefter køres der i samlet flok til Herregården Odden, 
der bl.a. rummer J.F.Willumsen – samlingen, her bliver 
der kl. 13.30 en guidet rundvisning.
Peterspladsen er en skulpturpark, med dyreskulpturer 
af den folkekære Peter Jensen, Pladsen er indrettet som 
en natur- og skulpturpark velegnet til mange formål. 
Man kan, mens man betragter skulpturerne, både lege, 
gå ture eller slå sig ned ved borde og bænkene og ny-
de den medbragte kaffe.
Palle Madsen fra Bjergby/Mygdal Folkedanserforening 
vil på de forskellige stop fortælle lidt om hvad vi ser.
Birgitte Tolnov, stoftrykker, der bor lige i nærheden, er 
der også mulighed for at besøge, se hendes værksted 
og udstilling og evt. handle. Er vi mange bliver det nok 
nødvendigt at dele det op i hold.
Vejen vil senere gå forbi Bjergby gl. kirke og Mygdal 
kirke med mulighed for et lidt længere stop her, da re-
sten af eftermiddagen ellers vil være til fri dispositi-
on.
Kl. 18 mødes vi igen i Mygdal forsamlingshus
til en festlig buffet, der består af: Marineret kalkuncuvet-
te, Jægersteg, 2 slags kartofler, salatbar og brød 
Pris for denne buffet er 125 kr. Vil du spise med, er det 
nødvendigt med bindende tilmelding senest
den 2. august til en af nedennævnte.
Drikkevarer skal købes i forsamlingshuset.  
Dagen slutter af med legestue under ledelse af Ture An-
dersen og lokale spillemænd: Svend Klink, Jørgen Lar-
sen m.fl. Der vil i pausen blive serveret kaffe og kage.
Du kan deltage hele dagen for 120 kr. excl. buffet
Eftermiddagen alene koster 60 kr. incl. billet til Od-
den.
Aftenen alene incl. kaffe 75. kr.
Der vil være mulighed for at parkere campingvognen 
ved forsamlingshuset og bestille morgenmad til søn-
dag.
Vi glæder os til at se rigtig mange i det skønne Nord 
Vendsysselske område.
Palle Madsen, tlf. 9897 1502 mobil 4193 6925 eller 
Kurt Christensen, tlf. 9842 5720, mobil 2896 5720, e-
mail: kurt.mose@webspeed.dk

Sommertræfudvalget

 RegIon MIDtjyLLAnD

InStRUktøR tRæF
Formål :
Formålet med træffet er dels en erfaringsudveksling in-
struktører i mellem og en dialog mellem instruktører
og danseudvalg hvad forventer I af regionen ( danse-
udvalg )
Dagens forløb: 
10.00–12.00  Diskussion
 Emner: Opfølgning af sidste års 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
  Instruktørlisten hvordan går det med 

den ? hvordan får vi den opdateret no-
get hurtigere ?

 Evt. andet
12.00–13.00 Frokost  I medbringer selv frokost,
13.00–16.00    Dans? Måske har du en dans eller trin 

der volder dig problemer som vi tager 
op og gennemgår. Kom gerne med øn-
sker ved tilmeldingen.

Tid og sted: 
Søndag d. 29 august 2010 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. 14 august til Gert Nielsen på kagens@
gmail.com eller tlf. 9782 2628 / 6160 2628

Danseudvalget i Region Midtjylland

kReAtIv temADAG meD 
tAmBUReRInG
Da der var ventelister på efteruddannelsen i dragtsy-
ningsteknikker i år, har vi i dragtudvalget region Midt-
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jylland valgt at lave kreativ temadag over emnet tam-
burering, og har fået Karen Birgitte Hansen og Sonja 
Tind til at undervise i bl.a. den teknik, som de også 
bruger i ”Kirkelig Kunst”.
Tamburering kan bruges på tørklæder til egnsdragter og 
til nutidig beklædning.

Tid:  Søndag den 31. oktober 2010 kl. 10.00–
16.00

Sted:  Vestervang Skole, Boghvedevej 26, 8800 
Viborg

Underviser: Karen Birgitte Hansen
 Sonja Tind
Pris: 240,00 for ikke medlemmer af LDF
 120,00 for medlemmer
 Prisen er incl. formiddagskaffe
Tilmelding:  Senest 24. oktober 2010 til: 
  Conny Jakobsen, tlf. 8665 1059/2347 

1359, cej@jakobsen.mail.dk

 RegIon SjæLLAnD

InvItAtIon tIL
mIDSommeRStævne pÅ køGe mUSeUm
Søndag d. 20. juni fra kl. 11.00 til 16.00
(Bemærk ændret dato)

Vi skal danse og spille sammen i den pragtfulde have 
på Køge Museum, Nørregade 4. Porten åbnes kl. 11 og 
der er også adgang gennem museet.
Der er gratis adgang til haven og museet for alle folke-
dansere og spillemænd samt deres gæster.  Programmet 
er (cirka-tider):

Kl. 11.00–12.00  Ankomst og velkomst, spillemands-
musik og dans

Kl. 12.00–13.00 Vi spiser den medbragte mad
Kl. 13.00–13.30 Evt. opvisninger i byen
Kl. 13.30–14.00  Legestue i museumshaven (midsom-

merstang)
Kl. 14.30–15.00 Kaffe
Kl. 15.00–15.50 Legestuen fortsætter
Kl. 15.50–16.00 Tak for i dag

Medbring selv frokostkurven, tæppe eller stole og bor-
de. Husk sangbogen. I kan købe øl, vand, kaffe, the, og 
kage.
Vi vil gerne gøre lidt reklame for folkedansen med et 
par opvisningshold i byen (for eksempel på torvet eller 
i gågaden).
Vi håber, der er foreninger, der har lyst til at lave en 
opvisning af tyve minutters varighed med egne ledere 

og spillemænd. Opvisningerne må gerne være uden fol-
kedragter.
Det ville være dejligt, hvis vi kunne få forskellige in-
struktører til at lede legestuen i museumshaven. For at 
kunne fordele tid til instruktørerne vil vi gerne vide, 
hvem der kan lede og hvornår det passer bedst.

Tilmelding til:
Knud E. Christiansen
Formand for Spillemandskredsen Region Sjælland
Tlf.: 4635 3088, email: knudechristiansen@mail.dk
I tilfælde af regn er der mulighed for at danse og spise 
i Rådhusarkaden.
Vi glæder os til at byde velkommen til rigtig mange fol-
kedansere.

Region Sjælland

Har du Husket…
at du ved at blive medlem af LDF’s Vennekreds 
kan støtte udviklingsarbejdet i Landsforenin-
gen Danske Folkedansere for børn og unge?
Det koster kr. 200 pr. år for enkeltmedlemmer 
og kr. 300 pr. år for par/ægtepar at være med-
lem. 
Du kan læse meget mere om Vennekredsen på 
www.folkedans.dk (vælg ”LDF’s Vennekreds” i 
menuen til venstre) eller i Trin & Toner okto-
ber 2009.
Vil du være medlem, så tilmeld dig via hjem-
mesiden eller ved at rekvirere et tilmeldings-
skema hos sekretariatet.

Har du Husket…
at tilmelde dig Landsforeningens Nyhedstje-
neste?
Gå ind på www.folkedans.dk og klik på ”Vil du 
informeres?” i menuen til venstre. Skriv dit 
navn og din mailadresse i de dertil beregnede 
felter – klik i feltet ud for ”Nyhedsbrev fra 
Danske Folkedansere” – klik på ”Tilmeld” – og 
så vil du fremover få en mail med aktuelle ny-
heder fra Styrelsen.
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Sådan lyder nødråbene fra foreningerne - men der er stor 
rådvildhed og fatalisme overfor at gøre noget ved det.
Den udvej, jeg her beskriver, er nok ikke den eneste, 
gyldne sandhed, men det er en opskrift, der virker.
Der skal tilbydes et selvstændigt begynderkursus, hvor 
alle kan komme og lære grundtrin, rytme, folkedans osv. 
på en ordentlig og overskuelig måde.
Når dette er sket, søger en del af kursisterne automatisk 
over i foreningerne, hvor de nu faktisk kan være med i 
alle de sjove danse.
Dette praktiseres her i Grenaa, hvor vores lokale folke-
danserinstruktør Karen Lindballe nu på 16. år laver små 
startkurser - 2 kurser om året, hver på 10 x 2 timer.
Det ene kursus er helt alment med grundtrin - polka, vals, 
hopsa osv. og giver alle fortrolighed  med at bevæge sig 
parvis og rytmisk på et dansegulv.
Det andet kursus indeholder både repetition af grundtrin 
og går ellers mere ind i  folkedansens formationer og 
praksis.
Kurserne kører helt uafhængigt af folkedanserforeningen 
og der er en lille brugerbetaling til at dække godtgørel-
se til instruktør og spillemand samt lokaleleje.

Den helt rå opskrift på sådan et kursus er:
1 danseinstruktør
1 spillemand 
et (lille) antal frivillige hjælpere/dansepartnere
1 person til PR-arbejde, koordination m.m. i starten af 
hvert kursus
1 lokale af passende størrelse
Ikke sandt! De fleste folkedanserforeninger rummer nok 
disse ret få enkeltpersoner, så det er vel mest et spørgs-
mål om lyst og vilje.
Det må tilføjes, at især instruktøren skal være både tål-

nye FoLkeDAnSeRe SøGeS !
og - hvordan får nye lært at danse ordentligt ?

modig og vedholdende, for kurserne skal nødvendigvis 
køre i mange år.
Frivillige hjælpere har vist sig at være en meget vigtig 
del. De danser med singler eller hjælper parrene og styr-
ker danseoplevelsen på hele holdet.
Sådanne kurser er en langt bedre indgang til folkedan-
sen end halvforkølede tilbud om ”1 times introduktions-
dans ved sæsonstart ” eller noget ”bare kom med, så 
hjælper vi alle sammen de nye”.
Hvis man er interesseret i nærmere detaljer, skal man 
blot kontakte Karen på mail 17b@stofanet.dk eller tlf. 
8632 5602.
Der er mere info om kurserne i Grenaa på: www.fcgrenaa.
dk /folkedans/lynkursus 1+ 2.

oG tIL SIDSt noGLe FLeRe RÅD oG pÅStAn-
De!
Hvordan kommer det glade tilbud ud til alle de poten-
tielle dansespirer ?
Vi skal gøre os klart, hvem der er den store målgruppe 
til folkedans i dag.
Det er folk omkring 40-50 år, som nu har tid, lyst og 
overskud til at afprøve (eller genopleve) en (gammel) 
drøm om at danse.
Eksponeringen! - altså al PR, presseomtale, plakater m.m. 
skal vise folkedansen, som den danses i praksis og på 
den mest smittende måde. Og det kan aldrig blive for 
meget!
Glem alt om dragter og folklore (vores store image-pro-
blem!) og vis den gode folkedans som et stærkt tilbud 
blandt andre danseformer !

Palle Jensen
formand for  Flyvgal FC Grenaa

og Folkedanserforeningen FC Grenaa

Poul Løth, Tårs har i 15 år været kasserer for Tårs og Omegns Folkedanserforening. Han 
har i alt været i bestyrelsen i 16 år. Nu har han ønsket at stoppe. 
I forbindelse med sæsonafslutningen den 17. april blev Poul udnævnt til foreningens 
2. æresmedlem, som tak for hans store indsats, med arbejdet som kasserer for forenin-
gen gennem årene. Han fik overrakt æresemblem, diplom og blomster. 
Vi håber at se dig og Gerda om torsdagen mange år endnu til de ugentlige danseaft-
ner.

Tårs og Omegns Folkedanserforening

æReSmeDLem
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Jeg har nu brugt det sidste år på at danse norsk folkedans 
på Manger Folkehøgskule i nærheden af Bergen. Det har 
været utroligt spændende og jeg er rigtig glad for min be-
slutning om at tage herop. Derfor vil jeg nu gøre LDF's an-
dre unge medlemmer opmærksom på denne mulighed.
At gå på en folkedanslinje på en højskole er en fantastisk 
mulighed for at udvikle sig som danser. At gøre det i Norge 
giver mulighed for at udforske et utroligt spændende dan-
semateriale, der adskiller sig væsentligt fra det, vi er vant 
til at arbejde med i Danmark.
Den måske største forskel på norsk og dansk folkedans er, 
at man i Norge har bevaret en gruppe pardanse som de kal-
der for bygdedanse. Det nærmeste, vi kommer disse danse 
i Danmark, er sønderhoningen. Bygdedansene svarer til de 
svenske polskaer og er de mest populære og respekterede 
danse inden for norsk folkedans. Bygdedanse er dialektdan-
se, dvs. der er stor forskel på dansen alt efter hvor den kom-

Højskoleophold med folkedans
mer fra, både mht. rytmik, trin og hvilke motiver der bliver 
brugt. En anden forskel er, at man i Norge beskæftiger sig 
meget med svikt (den nedadgående bevægelse), hvor vi i 
Danmark er mere optagede af fodflytninger. I det hele ta-
get er norsk folkedans meget spændende at beskæftige sig 
med. Gennemsnitsalderen på Manger Folkhøgskule er ca. 19 
år og opholdet varer ca. 9 måneder. Det er selvfølgelig ikke 
billigt at tage på højskole, men man kan få friplads hvis 
man kommer fra et andet skandinavisk land end Norge, og 
så kan man søge Nordisk højskolestipendium og dermed i 
alt få hele opholdet dækket.
Læs mere om Manger FHS på http://manger.fhs.no/. Det er 
stadig muligt at søge til skoleåret 10/11.
Jeg vil helt klart anbefale at tage et år på højskole. Det 
handler ikke om at tage et år ud af sit liv, det handler om 
at give sig selv et år.

Emilie Mai Elkiær

Bent Jensen er ikke iblandt os mere. Bent tabte kampen 
mod kræften den 26. april. Bent har spillet violin til dans 
hver onsdag i Brudager Folkedanser forening igennem rig-
tige mange år. I ca. 10 år spillede han til sin datter Ulla-
bella’s ledelse, da hun stoppede overtog Bent’s hustru Ka-
ren med at lede i vores forening. Med Bent’s lu-
ne var der ofte en drillende replik imellem æg-
tefællerne.
Bent har spillet i mange foreninger, til utallige 
legestuer og deltaget i mange stævner. Bent 
holdt også meget af det årlige ophold på Mari-
elyst. Hver sommer, når der var arrangeret som-
merdans eller sommertur i vores forening, ja så 
havde Bent sin violin med. Den var måske ikke 
altid synlig, men det blev den ret hurtig, for den 
fulgte ham i tykt og tyndt. Når Bent ikke spil-
lede til folkedans, ja så var han en dygtig hånd-
værker. Han nåede lige at forbedre boligen inden 
sygdommen holdt sit indtog.
Noget af det sidste vi har set til Bent var, da han 
spillede til dans en tidlig morgen til foreningens medlem-
mer, som havde sølvbryllup i september måned. Bent kæm-
pede bravt for han ønskede virkelig, at spille for os hver 
onsdag. Men sygdommen ville noget andet.
Bent vil blive savnet af mange.
Ære være Bents minde.

Brudager Folkedansere
Tove Stenderup

mindeord over 
Bent Jensen

Silkeborg og Omegns Folkedansere. Søndag den 25 april 
2010 sov Irene stille ind på Rødegård Plejehjem efter 
kort tids sygdom, 85 år gammel.
Irene var foreningens danseleder gennem mere end fyrre 
år. Mange har haft glæde af hendes undervisning i fol-
kedansen. Utallige legestuer har hun ledet med et fint 
og varieret program. Foreningens sensommerstævner 
(skovlouring) har hun ledet gennem godt 20 år. I en år-
række været amtsleder for Århus amt. Hun har deltaget 
i nytårskurser på Snoghøj. Deltaget i nordiske stævner 
og landsstævner. For foreningens venskabsforeninger i 
Vanløse, Arendal, Kalmar og Texel i Holland har hun la-
vet fine opvisningsprogrammer. Rejser til bl.a. Belgien 
og Israel med opvisning på Jerusalems teater og flere.
Irene stillede krav både til sig selv og til danserne. Hun 
holdt meget af folkedansen og musikken og spillede selv 
lidt violin. Vennekredsen har haft stor glæde af at kende 
Irene. Irene deltog aktivt i denne, indtil hun flyttede på 
plejehjem i slutningen af 2009.Vi giver en plads til be-
varelse af de gode stunder og minder, vi hver især har 
haft i hendes selskab. Ved bisættelsen blev Irenes ynd-
lingsvals spillet af foreningens spillemand Jens Kr. Jen-
sen og ved den efterfølgende mindestund spillede Jens 
tre af Irenes yndlingsdansemelodier. En smuk afslutning 
på et langt og godt liv.
Æret være Irene Kjeldsens minde.

Mangeårigt foreningsmedlem 
Erling Helmut Jensen

mindeord om Æresmedlem 
irene Kjeldsen 
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Børn og unge

Hvornår: Hvad: Hvor: Se blad:
29.-31.10. Ungdomsstævne Sdr. Felding

B&U AktIvItetSkALenDeR

Ja, ja, den var lidt langt ude…

Billedgåden i forrige nummer var nok for mærkelig. Der er i 
hvert fald ikke indsendt mange forslag til, hvad billedet kun-
ne forestille. 

MEN nede i Nordborg bor der nogle rigtig gode bedsteforæl-
dre. De har nemlig sørget for, at Mathias på 6½ år fik indsendt 
den rigtige løsning: ”Ribberne i en gymnastiksal”. Så nu er der 
en præmie på vej til Mathias. 

Og du kan lære af historien, at man skal være god mod sine 
bedsteforældre!

Billedgåden denne gang er forhåbentlig lidt lettere
Det er en ting som mange spillemænd bruger – især dem, som 
ikke er så gode til at lære udenad.

Hvad er det, billedet forestiller??

Send dit svar til Lars Boye Petersen, Bredgade 18, 4900 
Nakskov, eller pr. email til lars.boye.petersen@mail.dk
Husk at man skal være under 12 år for at deltage i gættekon-
kurrencen.

KAN DU gÆTTE HvAD DET ER?
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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

Dragtsølv efter 
bestilling 

Udføres på eget værksted.

Guldsmed
Helle Vienberg

 
Østergade 95

6580 Vamdrup
Tlf. 2564 0091

www.helle-vienberg.dk

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



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

 Arrangør  Dato  Arrangement Sted
Se i 
blad nr.     

Til-
meld.

Danske Folkedansere 27.06.-03.07. Instruktøruddannelses- og dansekursus Bjerringbro 02/10 01.04.

20.-22.08. Efteruddannelseskursus Høng 05/10 01.07.

11.-17.09. Uddannelse i dragtsyningsteknikker Bjerringbro 05/10 01.06.

Spillemandskredsen 26.06.-03.07. Spillemandskursus Bjerringbro 02/10 02.05.

20.-22.08. Spillemandskursus Høng 05/10 31.07.

17.-23.10. Forspillerkursus Brenderup 03/10 13.08.

Region Nordjylland 07.08. Sommertræf Mygdal 06-07/10 02.08.

Region Midtjylland 13.-15.08. Sensommerstævne Herning 02/10 01.04.

29.08. Instruktørtræf Ikast 06-07/10 14.08.

31.10. Kreativ temadag, tamburering Viborg 06-07/10 24.10.

Region Syddanmark 18.06. Sommerdans på Skamlingsbanken Skamlingsbanken 03/10

Region Sjælland 20.06. Midsommerstævne Køge 06-07/10 Ja

Nordjylland, Midtjylland, 

Syddanmark

05.-07.11. Instruktøraspirantkursus Viborg 05/10

AktIvItetSkALenDeR

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 A
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 RUBRIKAnnonCeR

SæLGeS
Damedragt fra Østjylland,  ca. 60 kg., 
ca. 170 cm høj. 
Prisforslag 1500 kr.

For yderligere oplysninger tlf. 5853 2718

SæLGeS
Skovser damedragt str. 42. 
Sko nr. 7, som nye. Forskellige løse dele. 
Pris i alt 2.000 kr. 

Tlf. 5962 0160 (aften)

moLSDRAGt tIL SALG!
Flot - håndsyet! Bryst 92 cm, talje, 78 cm, 
længde (skørt) 88 cm. Sko (38) + forklæde 
med sølvspænder.
Flot slag – billeder tilsendes

Tlf. 5492 7337

    Amerikansk/dansk dansetræf

the Scandinavian Folkdancers af Houston gæster 
Rebild. Derfor afholder vi amerikansk/dansk
dansetræf lørdag den 3. juli kl. 18.00 til 23.00 i teltet 
i Rebild Bakker.

Medbring selv madkurv og kaffe. 
Alle er velkommen – entre kr. 30,00.

Se nærmere program: www.rebildkvadrillen.dk 


