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St yrelsen

•	 Danmarksmesterskaberne i Folkedans 2012 afvikles med en 
holdkonkurrence, og en pardansekonkurrence uafhængigt af 
hinanden samt en konkurrence for regions-dansepar 

•	 Holdkonkurrencen opdeles i 2 rækker:  
En række hvor minimumsalderen er 15 år som den altid har væ-
ret og en seniorrække hvor 75% af holddeltagerne skal være 55 
år eller derover.  
For begge rækkers vedkommende skal holdet bestå af minimum 
4 par og maksimum 12 par og holdene medbringer / benytter 
egne spillemænd

•	 Holdkonkurrencen består af 2 discipliner: 
 − Et obligatorisk program hvor der for begge rækkers vedkom-
mende skal danses 4 obligatoriske danse. Tre af disse danse er 
fælles for alle deltagende hold i rækken. Den fjerde obligato-
riske dans findes ved lodtrækning fredag aften, hvorefter hol-
dene får stillet et lokale til rådighed i en time til træning af 
denne dans.

 − Et frit program, der varer mellem 8½ og 10 minutter. I for-
hold til tidligere er det frie program blevet ”mere frit”. Det vil 
sige, at man f.eks. gerne må bruge ny-komponeret musik hvis 
den genremæssigt svarer til det, vi kender fra ”358” og hæf-
terne. Altså gerne en ny-komponeret polka - men ikke en ar-
gentinsk tango.

 − Holdets egne spillemænd skal spille til såvel det obligatoriske 
program som til det frie program

•	 Pardansekonkurrencen opdeles også i 2 rækker. En åben 
række hvor minimumsalderen er 15 år og en seniorrække, hvor 
parrets samlede alder skal være minimum 110 år

•	 I pardansekonkurrencen danses i begge rækker 5 danse. Tre af 
disse vil være ”obligatoriske” danse, der skal danses som be-
skrevet i hæfterne, og de 2 sidste vil være ”typedanse”, hvor 
der frit kan koreograferes / bruges variationer efter eget valg. 
DM-orkestret spiller til pardansekonkurrencen

•	 Konkurrencen for regionspar er direkte finale og der danses 3 
danse. DM-orkestret spiller til konkurrencen for regions par-
dans

•	 Hold- og pardansekonkurrencen vil som sagt være uafhængig af 
hinanden, men man er selvfølgelig velkommen til at stille op i 
begge konkurrencer

Hvis der melder sig 13 par eller derover til en række, vil der først 
blive danset en indledende runde, hvorefter de 10 bedst placerede 
par skal danse en finalerunde. 
DM-orkestret vil spille til det efterfølgende DM-bal.

Konceptet for DM i Fol-
kedans 2012, hvor reg-
lerne er nærmere beskre-
vet samt de obligatoriske 
danse til holdkonkurren-
cen og dansene til pardan-
sekonkurrencen samt kon-
kurrencen for regionsdan-
separ kan læses og down-
loades fra www.folkedans.
dk eller de kan rekvireres fra 
sekretariatet.
Med denne ændring håber 
udvalget at RIGTIG mange 
HOLD og PAR-dansere vil til-
melde sig DM. 

Vær OBS på, at et hold kan bestå af blot 4 par og max. 12 par
Vær OBS på aldersfordeling, nu behøver seniorer ikke konkurrere 
mod den letbenede ungdom.

Så, kridt danseskoene til et fantastisk DM 2012 i Lillebæltshal-
lerne i Middelfart

InFoRmATIonSmøDe
Som optakt til det kommende DM afholdes der et informationsmøde 
i Odense.
Mødet finder sted fredag den 9. september 2011 kl. 19.00 på 
sekretariatet, Enrumvej 6A, 5270 Odense N

Alle med interesse i DM 2012 er meget velkommen. Af hensyn til 
kaffe/vand mv. er tilmelding nødvendigt senest torsdag den 1. sep-
tember til sekretariatet på telefon 6618 5860 eller e-mail: folke-
dans@dif.dk 

På informationsmødet vil vi bl.a. gennemgå de reviderede koncep-
ter og hæftefortegnelsen. Du vil samtidig få mulighed for at få klar-
lagt tvivl og eller få svar på eventuelle spørgsmål.

Vi glæder os til at se dig/jer

Konkurrenceudvalget

KRIDT SKoene 
– Kom til Dm for syvende gang 
Konceptet er ændret i forhold til tidligere men LÆS endelig videre
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St yrelsen

Via associeringsaftalen med Danmarks Sports-
danserforbund har LDF en plads i DIF’s re-
præsentantskab. Derfor deltog jeg 6.-7. maj 
2011 i DIF’s årsmøde i Idrættens Hus. Vi fik 
mulighed for at bruge forbundets ekstra plads 
– som skal være en kvinde – hvorfor LDF’s 
næstformand Anne Kathrine Clausen også 
deltog i Årsmødet. Det er en rigtig god mu-
lighed for os, for at møde specialforbundene 
samt DIF’s politiske ledelse og administra-
tion.

Arrangementet startede fredag aften med et 
orienteringsmøde for repræsentantskabets 
medlemmer. Under uformelle former kom DIF’s 
formand Niels Nygaard med en orientering 
om DIF’s arbejde. Derudover var der en ori-
entering fra Team Danmark og afrapporte-
ring fra de arbejdsgrupper DIF har nedsat.

Herefter gik vi over til et interessant grup-
pearbejde, der handlede om branding af DIF 
og synliggørelse af DIF idrætten. Grupper-
nes opgave var at give svar på spørgsmålet: 
Hvordan opnår DIF og DIF-idrætten en skarp 
profil som breddeidrætsorganisation? Og sva-
rene skulle gives inden for de to områder: 1) 
Markante holdninger og større offentlig pro-
fil 2) Profilering af DIF-breddebegivenheder.

For os er det naturligvis interessant, når DIF 
begynder at arbejde målrettet med bredde-
idrætten, da vi jo er et udpræget bredde-
idrætsforbund. Derfor var det også glæde-
ligt, at både Anne Kathrine og jeg havde 
mulighed for at komme med vore synspunk-
ter og kommentarer i et mindre, men dog 
særdeles kompetent forum.

Lørdag formiddag blev det egentlige årsmø-
de afholdt. Det er et noget mere formelt mø-
de med indbudt presse, gæster, tidligere dan-
ske medlemmer af den Internationale Olym-
piske Komite (OIC), aktivkomite mv.

Niels Nygaard aflagde bestyrelsens beret-
ning, som var lang og meget omfattende. 
Det handler naturligvis meget om elite, po-
litiske forhold, økonomi, store idrætsarran-
gementer mv., men det var glædeligt, at der 
i år også var betydelig fokus på breddeidræt-
ten. 

Herefter blev mødet suspenderet, og ordet 
blev givet til kulturminister Per Stig Møller. 
Trods præget af eftervirkningerne af et bræk-
ket ben, var det en veloplagt kulturmini-
ster, der i et muntert indlæg kommente-
rede muligheder og udfordringer for idræt-

ten i Danmark, krydret med citater fra litte-
raturens verden – alt fra Dumas til Rasmus 
Klump.

Det reviderede regnskab blev fremlagt af be-
styrelsens økonomiansvarlige Hans Christian 
Hansen og DIF’s direktør Karl Christian Koch. 
Et omfattende materiale, der endte med et 
tilfredsstillende overskud på ca. ½ million 
kr.

Under behandling af forslag blev DIF’s poli-
tiske program for 2011-2014 ”Idræt for alle” 
vedtaget, aktivkomiteen fik et nyt lovgrund-
lag og det blev vedtaget at give et særligt 
tilskud til de specialforbund, der indgår sam-
arbejdsaftaler med Dansk Handicap Idræts-
Forbund.

Niels Nygaard blev genvalgt som formand for 
2 år, og som bestyrelsesmedlemmer var der 
genvalg til Susan Roulund og Tine Teilmann 
samt nyvalg til Lotte Büchert fra Petanque-
forbundet.

Niels Winberg Clausen

ÅRSmøDe I DAnmARKS  
IDRæTS-FoRBUnD

Efter at det i flere år har været Rikke Ber-
tram Rasmussen der har stået for tegnin-
gen til årets julekalender, er det tid til at 
prøve noget nyt. 
Vi inviterer derfor alle med lyst til at 
tegne til at sende forslag ind til PR-ud-
valget. 
Eneste krav er, at tegningen skal have 
jul som tema og være i A4 format. 
Den tegning, der ender med at blive valgt 

til årets julekalender, vil blive belønnet 
med kr. 3.500. 
Julekalenderen bliver trykt i ca. 32.000 
eksemplarer og skaffer hvert år mange pen-
ge til folkedansen i Danmark.
Tidsfristen for indsendelse af dit forslag 
er 9. januar 2012, hvor tegningen skal 
være sekretariatet i hænde. Skriv dit navn 
og adresse på bagsiden af tegningen og 
send den til: 

Landsforeningen Danske Folkedansere, En-
rumvej 6A, 5270 Odense N.

Husk at mærke kuverten ”julekalender 
2012”.

Vi returnerer ikke indsendte tegninger.

PR-udvalget

Hvem skal tegne Landsforeningens 
julekalender 2012?
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St yrelsen

Lørdag d. 4. juni 2011 blev der afholdt or-
dinært rådsmøde i Nordlek i næste års stæv-
neby Steinkjer i Norge. Som repræsentant 
for LDF deltog jeg som delegeret i mødet.
I sin beretning berørte formanden for Nord-
leks styrelse Eivor Wallinvirta flere centrale 
spørgsmål i Nordleks virke. Hun oplyste, at 
der har været arbejdet meget med organisa-
tionens form og ekstern finansiering. Et stort 
og påtrængende spørgsmål er, om organisa-
tionen skal ændre form til at være en egent-
lig forening. Styrelsen har arbejdet meget 
med spørgsmålet, og var nu klar til at fore-
lægge det for Rådet. Et andet spørgsmål er, 
hvordan man får en mere professionel plat-
form og en mere professionel profil. Nordisk 
Kulturfond har været en del af dette arbej-
de. Et tredje centralt spørgsmål er, hvordan 
Nordlek skal se ud i fremtiden, og hvordan 
kan vi bevare de traditioner vi har.
Herefter blev der fremlagt beretninger for 
folkemusikudvalget, Folkedans- og Kulturud-
valget samt for B&U-udvalget.
Nordlek afholder ordinært rådsmøde hvert 3. 
år, hvorfor styrelsens økonomiansvarlige 
Bendt Pedersen fremlagde Nordleks regnska-

ber for årene 2008, 2009 og 2010. Økono-
mien er pt. tilfredsstillende, men dog skrø-
belig. Selvom medlemsbidraget blev forhøjet 
væsentligt i 2008, er økonomien stadig me-
get afhængig af deltagerbidraget fra stæv-
nerne. Og da deltagerantallet fortsat falder, 
giver det økonomiske udfordringer.
Et forslag om forskydning af tidsplanen for 
BARNLEK blev ikke vedtaget, idet Færøerne 
blev en del af BARNLEKs rotation og arran-
gør af stævnet i 2017. Således bliver der i 
de 5 selvstændige nationer 2 års interval 
mellem værtskabet for NORDLEK og værtska-
bet for BARNLEK. Danmark er vært for NORD-
LEK i 2015 og igen i 2027 samt for BARNLEK 
i 2029.
Forslaget om ændring af organisationsstruk-
turen til en egentlig forening blev gennem-
gået af Eivor Wallinvirta. Det blev vedtaget, 
at styrelsen udarbejder et endeligt forslag 
til Rådet, således at en beslutning kan træf-
fes på det ekstraordinære rådsmøde i Steinkjer 
i 2012.
Rådet vedtog et forslag fra den danske na-
tionalkomite og Nordleks styrelse om forde-
ling af overskud fra stævnerne. Fremover vil 

der ved store overskud tilfalde en mindre del 
til organisationen, dog således at denne del 
stiger progressivt i forhold til overskuddets 
størrelse.
Det blev besluttet, at der fremover opkræ-
ves et ens nationalt tillæg fra alle deltagere, 
således at der ikke kan spekuleres i natio-
nalt tilhørsforhold. Derudover blev det be-
sluttet, at indføre en betalingsløsning med 
kreditkort ved NORDLEK 2012 i Steinkjer. Be-
taling af stævneafgift mv. skal således ske 
på nettet direkte til de norske arrangører 
med et internationalt kreditkort.
Eivor Wallinvirta ønskede ikke at forlænge 
sin formandsperiode, hvorfor Urban Lind, 
Sverige blev valgt som ny formand for Nord-
leks styrelse.
Der var genvalg til styrelsen til Hanne Ras-
mussen - Danmark, Bendt Pedersen – Island 
og Torunn Hernes Bjerkem – Norge samt ny-
valg til Katarina Vesterholm – Finland.
Rådsmødet blev afsluttet med orienteringer 
om de kommende BARNLEK og NORDLEK stæv-
ner.

Niels Winberg Clausen

RÅDSmøDe i nordlek

Landsstævne i 
Aabenraa. 

Foto: www.aalborg-
reklamefoto.dk



Framtid - Samspill - Skaperglede

Hilmarfestivalen – er den 
største folkemusikk- og folkedansfestiva-
len i Midt-Norge Den årlige festivalen blir 
arrangert til minne om meisterspellman-
nen Hilmar Alexandersen. Stiftinga Hilmar 
Alexandersen arrangerer Nordlek 2012.

Campus i Steinkjer – Nordlek 
2012 vil bli eit kompakt stemne, der det blir 
gåavstand mellom alle dei store arenaene 
på Campus Steinkjer. Her er det skolar til 
overnatting. I sentrum av Steinkjer har vi 
torget, kulturhus og Steinkjer Kirke, der 
fl eire av konsertane skal haldast.

NordLek 2012
Steinkjer 10. - 14. Juli

Bli med du også: 
Påmelding frå oktober. 

Ny heimeside frå 1. juni på 

www.nordlek.no.  Sjå også  

www.hilmarfestivalen.no

nordisk ball, parader og bunadutstilling
dans i fi re salar samtidig – heile kvelden og natta – det blir 
mykje både fri dans og leia dans – dessuten dansekurs på dagtid. 

Stor spelmannssatsing vil gjere Steinkjer til ein sydande møteplass 
for nordiske folkemusikarar.

Spektakulær opningsseremoni og store konsertar .

eiga satsing på familiar med bl.a. utfl ukter, dans, barneparkering  
og familiecamping, og spennande spesialopplegg for ungdommar med leir, dans, 
aktivitetar og kurs.

stor HANDVERKSmarknad med seminar og kurs.

utfl ukter til historiske stader både før, under og etter 
stemnet.

Utdrag frÅ program:

- Trø te’ – (Bygda Dansar i Nord-Trøndelag) Forestilling. Fylkesbasert folke-
dansprosjekt for elevar i videregåande skole. 

- Frikar – norsk dansegruppe som bruker tradisjonell dans frå Noreg og 
andre land i ein moderne uttrykksform.

- ”Trøndelag i Dans og Spel” – Geir Egil Larsen står i bresjen for 
denne forestillinga der dans og musikk frå Trøndelag blir presentert.

- Nordic Dance – Forestilling. Danserutviklingsprosjekt – eit samarbeid 
mellom Rådet for folkemusikk og folkedans og NU. 

Et samarbeid infor folkedans og folkemusikk. NORDLEK er eit av dei største folkedans-arrangementa 
i Norden med 2 – 4000 tilreisande over 6 dagar. NORDLEK blir arrangert kvart 3. år og går på omgang 
mellom dei nordiske landa. HILMAR ALEXANDERSEN FOLKEMUSIKKFESTIVAL 2010
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Kurser

Kære danseinstruktør, grib chancen for her at give 
din instruktøruddannelse en helt ny vinkel med et 
dommerkursus

Formålet med dommerkurset er dels at få uddannet fle-
re dommere, dels at give interesserede instruktører ind-
sigt i, hvordan der bedømmes ved DM. 
Alle, der har gennemført instruktøruddannelsen for voks-
ne eller B&U hos LDF eller DGI eller hvis du har under-
vist et hold i nogle år, kan optages på kurset. Skulle du 
være i tvivl om, du kan optages, ret da henvendelse til 
én af de to undervisere. 

TID og STeD:
Lørdag den 19. november 2011 kl. 09.30–16.00 på en 
skole i Odense – stedet oplyses i kommende nummer af 
T&T / www.folkedans.dk

InDholD:
•	 Deltagerne forventes at have læst koncepterne for 

DM for hold- og pardanse-konkurrencen samt regi-
onspar-konkurrence delen. Med koncepterne som ud-
gangspunkt vil vi tage en snak om dommerrollen og 
de beslutninger, man som dommer må træffe

•	 Vi vil komme ind på ligheder og forskelle i bedøm-
melsen af par- og opstillingsdanse i forhold til be-
dømmelsen i disciplinerne, frit og obligatorisk pro-
gram

•	 Vi vil berøre emner som beskrivelseslæsning, fatnin-
ger, svikt, udstråling, kropsholdning, rytmik, trin og 
helheder og vægtningen af disse i de enkelte kon-
kurrencediscipliner

•	 Vi vil grave dybere end beskrivelserne og arbejde med, 
hvilke elementer et dansetrin består af. Snakke om 

hvad der er afgørende for kvaliteten af den dans, der 
bliver resultatet

•	 Dette for at fokusere mere på graden af dans for det 
enkelte par/den enkelte gruppe, og mindre på rigtigt 
eller forkert

•	 Dagen vil indeholde mest mulig praktisk bedømmelse 
af dansere, både enkelte par, flere par sammen og 
opstillingsdanse

KURSUSleDeR:
Anne Kathrine Clausen, Violvej 2, 6710 Esbjerg V, 
E-mail: ak@folkedans.dk

UnDeRvISeRe:
Birthe Jørgensen, mobil: 5174 4561 og Henrik Larsen 
tlf.: 5650 6585 
Specifikke spørgsmål vedrørende kurset rettes til Birthe 
eller Henrik.

PRAKTISKe TIng:
Der serveres kaffe/te med brød ved ankomst og kaffe/
the med kage om eftermiddagen. 
Frokosten skal man selv medbringe.

PRIS:
Din LDF-medlemspris: kr. 0,00 (gælder kun i 2011)

TIlmelDIng:
Senest 31. oktober 2011 til 
Landsforeningen Danske Folkedansere, E
nrumvej 6A, 5270 Odense N. 
Tlf. 6618 5860, e-mail: folkedans@dif.dk eller på 
hjemmesiden www.folkedans.dk

Danseinstruktør, se her: 

DommeRKURSUS
Lørdag den 19. november 2011
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Danser du folkedans og overvejer 
du, om det ville være noget for 
dig at blive instruktør?
Eller har du allerede undervist en lille 
smule og vil gerne have vejledning til 
at ”komme videre”?
Så er dette kursus uden tvivl lige noget 
for dig!

Du vil lære at læse en dansebeskrivelse 
og omsætte ord på papir til trin på gul-
vet. Du vil få tildelt opgaver i form af 
danse, som du skal instruere dine med-
kursister i, ligesom du sammen med de 
andre instruktøraspiranter vil stå for le-
gestuen lørdag aften. Der vil selvfølge-
lig være en instruktør og et par spille-
mænd på kurset, som vil ”holde dig i 
hånden” hele vejen igennem forløbet. 

er du folkedanser og har du lyst 
til en weekend med masser af 
dans – og muligheder for at 
bakke op om de kommende 
instruktører?
Så er dette kursus også lige noget for 
dig!

Dansere er en uundværlig del af instruk-
tøraspirantkurset. Aspiranterne har nem-
lig brug for nogle at ”øve sig på” og 
selv om danserne ikke formodes at hjæl-
pe aspiranterne alt for meget med de-
res undervisningsopgaver, vil de allige-
vel være en uvurderlig støtte for in-
struktørspirerne.

Vi vil gerne opfordre regioner og lokal-
foreninger til at bakke op om kurset ved 
at sende så mange aspiranter af sted 
som muligt, så vi kan sikre os, at man 
også i fremtiden kan lære at danse dansk 
folkedans.

Danseudvalget
Region Syddanmark

LDF Region Syddanmarks danseudvalg har herved fornøjelsen at indbyde til

InSTRUKTøRASPIRAnTKURSUS
den 18.-20. november 2011 på Mølholm Skole, Tankegangen 1, 7100 Vejle

PRAKTISKe oPlySnIngeR:
Ankomst Fredag den 18. november kl. 18.00-19.00
Afrejse Søndag den 20. november kl. 15.00
Instruktør Lone Schmidt, Padborg
Spillemænd Dorthe Linde Jørgensen, Lyngså og Tom Elbert, Gjern

Kursusleder Carlo Nielsen, Damvej 5, 7300 Jelling, tlf. 2086 2548,  
carlo-nielsen@jellingnet.dk

Kursuspris Instruktøraspiranter
 Deltagerpris   kr. 750,00
 Rabat for medlemmer af LDF/DFS kr. 150,00
 Din medlemspris  kr. 600,00
 Dansekursister
 Deltagerpris   kr. 600,00
 Rabat for medlemmer af LDF/DFS kr. 150,00
 Din medlemspris  kr. 450,00

 Prisen inkluderer ophold, forplejning ekskl. drikkevarer, som kan købes,  
samt div. kursusmateriale.

Indkvartering I klasselokaler. Luftmadras, sovepose/sengetøj, håndklæder og skiftesko 
skal medbringes.

Tilmelding Tilmeldingsblanket kan rekvireres hos kursuslederen eller downloades fra 
region Syddanmarks hjemmeside under www.folkedans.dk. 

 Tilmeldingsfrist: 1. november 2011. Tilmelding er først gældende, når 
betaling er modtaget. Der er begrænset deltagerantal, så først-til-mølle-
princippet er gældende.

Betaling Betaling skal ske til Landsforeningen Danske Folkedansere,
 Nordea bank, kortart 73 kreditornummer 87284263
 HUSK at påføre "aspirantkursus" samt deltagernavn.
 HUSK at tilmeldingen først er gældende, når betaling er modtaget.

ASPIRAnTBAl
Lørdag den 19. november 2011 inviteres til aspirantbal kl. 19.30-23.00 på Mølholm 
Skole, Tankegangen 1, 7100 Vejle.
Ballet instrueres af kursisterne på aspirantkurset, som finder sted på skolen i weekenden. 
Husk din LDF-sangbog.

Entré/kaffe:  Kr. 50,00. Drikkevarer skal købes på stedet.
Tilmelding:  Senest 12. november 2011 til Carlo Nielsen  

(se tlf.nr. og mailadresse ovenfor)

Kom ud af husene - bak op om vore kommende instruktører ved en forrygende, festlig og 
sjov aften - vi glæder os til at se jer.
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Nyt kursustiltag: Dorte Linde Jørgensen bliver næste 
års kursusleder på Nytårskurset i Snoghøj. Styrelsen 
desuden besluttet at udvide Nytårskurset med en eks-
tra instruktør. Johnnie Frederiksen, Ringe har ønsket 
en pause som instruktør, og der er nu indgået aftale 
med Jesper Vinther, harmonika og Kristian Bugge, vio-
lin. (Altså skal der åbenbart 2 mand til at erstatte John-
nie!)

 MinDeorD

eT SIDSTe FARvel TIl JAKoB SnoeR
På grund af et ulykkeligt færdselsuheld kom Jakob Sno-
er fra Herlev alvorligt til skade og afgik ved døden kort 
efter. Rigtig mange spillemænd har gennem årene mødt 
Jakob, når han diverterede sin røde kontrabas eller sin 
harmonika med spændende spil og eventyrlige akkor-
der.

Jakob og hans finurlige spil vil blive savnet. Æret være 
Jakobs minde.

DFS – Styrelsen

 MinDeorD

eT SIDSTe FARvel TIl John elIASen
John Eliasen, Grenå er efter et længere sygdomsforløb 
stille sovet ind den 26. juli 2011. John var kendt som 
et af de helt store ”lokomotiver”, der kunne sætte ting 
i gang og sørge for at de blev gennemført. Især Djurs-
land har nydt godt af hans store energi og iderigdom – 
ofte i tæt samarbejde med Johns kone Karen Lindballe. 
Spillemandslauget Djursland-Mols var noget særligt for 
John, hvor hans rolle som formand i lauget sikrede bå-
de kvalitet og spilleglæde.  Et af laugets højdepunkter 
– med John ved roret - var P. Madsen-projektet sidste 
år med udgivelse af lokale noder og melodier samt til-
hørende CD.

Igennem mange år har John på forskellig vis sat sit 
præg på den organisatoriske side af spillemandsmusik-
ken – i DFS Spillemandskredsen bl.a. i rollen som kur-
susleder – senest på Nytårskurset i Snoghøj. Vi skylder 
ham stor tak for en fantastisk indsats.

John vil blive savnet af os alle – og vi sender mange 
varme hilsener til Karen og familien. 
Æret være Johns minde.

DFS – Styrelsen

Aabenraa med fuld musik
Så er endnu et landsstævne føjet til vores lange histo-
rie – og absolut et af de bedre, når man måske lige ser 
bort fra vejret. Aabenraa by var den nærmest perfekte 
ramme, hvor alting lå i gå afstand – selv med en har-
monika på ryggen. Da stævnet sluttede havde man en 
fornemmelse af, at dette stævne bliver en god referen-
ce fremover, når vi skal bedømme og sammenligne mu-
ligheder osv. på kommende stævner. Der var taget godt 
hånd om alle aktiviteter, og på musiksiden var der go-
de scener og god lyd alle steder – lige fra åbningen på 
torvet og frem til afslutningen i hallen fredag aften.
Næstformandsposten var som vanligt tildelt DFS og Met-
te Dyekjær Pedersen havde i den forbindelse også for-
mandshatten for Musikudvalget. En kæmpe tak fra hele 
styrelsen i DFS til Musikudvalget, til stævneudvalget og 
til alle de mange hjælpere som har lagt kræfter i plan-
lægning og gennemførelse (og oprydning!) ved dette 
- grænsende til det perfekte – stævne.

noRDleK 2012
Næste år står i NORDLEK tegnet – og vi håber, at rigtig 
mange danske spillemænd allerede nu vil planlægge et 
besøg på stævnet i Steinkjær – tæt ved Tronheim i Nor-
ge. Det kunne være sjovt, hvis vi atter kunne stille med 
et stort dansk orkester og spile til nogle gode og flotte 
danske legestuer på stævnet. Og så er det jo altid in-
spirerende at møde og spille sammen med ”spelmänn” 
fra de øvrige nordiske lande.

hUnDeSTeD – lAnDSSTævnevæRT I 2013
I sidste øjeblik kom værtsbyen for næste landsstævne 
på plads. Glæd jer til at besøge denne nordsjællandske 
perle i sommeren 2013 – med godt vejr og udsigt over 
både Kattegat og Isefjord. Hundested Folkedansere og 
omliggende foreninger vil sammen med regionens dan-
sere og spillemænd lægge alle kræfter i planlægningen 
af et godt stævne. Hvis du som spillemand har lyst til 
at give et nap med på den ene alle anden måde, er du 
velkommen til at kontakte mig allerede nu!

DFS – Michael

Ungeudvalget på plads: Styrelsens ønske om at der 
nedsættes et Ungeudvalg, med fokus på kurser og ak-
tiviteter for spillemænd under 25 år, er nu en realitet. 
Udvalget ledes af medlem af styrelsen Ingolf Ryom-
Nielsen og består desuden af 3 unge medlemmer Na-
thasja Hansen, Simon Busk Andersen og Nanna Smidt. 
Det er vort håb, at vi snart kan præsentere de første 
planer for dette arbejde.

Kort nyt fra styrelsen DFS
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”Æ Tinuser”, Jens Frederiksen, 
Thomas Johansen, Henry Mark, 
Viggo Gade og Niels de Fries. 
Navne, som hver især har været 
kendte i deres samtid, men som 
langsomt er ved at gå i glem-
mebogen. Tidligere generatio-
ner har haft deres skribenter 

til at riste deres spillemænd en minderune, og nu kom 
turen altså til at få ”vores” spillemænd ført til bogs. En 
del af dem har i hvert fald de lidt ældre af os kendt per-
sonligt og ganske enkelte er endnu aktive, men hvor 
længe lever mindet. En lidt maliciøs bemærkning var i 
sin tid, at ”mands minde er defineret til ca. 3 kvarter”. 
Når beskrivelserne bliver nedfældet på tryk er der hel-
digvis håb om en noget længere levetid. 
Anders Chr. N. Christensen: Vildspil og nodespil, Tradi-
tionel spillemandsmusik i Danmark, Indspilninger fra 
Dansk Folkemindesamlings 1909-2009, Forlaget Kragen, 
København 2011
Det kan lyde tørt, men det er det bestemt ikke.
Rent faktuelt er bogen delt i en introduktion til musik-
udgivelsen og en samling portrætter af de involverede 
spillemænd og sangere med kommentarer til indspilnin-
gerne.

Introduktionen gennemgår først Dansk Folkemindesam-
lings indsamling af lydoptagelser af instrumentalmusik, 
som begyndte allerede fem år efter Folkemindesamlin-
gens oprettelse som forskningsinstitution. Det primæ-
re formål var at optage folkeviser med nogle af Evald 
Tang Kristensens ældre meddelere, og grunden synes 
ganske indlysende, at en vise netop er en tekst der er 
sat i musik. En ”ren” nedskrift vil nok gengive tekstens 
indhold, men accentuering og melodi vil naturnødven-
digt fortone sig i det uvisse og gøres meget åbent for 
fortolkninger. Med indspilningerne fik man et klart og 
tydeligt billede af netop denne meddelers fremførelse. 
Nærmest som en sidegevinst fik Tang Kristensens assi-
stent på turen optaget ti fonografvalser med spilleman-
den Thomas Johansen i Vendsyssel, og dette var så star-
ten på samlingen af indspillet spillemandsmusik. En 
samling, der skulle dokumentere de enkelte spillemænds 
spillestil og nok i mindre grad deres repertoire, som of-
te er bevaret i spillemandsbøgerne. Siden har indsam-
lingerne ofte haft karakter af et kapløb med tiden – og 

Anmeldelse

Anders Chr. n. Christensen: 
vIlDSPIl og noDeSPIl

bevillingerne – for at få indspillet spændende musikere 
før det var for sent. Se f.eks. afsnittet om Niels Toft, 
Nykøbing Mors.

I anden del af introduktionen gennemgår Anders Chr. 
N. Christensen ganske kort spillemændenes oplæring 
og uddannelse, instrumenter, spilleteknik, sammenspils-
former og musikkens melodiske og tonale træk. Alt er 
præget af et indgående, dybt kendskab til genren, og 
det er godt for os, der har dyrket den i mange år at få 
genopfrisket alle de basale begreber og definitioner. Og 
for nytilkomne spillemænd og interesserede er det en 
gave at få serveret alt det væsentlige på en kort og let-
fattelig form. Og det kan ikke anbefales nok at gennem-
læse denne del grundigt inden man giver sig i kast med 
udgivelsens hoveddel.

Hele formålet med bogen og de tilhørende 2 CD’er er jo 
at præsentere Dansk Folkemindesamlings indsamlinger 
af lydoptagelser, nok med den bagtanke at samlingen 
lige har rundet sin 100 års fødselsdag. Og hvilken fød-
selsdagsgave! Tidligere generationer har haft skriben-
ter og forfattere som Laurits Hansen, Anton Berntsen, 
Svend Jørgensen, Ralph Holm og Klavs Vedel, der hver 
især har skrevet om deres tids spillemænd, så man med 
anvendelse af sin fantasi kunne forestille sig hvilket liv, 
det har været og hvilken energi disse udøvende har lagt 
i deres formidling af fest og glæde. Hertil kommer vo-
res kendskab til repertoiret fra de mange spillemands-
bøger, der i tidens løb er blevet udgivet i udvalg, for 
ikke at tale om de dele af Dansk Folkemindesamlings 
samlinger, der er blevet lagt frit tilgængeligt på Inter-
nettet. Men man har altid siddet tilbage med spørgs-
målet: Hvordan lød det? Dette helt essentielle spørgs-
mål kan vi nu få svar på, og svaret bliver lige så mang-
foldigt som antallet af eksempler. De 2 CD’er indeholder 
105 indspilninger med lige så mange aktører. Der er bå-
de solooptagelser og grupper. Optagelser hjemme fra 
dagligstuen og fra balsalen. Og det tidsmæssige spænd 
er fra 1909 til 2009, så det bliver meget forskelligt bå-
de i teknisk kvalitet og i selve udtrykket, men fælles 
for alle er den tætte tilknytning til dansen. Hver enkelt 
aktør har fået et billede (om muligt) og en kort biogra-
fi, og det er utroligt spændende at se, hvilken grad af 
uddannelse og oplæring eller mangel på samme der lig-
ger til grund for det klingende resultat af optagelserne. 
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For en del har musikken været en nebengeschæft, som 
har givet et velkomment tilskud til økonomien og for 
rigtig mange har det en overgang været en hovedbe-
skæftigelse, men ingen har forholdt sig ligegyldigt til 
deres metier, hvilket ses af, at de alle er blevet ved med 
at spille, så længe de kunne holde på et instrument.
Til samtlige optagelser er desuden knyttet en kommen-
tar, der henleder opmærksomheden på særegenheder i 
udførelsen af musikken. Denne ”nøgle” til lytningen ud-
gør en meget stærk side af udgivelsen og vidner om det 
formidable arbejde, der er gået forud. For kendere af 
genren en god detalje og for nye lyttere en uomgæn-
gelig nødvendighed, der øger udbyttet mangefold. Som 
moderne lytter til indspillet musik, hvor den moderne 
teknik har gjort udførelsesmæssig perfektion – og må-
ske også en meget høj grad af kønsløshed – til en selv-
følge vil man jo opdage, at dette er en ganske anden 
verden. Optagelserne er alle gennemgået og renset for 
alt overflødigt fnadder, så lydkvaliteten stiller sig på 
ingen måde hindrende i vejen for indtrykket af den en-
kelte spillemand. Man får ro til at høre alle de små fi-
nurligheder, som når en Læsø-spillemand indlægger et 
ekstra slag af hensyn til dansere der grundet korpus er 
lidt bagefter – en detalje der i vore perfektionistiske 
tider ville være ganske utænkelig.

Alt i alt må man konkludere, at denne bog med 2 CD’er 
er en udgivelse, der ubetinget bør stå hos alle, der in-
teresserer sig for vores gamle spillemandsmusik. Den 
giver os lejlighed til ikke kun at læse om spillemænde-
ne og deres arbejdsvilkår op gennem 1900-tallet, men 
også at høre deres personlige stil og udtryk. Hermed er 
tilføjet den lydlige dimension til billedet af en dansk 
folkekultur, hvor man havde lige præcis så meget un-
derholdning, som man selv kunne producere lokalt. Stof 
til eftertanke i en tid, hvor musik er noget der kommer 
ud af en kasse, når man trykker på en knap. Herfra skal 
i hvert fald lyde en varm og hjertelig tak til Anders Chr. 
N. Christensen for den arkivalske kraftpræstation som 
udgivelsen repræsenterer.
Skal der anføres en minimal anke må det blive, at det 
kunne have været virkelig interessant med en komplet 
registrant over indholdet i Dansk Folkemindesamlings 
lydarkiv, da dette jo kun kan blive til smagsprøver, men 
den kunne jo f.eks. lægges ud på Folkemindesamlingens 
hjemmeside, og så må det være muligt for de interes-
serede at gå på videre opdagelse.
Hans-Arne Niebuhr Hausted, spillemand og historiker

Bogen koster kr. 225,00 + porto, og fås ved henvendel-
se til Forlaget Kragen, Dansk Folkemindesamling, Chr. 
Brygge 3, 1219 København K. Bogen kan ligeledes kø-
bes hos Spillemandskredsens Forlag, www.spillemands-
kredsen.dk eller telefon: 9831 8213

Dilettant og syngespil i Alhuset Kibæk, søndag d. 29. maj 2011

Godt 100 var mødt op for at overvære et syngespil bygget over et gam-
melt sagn om en jordemoder, som forløser en bjergmandskone. Bjerg-
mandsfamilien bor i Himmelbjerget, her kaldet ”Kollen”. Arne Ørtved fra 
Brande har dramatiseret hændelsen i en lille fortælling, som indeholder 
nogle sange og dansemelodier til brylluppet for jordemoderens barnebarn 
Cecilie. Musikken til festen blev leveret af den navnkundige spillemand 
Niels Larsen, Bukkjær ved Assing, som havde samlet et orkester til lejlig-
heden. 

Historien samt forskellige oplysninger om slægten fra Bukkjær i Assing 
blev fortalt af Nils Larsens barnebarn Nini Krog Nikolajsen, Vejrum, Struer. 
Tre amatørskuespillere samt syv ”bryllupsgæster” levendegjorde fortællin-
gen. Et syvmands orkester under ledelse af Knud Ager spillede til sangene 
og underholdt med dansemusik i løbet af forestillingen.

Samtlige sange og musikstykker er skrevet af Niels Larsen Bukkjær i årer-
ne 1868 – 1882. Nina Krog Nikolajsens farbror Jens Vejen Larsen har for-
fattet sangene og arrangeret dansemusikken for 5 stemmer ca. 100 år ef-
ter, de blev komponeret af Niels Larsen. For øvrigt var Niels Larsens far 
Lars Krog Rasmussen god ven og spillekammerat til den berømte vestjy-
ske spillemand Ole Kjær. 

Niels Larsens musik er velklingende og rytmisk solid dansemusik fra slut-
ningen af 1800-tallet. I Vejen Larsens arrangementer understøttes melo-
dierne af en sikker danserytme. Eller rettere, som musikken blev spillet af 
Knud Ager med orkester, var det velklingende dansemusik, som det var 
svært at sidde stille til. Ud over Knud Ager spillede Anders Løgager og Ni-
ni Nikolajsen violin; Nina Løager og Jørgen Nickelsen spillede harmonika; 
Villy Nikolajsen spillede cello og triangel, mens Jens P. Knudsen spillede 
bas. Alle rutinerede vestjyske dansespillemænd, hvilket afspejlede sig i 
musikkens taktfaste livlighed. 

Og musikken. Der var polkaer, valse, trippevals, svebsk, mazurka, galop 
og hopsa. God gedigen spillemandsmusik med spændende udfordringer til 
spillemændene. En musik jeg godt kunne unde, at en bredere kreds af spil-
lemænd fik mulighed for at spille. Ligeledes kunne jeg godt unde et bre-
dere publikum muligheden for at opleve fremførelsen med fortælling. Mu-
sikken vinder ved at bliver fremført som en del af en spændende historie-
fortælling, hvor komponisten til dansemusikken er i fokus.  

Ole Emig, spillemand

Brylluppet på 
himmelbjerget
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Spillemandskredsen 
Nordjylland
indbyder til

Spillemandskursus
Lørdag den 5. november 2011
kl. 10.30 -17.30

på Brønderslev Bibliotek, Bibliotekssalen

Instruktør: Johnnie Frederiksen, harmonika

Johnnie er kendt fra talrige kurser i Danske Fol-
kedanseres Spillemandskreds, og vi kender ham 
som en særdeles inspirerende instruktør.
På kurset skal vi nok hovedsageligt beskæftige 
os med fynske melodier, som Johnnie har stort 
kendskab til.

Dagen afsluttes med at vi spiller til
Legestue  kl. 19.30-23.30

som arrangeres i samarbejde med 
Danske Folkedansere, Region Nordjylland. 

Pris:  kr. 250,-  inkl. aftensmad, 
samt eftermiddags- og aftenkaffe med brød.

Tilmelding:  Senest 25. oktober 2011 til

Erik Vognsen Nielsen, 
tlf. 9813 4572
e-mail: 22brixnielsen@gmail.com 

eller

Bjørn Kiilerich
tlf. 9815 8697
e-mail: bkiilerich@stofanet.dk

Barnlek i Skive
Fra starten havde jeg ikke tænkt at bruge sommerferie-
tid i Skive – selvom jeg synes at vore landsorganisati-
oner bør være repræsenteret ved et sådan stævne. Men 
så blev jeg spurgt om at spille for ”Smutten” – det sam-
mensatte hold af børn og unge fra Sjælland. Og det var 
da ret heldigt.

Det var dejligt at se de næsten 1.400 unge deltagere 
entusiastisk gå op i dansen – og musikken, for der var 
faktisk en hel del af dem, der også spiller. Og det var 
ligeledes rigtig rart at se, at mange danske spillemænd 
havde fundet vej til Skive for at spille for børn og un-
ge. Jeg har altid ment, at børn ikke skal ”nøjes med…”, 
når de skal danse. NEJ - de skal sør`me have god musik 
med fine spillefolk og store grupper eller orkestre, lige-
som vi voksne gerne vil have. 

Til alle deltagere i Skive: Tak for en fantastisk oplevel-
se og tak til alle, der har været med til at planlægge 
og afvikle stævnet.

DFS – Michael

Nyt fra 
Spillemandskredsens 
Forlag
Luksus-tasken fra Spillemandskredsen er en rigtig læk-
ker taske i kraftig nylon, med logo trykt på forlommen. 
Tasken kan nemt udvides via lynlås i bunden og så er 
der plads til både A4 ringbind, 358 bind I og II samt 
dit nodestativ. Under forlommen er der endda plads til 
din mobil telefon og skriveredskaber. 
Tasken er også velegnet til f.eks. en bærbar computer. 
Inkluderet i den favorable pris for denne luksus taske 
er desuden en skulderrem, som vist på billedet.

Tasken kan bestilles på Spillemandskredsen hjemmesi-
de (under Forlaget): www.spillemandskredsen.dk – el-
ler på telefon: 98318213

Der er også nye CDer med Habbadam, Anja Præst Mik-
kelsen, Jensen og Bugge, Kirstine Sand, Habadekuk og 
mange andre på forlaget. Der er også et par nye node-
hæfter, så der er god grund til at kigge forbi butikken 
og se, om ikke der er noget der kunne friste!
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Habbadám – Still young 
GO 1510
Med stor ro, præcision og sikkerhed starter musikken 
på Habbadáms nye CD, Still young.
Den unge dansk/svenske trio er endnu engang på ga-
den med en ny CD. Musikken er varieret med både tra-
ditionelle bornholmske melodier og orkesterets egne 
kompositioner. Numrene på CD’en er alle gennemarbej-
dede, der er et fantastisk samspil mellem de 3 orkester-
medlemmer og deres gæstemusikere. Musikken har en 
nerve og en intensitet, der smitter. De 13 numre på 
CD’en er alt for hurtigt ovre og lige så smukt og roligt 
CD’en starter med Brumlan, slutter den lige så stille af 
med Kaperollika. Flere af titlerne vidner om den Born-
holmske dialekt, der her er holdt fast i, også når der 
synges på CD´en.

Habbadám, hvorfor dette navn. Navnet stammer fra går-
den Harbrogård, der ligger på Olskeregnen på Bornholm. 
Dammen ved gården hedder Harbro Dam, i daglig tale 
er det blevet til Habbadám. 

kalske rejse rundt både i Danmark og udlandet. Duoen 
har besøgt flere af de gamle danske spillemænd og det 
har inspireret til det store traditionelle repertoire, de 
er i besiddelse af. På CD’en oplever vi en musikalsk van-
dring med melodier tilbage fra 1700 tallet og op igen-
nem tiden til helt nykomponerede melodier. Det fortæl-
ler lidt om spændvidden i musikken, som duo´en leve-
rer sammen med deres jubilæumsband. Jubilæumsban-
det er også et symbol på en del af vandringen en 
spillemand foretager sig, mødet med andre spillemænd 
og den inspiration det giver. 
Som duo’en selv skriver, så er de parate til de næste 10 
år.
Et stort tillykke med jubilæet og held og lykke med de 
næste 10 år til Mette Kathrine Jensen på Harmonika og 
Kristian Bugge på Violin.
Bandet består af:
Morten Alfred Høirup: Guitar og sang
Bjarke Kolerus: Klarinet
Thomas Hedegaard: Kontrabas
Er du interesseret i at høre mere til Jensen og Bugge 
så kontakt www.jensen-bugge.dk
eller www.gofolk.dk/ www.folkshop.dk
Du kan også købe CD’en  på Spillemandskredsen hjem-
meside (under Forlaget): www.spillemandskredsen.dk – 
eller på telefon: 98318213

Dorthe Linde Jørgensen

Og hvorfor i det hele taget Bornholm. Ditte Fromseier, 
der er violinist og sanger i orkesteret er fra Bornholm 
og har derfor fået interesse for musiktraditionen på 
Bornholm og har fundet sammen med Sigurd Hockings 
på guitar, mundharmonika, jødeharpe og sang og Han-
na Wiskari Griffiths på saxofoner og sang. 
Musikken er inspirerende, lyrisk, melankolsk og samti-
dig med masser af swing. Orkesterets medlemmer er 
stærkt inspireret af den musik der omgiver Danmark, 
skandinavisk, engelsk og irsk og de kaster sig også ud 
i egne kompositioner.
Vil du gerne høre mere til Habbadám kan du se på www.
habbadam.dk eller kontakte GO´ danish Folk Music på 
www.gofolk.dk
Du kan også købe CD’en  på Spillemandskredsen hjem-
meside (under Forlaget): www.spillemandskredsen.dk – 
eller på telefon: 98318213.

Dorthe Linde Jørgensen

Hav og Land er titlen på Jensen & Bugges jubilæums-
CD. I år er det 10 år siden, harmonikaspilleren Mette 
Kathrine Jensen og violinisten Kristian Bugge dannede 
spillemandsduoen Jensen & Bugge. 
I den anledning har de samlet et jubilæumsband med 
guitar/sang, klarinet og kontrabas. 
Jensen & Bugge har kendt hinanden siden barndommen 
på Vejle-egnen, hvor de voksede op kun tre kilometer 
fra hinanden. Men selv om de stod på bussen samme 
sted i det meste af skoletiden, fik de først for alvor mu-
sikalsk glæde af hinanden, da de i 2001 begyndte på 
folkemusiklinjen på Det Fynske Musikkonservatorium i 
Odense. Siden har de hver for sig og især sammen spil-
let swingende og energisk dansk spillemandsmusik, ved 
baller og koncerter i Danmark, USA, Canada, Færøerne, 
Norge, Sverige, Finland, Sydkorea og Polen.
Begge har også modtaget eftertragtede priser ved Da-
nish Music Award Folk. Mette Kathrine Jensen fik i 2007 
en statuette for årets danske traditionelle album, hvor 
Kristian Bugge i 2006 vandt priser i kategorierne folke-
musikdebut og -instrumentalist.
I januar 2011 indspillede Jensen & Bugge cd’en ”Hav 
og Land - 10 år med dansk traditionel musik”, på hvil-
ken musikerne, som udgør jubilæumsbandet også med-
virker.
Titlen på Cd´en indikerer hvordan Mette Kathrine og 
Kristian bevæger sig over hav og land på deres musi-

10 års jubilæum Jensen & Bugge
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landsstævne

lAnDSSTævne 
for Folkedansere og 

Spillemænd 2011 i Aabenraa
Fra alle os her i Aabenraa skal lyde en kæmpe tak til alle jer, der deltog i stævnet, 
fordi I var med til at gøre stævnet til en god oplevelse. En uge fyldt med danse- og 
spilleglæde samt godt humør - hvad mere kan man forlange? - måske lige udover tør-
vejr fredag og lørdag ...
Vi endte med at være 1.244 stævnedeltagere hele ugen og derudover var der ca. 120 én-
dagsgæster, så vi fyldte godt op i bybilledet. Aabenraa Kommune har da også været me-
get begejstret for jeres besøg og fordi I bragte liv og glade dage til byen.
Der er også en hilsen fra vore kontaktpersoner på Brundlundskolen og i Aabenraa-Hal-
lerne med et ”mange tak for sidst”.
Vi håber, I alle har haft lige så dejlig en stævneuge som os, og glæder os til at gense 
jer alle til Landsstævne i Hundested i 2013.

Mange hilsner fra Stævneudvalget
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Fotos: Frederik og Jens Bang, www.aalborg-reklamefoto.dk
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 region norDjyLLAnD

hÅnDARBeJDS- og DRAgTDAg
Den årlige håndarbejds- og dragtdag afholdes denne 
gang i samarbejde med  Bangsbo  Museum i  Frederiks-
havn. 
Der vil være arbejdende værksteder med mange forskel-
lige håndarbejder, gammelt og nyt. Billedshow som vi-
ser sjaler fra den landsomfattende registrering af sjaler.
Tid: Lørdag 29.oktober 2011 kl. 12–16
Sted: Bangsbo  Museum, Dronning  Margrethesvej 6,  
Frederikshavn
Entré: Voksne 40 kr., under 18 år gratis

Dragtudvalget Region Nord

JAnUARKURSUS I novemBeR og
legeSTUe TIl SToRT SPIllemAnDSoRKeSTeR
Har du forgæves søgt efter det traditionelle dansekur-
sus i januar, så er det nu det sker.
Sammenslutningen af Folkedansere i Vendsyssel, Regi-
on Nord og Spillemandskredsen har slået 3 arrangemen-
ter i 2011 sammen, således at der samme dag både er 
dansekursus og spillemandskursus, og det hele sluttes 
af med legestue om aftenen.
Lørdag den 5. november 2011
Multihallen, Skolegades skole, Brønderslev
Dagens program:
Kl.13.00-17.30 Dansekursus, med Gert Højen Han-

sen, Århus
 (danse fra Randers heftet og For-

skellige Egne)
 Musikken leveres af Bjarne Jensen. 
Kl. 17.30-19.30 Spisepause. Se nedenfor.
Kl. 19.30-23.30 Legestue. Spillemandskursisterne 

spiller.
 PS. Spillemændene har kursus fra 

kl. 10-17.30 
Pris:
Kursus 100 kr.
Kursus og legestue  150 kr.
Legestue, inkl. kaffe 75 kr.
Medbring: Eftermiddagskaffe, samt service og 

bestik til resten af dagen.
Aftensmad kan bestilles ved tilmelding eller medbrin-
ges.
En platte (sild, fiskefilet, hamburgerryg, frikadelle, le-
verpostej, rejer, frugtsalat) 85 kr.
Stjerneskud 55 kr. Øl og vand kan købes.
Tilmelding senest den 20. oktober til
Kurt Christensen, tlf. 9842 5720, kurt.mose@webspeed.
dk eller
Trine Andersen, tlf. 4037 9019, sok@pc.dk eller
Leif Christiansen, tlf. 4041 3345, dyne-leif@stofanet.
dk

 region MiDtjyLLAnD

KURSUS I PARDAnSe og legeSTUe
Imellem vore folkedanse findes der mange sjove og fi-
nurlige pardanse. Vi vil kigge på nogle af dem på dette 
kursus.
Kurset afholdes af LDF Region Midtjylland i samarbejde 
med Gamle Danses Værn, Viborg.
Kurset finder sted den: 29. oktober 2011 i Festsalen 
på VUC, Sct. Nicolaigade 5, 8800 Viborg
Der vil være kursus fra 14.00–17.00 – i pausen nyder 
vi vores medbragte kaffe. Instruktører er Annette Chri-
stensen og Gert Højen Hansen
Herefter finder vi ud af noget aftensmad. Vi forestiller 
os, at man enten selv medbringer noget eller at vi be-
stiller pizza eller lign. som vi kan spise sammen. End-
videre er der flere gode spisesteder lige i nærheden, 
hvor man kan få dejlig mad.
Om aftenen er der legestue kl. 19.30-23.30.
Så sæt kryds i kalenderen allerede nu. 
Tilmelding og pris vil være at finde i næste nummer af 
Trin & Toner.

InDByDelSe TIl
KReATIv TemADAg meD TAmBUReRIng
På grund af manglende tilslutning (og for sene tilmel-
dinger) sidste år prøver vi igen i år.
Dragtudvalget region Midt holder kreativ temadag over 
emnet tamburering, 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 og forklæder til 
egnsdragter og til nutidig beklædning.
Alle, der kan og som har interesse i at bruge en hæk-
lenål, kan sagtens deltage. Kom og lad dig inspirere til 
at anvende denne specielle teknik til dekorering af for-
skellige tekstiler og beklædning - også selv om det ik-
ke er til en folkedragt.
Kom ud af starthullerne, vi kører efter ”først til mølle” 
princippet, max. 16 deltagere. 
Tid: Søndag den 30. oktober 2010 kl. 10.00–

16.00
Sted: Vestervang Skole, Boghvedevej 26, 8800 

Viborg
Undervisere: Karen Birgitte Hansen og Sonja Tind
Pris: 240,00 for ikke medlemmer af LDF
 120,00 for medlemmer
 Prisen er incl. formiddagskaffe
Tilmelding: Senest 16. oktober 2010 til Conny  

Jakobsen, tlf. 8665 1059/2347 1359,  
cej@jakobsen.mail.dk

Husk madpakke el. lign til frokost, samt drikkevarer til 
eget forbrug.

Dragtudvalget
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mIDT I DAnSen – Kom og væR meD!
Midt i Dansen (Region Midtjyllands Dansehold) er et 
 hold for dan se re, som vil an det og mere, end det de får 
hjemme i for enin gerne. 
Nu har du chancen for at få en masse dejlige danseti-
mer. – og ikke mindst – hyg geligt samvær med gode 
danse ven ner. 
Hold dig ikke tilbage, selv om du ikke har en dansepart-
ner – må ske er der andre uden partner, ellers hjælper 
vi med at finde en til dig.
Det er frivilligt, om man vil deltage i de opvisninger, 
som vi også tager ud til.
Yderligere info. hos: Lise Tauber, 23 72 60 37, mail: li-
setauber@get2net.dk eller på Region Midtjyllands hjem-
meside.
Vi forventer, at du i forvejen kan de grundlæggende 
dansetrin.
Du kan møde op til en træning eller kontakte os på mail 
eller telefon.
Dansedatoer i efteråret 2011:
Søndag den 25. september  kl. 10.00–15.00
Søndag den 30. oktober    kl. 10.00–15.00
Søndag den 20. november   kl. 10.00–15.00
Søndag den 11. december   kl. 10.00–15.00 (julehygge).
Danseinstruktør: Gert Højen Hansen og spillemand: Tom 
Elbert.
Vi danser på Ikast Bibliotek, Grønnegade 25, 7430 Ikast 
(Dansesalen på 1. Sal) Husk at medbringe dansesko, 
frokost, eftermiddagskaffe og masser af danselyst.
Pris 50 kr. pr. gang.

 region SyDDAnMArK

Region Syddanmarks danseudvalg inviterer til
Instruktøraspirantkursus for alle jer, der gerne vil prø-
ve hvordan det er at undervise i folkedans.
Dansekursus for alle jer, der gerne vil danse en hel 
weekend og samtidig bakke op om vore kommende in-
struktører
Aspirantbal for alle jer, der gerne vil ud og svinge træ-
benet en lørdag aften under ledelse af instruktøraspi-
ranterne
Kurserne foregår fredag-søndag den 18.-20. november 
2011 og legestuen lørdag aften den 19. november – alt 
på Mølholm Skole i Vejle.
Læs mere under ”Kurser” i dette nr. af Trin & Toner.
Vi glæder os til at se jer!

Region Syddanmark, Danseudvalget

 region SjæLLAnD

Så blev det september og der står en ny folkedansersæ-
son for døren, nogle foreninger er allerede i gang og 
resten følger snart efter, Region Sjælland ønsker alle 

vil få en god sæson med mange gode oplevelser. Jeg 
vil lige benytte lejligheden til at oplyse om nogle af re-
gionens arrangementer. 
Den 24. september har vi et medlemsmøde på Dag-
marskolen i Ringsted. Her er alle velkommen, det er jo
på sådan et møde man kan gøre sin indflydelse gæl-
dende og dermed præge arbejdet, så alle får størst glæ-
de ved at være en del af vores region. 
Den 25. september indbyder danseudvalget til Tema-
dag for danseinstruktører og andre interesserede. Et 
spændende kursus, hvor Helle Larsen er instruktør og 
Steffan Sørensen spiller til. Kurset foregår på Dagmar-
skolen i Ringsted kl. 10.00–15.00. Tilmelding senest 
den 10. september til John Gravesen, tlf. 5576 1298, 
e-mail sekr@ringstedfolkedansere.dk 
Jeg vil også nævne danseudvalgets arrangement med 
Henrik Larsen som instruktør og Frederik Pustelnik som 
spillemand. ”Gør din dans gladere og bedre” er tema-
et for kurset, som løber over 3 søndage den 8. januar, 
den 12.februar og den 11. marts 2012 på Haarlev bib-
liotek, så husk allerede nu at sætte X i kalenderen. 
Ovenstående arrangementer er/bliver sendt ud til for-
eningerne, de er også til at finde på regionens hjemme-
side www.folkedans.dk , klik ind på ” Region Sjælland”

På Region Sjællands vegne, Poul Erik

DRAgTDAg PÅ Køng mUSeUm
En fabrik, der vævede hør. Region Sjællands dragtud-
valg holder dragtdag på Køng Museum, Bygaden 27, 
Køng, 4750 Lundby søndag den 9. oktober 2011.
Vi mødes foran Køng Museum kl. 12.45.
I 1774 købte storkøbmand Niels Ryberg et stort jord-
godt i Køng og grundlaget en af landets tidligste og fi-
neste fabriksanlæg. Væveriet fremstillede de fineste lin-
nedtekstiler og allerede i 1784 blev fabrikken kongelig 
hofleverandør. Vi skal se de store væve, hvor et utal af 
tråde bliver til fine stoffer. En museumsguide viser os 
rundt og fortæller om vævene og vævningen.
Efter kaffen viser Aage Jørgensen processen fra rod til 
tråd, alt det hørren skal igennem, før den kan væves til 
de fine stoffer. Fra hørren blev sået på marken, og til 
den var klar til vævning, skulle bonden have fat i den 
flere gange, og passede han ikke på, kunne det gå galt, 
f.eks. når hørren blev lagt ud til rødning, hvor den kun-
ne tage skade og blive ubrugelig, hvis den lå for kort 
eller lang tid, eller når den skulle tørres over åben ild, 
hvor den let kunne antændes.
Køng Museum lukker kl 16.00, så der skulle også blive 
tid til at se museets udstilling af Familiens Rathjes ma-
lerisamling – 20 malerier fra Møn. Det koster 100,00 kr. 
at deltage i arrangementet. Prisen dækker omvisning, 
kaffe og foredrag.
Tilmelding kan ske på tlf. 2556 3507 eller lone-nielsen@
koegemuseum.dk senest den 25. september.
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St yrelsen

nyUDDAnneDe InSTRUKTøReR
Efer endt kursus på Nørgaards Højskole i Bjerringbro i uge 26 kunne 8 kursister 
modtage bevis for afsluttet instruktøruddannelse.
Vi ønsker hjerteligt tillykke!

Styrelsen

Øverst: Bjørg Christensen (instruktør), Christian Obel (instruktør), Laine Ruus, Minna Haim, Susanne Plesner-Petersen. 
Nederst: Emilie Mai Elkiær, Pia Estrup Sørensen, Rune Chr. Dyekjær Pedersen, Julie Barsøe Larsen, Mette Lukasiewicz.

Foto: Jørn Nødskov. Øvrige fotos fra kurset: Anne Kathrine Clausen
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Nedenfor følger en oversigt over træningstider og –
steder mv. på mange af lokalforeningerne indenfor 
LDF. Det er dejligt at se, at så mange igen i år har 
benyttet sig af tilbudet om gratis optagelse af deres 
oplysninger.
Til de foreninger, der ikke har indsendt rettelser til 
optagelsen for 2010: Har der stået en dato i 
2010-udgaven (f.eks. dato for sæsonstart) er denne 
blevet slettet. Årsagen er den simple, at ugedagene 
ikke falder på de samme datoer i 2010 og i 2011! 
Derudover er der ikke rettet i optagelsen.
Og så skal det lige pointeres, at ”Mødetider” kun er 
beregnet til oplysninger om faste træningstidspunkter 
– ikke om div. legestuer, fester og andre 
arrangementer. Derfor er oplysninger om disse tiltag, 
hvor festlige de end lyder, blevet slettet i 
optagelserne.

Redaktøren

 region norDjyLLAnD
Brønderslev Folkedanserlaug (1101)
Sæsonstart 12. sept.
Danser mandag: Børnehold 18.30-19.30, voksenhold 
19.30-21.30. Begge hold i Fælleshuset Niels Bohrs 
Plads 
Sæsonstart 7. sept
Onsdage lige uger: Baldansehold 19.30-21.30. 
Gymnastiksalen Søndergade Skole sept.-dec. 2011. 
Gymnastiksalen Skolegade Skole jan.–april 2012.
Formand Hanne-Grethe Kjær, Fyrtøjsvej 35, 9700 
Brønderslev, tlf.. 9882 3063 – 4042 4415, 
larsenhgcl@turbopost.dk, www.brslevfolkedansere.dk

Dronninglund Folkedanserforening (1102)
Danser hver tirsdag på Dronninglund Gymnasium kl. 
19.30-21.30. Fmd. Søren Jensen, Kastanievej 9, 9330 
Dronninglund, tlf. 9884 1539, mail: elsesoeren@
stofanet.dk

Frederikshavn Folkedansere (1104)
Mødetider: Torsdage kl. 19.30
Sted: Ørnevejens Skole, 9900Frederikshavn
Fmd.: Edly Kiil Naldal, tlf.: 9842 5561, mail: per.
naldal@mail.dk

Sæby Folkedanserforening (1105)
Voksenhold hver tirsdag kl. 19.30–21.30 på 
Sæbygårdskolen. Sæsonstart i uge 38.
Fmd. Kurt Christensen, Gærumvej 19. 9900 
Frederikshavn. Tlf. 9842 5720, mail: Kurt.mose@
webspeed.dk

Folkedanserforeningen “Vendsyssel” 
Hjørring (1106)
Vi danser i Bagterphallens Multihal hver mandag kl. 
19.30-21.30.
Alle er meget velkomne, såvel enlige som par.
For yderligere information kontakt Jens Hyldgaard, 
tlf. 9898 6159, mail: hyld1@hotmail.com, www.
folkedans-vendsyssel.dk

Taars og Omegns Folkedanserforening 
(1108)
Vi danser på  Bålhøj Centret Tykskovvej 4, Tårs.
Torsdag fra 19.30 til 21.30. Sæsonstart 8. september 
2011.
Alle er velkomne.  Husk kaffekurv.
Formand: Erik Kristensen, Tidemandsholmsvej 185, 
9830 Tårs. tlf: 9895 8320 – 2442 2392 - mail: jdek@
pc.dk
Leder: Elsebeth Steffensen, Bagterp.

Bjergby Mygdal folkedanserforening 
(1109)
Danser i Mygdal forsamlingshus hver tirsdag  kl. 
19.30 til 21.30. Husk kaffekurv til pausen. 
Formand Palle Madsen tlf. 9897 1502, mobil 4193 
6925, mail mopa@privat.dk

Læsø Folkedanserforening (1111)
Vi danser hver onsdag i Læsø Forsamlingshus
Børnehold: kl. 13-15. Danseleder Joan Jensen.
Voksne: kl. 19.30 -21.30. Danseleder: Ilse Vilsen.
Fmd Preben Mikkelsen, tlf.9849 1128, mail 
pmilaesoe@mail.dk

Morsø Folkedanserforening (1207)
Folkedans i Det Ottekantede Forsamlingshus, Øster 
Jølby
Hver mandag kl, 19.30 -22.00
Fmd. Birgit Pedersen tlf. 9772 3857

Aalborg Folkedansere (1301)
Danser i Kompagnihuset, Østerågade 17, 2. sal hver 
onsdag kl. 19.30-21.30 og hver torsdag kl. 13.15-
15.15. Sæsonstart den 14./15. september.
Fmd. Thomas Jørgensen, tlf. 9813 8274/2048 6175, 
mail thoeljo@stofanet.dk

Nørresundby og Omegns 
Folkedanserforening (1302)
Vi danser i den gamle spisesal på Løvvangskolen hver 
tirsdag fra kl. 19.30-21.30. Sæsonstart den 13. 
september
Fmd. Sonja Klit,  tlf. 9817 0212  mobil 2653 2415

Hadsund og Omegns Folkedanserforening 
(1306)
Danser i Hadsund Kulturcenter, lokale 5, hver mandag 
kl. 19.30 – 21.30.
Formand Bent Larsen, tlf. 9857 3080

Rebildkvadrillen (1308)
Danser hver tirsdag kl. 20-22 på Spillemandsmuseet 
Rebild. Sæson: Sept.-april. Fmd. Jonna Borella, 
Jyttevej 6, 9520 Skørping, tlf. 9839 1208.

Møllekvadrillen (1309)
Torsdage kl. 19.30-21.30 i Ridemandsmølle, Godthåb.
Formand Lisbeth Busk-Matthiasen. Tlf. 9878 
0592/2841 4071 eller e-mail: kclbm@stofanet.dk

 region MiDtjyLLAnD
Herning og Omegns Folkedanserforening 
(2102)
Vi danser flg. dage: Mandag – voksne, øvede. Torsdag 
– børn 3-6 år, 7-12 år og voksne nybegyndere/let 
øvede. Alle hold danser Bornholmsvej 6, 7400 
Herning.
Fmd. Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 
Herning, tlf. 9722 6022, e-mail: j-k-hansen@mail.dk.

Karstoft og Omegns Folkedanserforening 
(2103)
Danser i Karstoft samlingshus hver mandag kl. 19.30-
22.30. Sæsonstart i uge 37.
Formand: Arne Hynkemejer, tlf. 9719 2062

Sdr. Felding og Omegns 
Folkedanserforening (2104)
Danser hver torsdag aften i Sdr. Felding Kulturcenter. 
Børn kl. 17.30-18.15, voksne kl. 19.30-22.00
Fmd Ole Pedersen, 2217 1825
Hjemmeside: www.sdr-felding-folkedans.dk

BGU-Folkedansere (2105)
En forening hvor der sker noget – hele tiden! 
Mulighed for deltagelse i stævner, opvisning, 
udveksling m.v. Voksenhold onsdag aften. Sæsonstart 
uge 37. Yderligere oplysninger hos fmd. Kirsten 
Grøndahl, tlf. 9718 1447 eller e-mail: kirstengb@
mail.dk. Se også www.bgu-brande.dk

F.U.F. Foreningen for Uldjydernes 
Folkedanserfestival (2106)
1. søndag hver måned kl. 19-21 i Det grønne område, 
Hyldgårdsskolen, Ikast. Fmd. Johannes Daniel, 
Grønnegade 8, 7430 Ikast, tlf. 9715 1444, e-mail: 
gronnegade@privat.dk.

Ikast og Omegns Folkedanserforening 
(2107)
Fmd. Asger E. Knudsen, Akacieparken 25, 7430 Ikast, 
tlf. 9715 4545. 
Voksenhold danser mandage kl. 19.30 til 22 i 
Bibliotekssalen, Grønnegade 25, Ikast.

Lemvigegnens Folkedansere (2111)
Danser i gymnastiksalen ved Lomborg børnehave hver 
tirsdag kl. 19.30 - 22.00. Sæsonstart i uge 37.
Seniorer danser på Christinelystskolen i 
håndarbejdslokalet hver 2. torsdag kl. 15.00 - 17.00. 
Sæsonstart i uge 39.
Fmd. Birthe Kynde, mob 28682117, mail.: 
birthekynde@gmail.com

Holstebro Folkedanserforening (2112)
Børn i alle ulige uger
3-7 år, lørdag den 3.9.11 kl. 11.00 - 12.00
8 år …. lørdag den 3.9.11 kl. 12.00 - 13.00
Instruktør Hans L. Pedersen
Voksne
Nybegyndere mandag den 5.9.11 kl. 20.00 - 22.00. 
Instruktør Grete Villadsen
Øvede tirsdag den 6.9.11 kl. 20.00 - 22.00. Instruktør 
Hans L. Pedersen
Øvede onsdag den 7.9.11 kl. 20.00 - 22.00. 
Instruktør Charles H. Pedersen
Kursusholdet 
Torsdag den 15.9.11 kl. 14.00 - 16.00. Instruktør 
Tove M. Pedersen
Sted
Folkedanserhuset, Banetoften 42, 7500 Holstebro
Formand: Ellen Kjær, Hovvej 5, 7500 Holstebro 
E-mail: ellen@lbanet.dk  

Kragelund Folkedansere (2201)
Danser i boldhallen ved Øster Snede skole hver 
mandag kl. 19.30-21.50. 
Fmd. Benedicte Henriksen, tlf. 7589 3600

Tørring-Uldum Folkedansere (2202)
Sted: Aale Forsamlingshus. Tid: Hver mandag - små 
børn kl. 17.00, mellembørn kl. 17.40, store børn kl. 
18.30. Instruktør Marlene, Musik, Felix, Vibeke, Peter 
og Anette. Voksne kl. 19.30. Instruktør Else Dam. 
Musik Olav, Vibeke m.fl.. 
Fmd. Fin Felix Bak Nielsen, Nyvej 27, Aale, 7160 
Tørring, tlf. 7567 6792, e-mail: marlix@dlgmail.dk.

Folkedanserforeningen FANDANGO, 
Horsens (2204)
Sted: Festsalen, Torstedskolen, Horsens
Tirsdage: Ældreholdet kl. 15.30–17.15 og 
Voksenholdet kl. 19–21.45. 
Torsdage: Børneholdet (4-7 år) kl. 16–17, 
Juniorholdet (8–12 år) kl. 17–18 og Ungdomsholdet 
(13 år - ) kl. 17–18. 
Dragtsyning efter aftale.
Instruktører: Lillian Krak, Ole Skjødt, Kenneth Krak og 
Karin Christensen.
Fmd. Hanne Skjødt, Brådhusvej 7, 8700 Horsens. Tlf. 
8655 1570. e-mail: skjoedt@pc.dk. Hjemmeside: 
www.fandango-horsens.dk. 

Gedved Folkedanserforening (2205)
Træning onsdag kl. 19.30-22 fra sept. til april i 
Aktivitetshuset, Gedved Skole. Instruktør Anette 
Dalstrup. Musik Sonja Høj Nielsen og Ingolf Ryom-
Nielsen. Fmd. Kurt Haubjerg Madsen, Søvejen 44, 
Vestbirk, 8752 Østbirk, tlf. 2762 1646.

Hatting IF Folkedansere (2206)
Vi danser hver mandag kl. 19.00-19.30. Trinøvelser 
kl. 19.30-21.45 alm. øveaften. De første 3 øveaftener 
er gratis. Vi deltager i Europeaden. Medbring selv 
kaffe. Instruktør: Niels Elvstrøm. Fmd. Alice 
Mikkelsen, tlf. 7569 1069.

Horsens og Omegns Folkedansere (2207)
Danser hver tirsdag fra kl. 19.30 til kl. 21.30 i 
festsalen på Søndermarksskolen, Lindvigsvej 4, 8700 
Horsens. 
Sæsonstart tirsdag den 30. august. 
Fmd. Anne-Lise Jensen, Dannebrogsgade 17, 8700 
Horsens, tlf. 4053 5410.
Foreningens hjemmeside: horsens-folkedans.

Alhedens Folkedanserforening (2208)
Træning: Sept.-april, mandag kl. 19.30-22 i Havredal 
Forsamlingshus. Instruktør Kirsten Hansen, Serup. 
Fmd. Poul Christensen, tlf. 8666 7649.

› møDeTIDeR 2011/2012



Trin & Toner · Nummer 6 · September 201120

Bjerringbro Idrætsf. Folkedansere (2209)
Vi danser på Enggården tirsdage kl. 19.30.
Formand: Bjarne Andersen, tlf. 8668 4385, mail 
endelt@bknet.dk

Folkedanserforeningen Gamle Danses 
Værn Viborg (2210)
Seniorfolkedans torsdag kl. 16.30–18.30. 
Begyndere voksne torsdag kl. 19.00–20.00
Fortsættere voksne torsdag kl. 19.30–22.00
Sæsonstart uge 35 i festsalen, VUC, Viborg
Moderne pardans festdans tirsdag kl. 19.00–19.45
Moderne pardans begyndere tirsdag kl. 19.55– 20.40
Moderne pardans let øvede tirsdag kl. 20.50– 1.35
Sæsonstart uge 39 i festsalen, VUC, Viborg  
Form. Niels Rohde Pedersen, tlf. 8662 4722, mail 
nrp@gdv-viborg.dk, www.gdv-viborg.dk  

Karup og Omegns Folkedanserforening 
(2211)
Danser i Karup Forsamlingshus hver onsdag kl. 19.30-
22.00. 
Fmd. Erik Søjborg, tlf. 8666 1409, mail soejborg@
get2net.dk

Viborg Folkedanserforening (2216)
Danser på Paletten mandage i sep., okt. og nov. kl. 
19.30-22.00 (ikke i efterårsferien)
Flemming Kjærup, tlf. : 8667 2515, mail flemming@
kjaerup.dk  

Ans Folkedansere (2218)
Ans Folkedansere danser i Storrummet på Ans Skole 
hver onsdag kl. 19.30-22.00. 
Sæsonstart uge 37.
Fmd. Bente Holm, tlf. 8665 8327.

Silkeborg-Lysbro Folkedansere (2221)
Vi danser i Sinding Forsamlingshus hver tirsdag kl. 
19.30-22.
Sæsonstart tirsdag d. 6. september.
Danseleder: Hanne Mølgaard.
Fmd. Jørgen Holme, tlf. 8688 1215, mail: 
mailholme@gmail.com

Sorring-Toustrup Folkedanserforening 
(2222)
Sæsonstart. mandag. d.05/09 - 2011 kl.19.30
Sted: Sorring skole, Skolebakken 4, 8641 Sorring
Mandage fra 19.30-22.00
Danseleder: Anne Grethe Dahlstrøm
Fmd. Carl Erik Rasmussen, tlf. 8687 5596 
www.sorring.dk, folkedans@sorring.dk

Odder og Omegns Folkedanserforening 
(2223)
Vi danser på Skovbakkeskolen i gymnastiksal 2 hver 
tirsdag kl.19.30-21.40 
Sæsonstart i uge 36.
Fmd. Hilda Rasmussen, tlf.nr.8654 3316, e-mail: 
oof@odderfolkedansere.dk

Låsby og Omegns Folkedansere (2224)
Fmd. Tage Højris Madsen, Lokesvej 8, 8680 Ry, tlf. 
8689 2769. Instruktør Tove Juhl Jensen, Silkeborg. 
Øvelse hver tirsdag kl. 19.30 på Låsby skole. Sæson: 
Sept.-marts incl.

Vestermarken og Omegns 
Folkedanserforening (2225)
danser i Ravnstrup forsamlingshus hver torsdag kl. 
19.30 -22.00. Sæsonstart uge 38. 
Fmd. Knud Erik Christensen tlf. 8664 7036

Gjerrild Folkedanserforening (2303)
Danser på friskolen i Gjerrild, gymnastiksalen, hver 
tirsdag kl. 19.30 - 22.00. Sæsonstart uge 38
Fmd. Kurt Pedersen tlf. nr. 8633 2498, mobil 2248 
6221 mail kurt.pedersen@sport.dk

Bjerregrav Folkedansere (2305)
Danser i Bjerregrav skoles gymnastiksal hver onsdag 
kl: 19.30-21.30
Sæsonstart den 7. september (uge 36)
Fmd.: Lissa Skaaning, tlf: 8643 2116 - 6019 9989, 
email belissa@privat.dk

Langå Folkedanserforening (2306)
Vi danser hver mandag kl. 19.30 - 21.30 i Langå 
Skoles festsal. Par og enlige, unge og ældre, øvede og 
begyndere, alle er velkomne.
Kirsten Bødker leder dansen og Ove Bach Nielsen 
leverer musikken.
Evt. yderligere information hos Jens Christensen 
(formand) tlf. 8646 7699 eller på mail tebbesen@
ofir.dk

Borum og Omegns Folkedansere (2308)
Danser i Sabro Korsvejskolens gymnastiksal hver 
onsdag kl. 19.30-22.00
Sæsonstart  i  uge 36.
Form. Vagn Bødker, tlf. 8694 8493,  e-mail: agva@
mail.dk

Folkedansen 1945, Århus (2309)
Fmd. Rise Thomsen, Nørrevænget 154, 8310 Tranbjerg 
J, tlf. 8629 0463. Danser hver mandag. Forældre/barn 
kl. 17.00-17.35, Mellemholdet 17.40-18,30, 
Ungdomsholdet 18.30-19.45, Voksne 19.50-22.00. I 
eget hus, Finnebyens Forsamlingshus. Alle er meget 
velkomne.

Folkedanse Foreningen for Aarhus og 
Omegn (2310)
Fmd. Børge Lundgård, Borumbygade 25, 8471 Sabro, 
tlf. 8694 8556. Instruktør Gert Højen Hansen. 
Øvelse hver torsdag kl. 19.30-21.45 i Lokalcentret, 
Ankersgade, Århus C

Lystrup Kvadrillen (2313)
Danser i Elsted-Lystrup Beboerhus hver torsdag kl. 
19.30-22.00
Instruktør: Mie Nielsen
Fmd. Bodil Andersen, tlf. 8616 1840

Hammel og Omegns Folkedanserforening 
(2319)
Fmd. Birte Jakobsen, Hedehusvej 1, 8450 Hammel, 
tlf. 8696 3684. 
Instruktør: T. Juhl Jensen. Træning torsdag kl. 19.30 
på Søndervangskolen i Hammel.

Samsø Folkedansere (2322)
Onsdag på Lilleskolen, Onbjerg:
Forældre/barn kl. 16.30-17.30. Børn kl. 17.30-18.30. 
Unge kl. 18.30-19.30. Voksne kl. 20.00-22.00
Torsdag i Medborgerhuset: Ældre kl. 16.00-18.00
Sæsonstart ultimo september.
Fmd. Bente Sørensen, Storegade 13, Pillemark, 8305 
Samsø, tlf. 8659 0303.

Skanderborg Folkedanserforening af 1970 
(2325)
Danser hver mandag i Grønnedalsparkens Beboerhus, 
N.F.S. Grundtvigsvej 50, Skanderborg. 
Fmd. Søren Skjærbæk, Lindevej 7, 8660 Skanderborg, 
tlf. 8652 2115. 
Instruktører voksne: Lone Jørgensen og Gerth H. 
Hansen, Børn og unge: Jens Emil Petersen.

Dans Med Os (2327)
Formand: Martin Søballe, tlf.: 2348 1970, mail: m.
soeballe@gmail.com, www.dansmedos.dk
Linedance - letøvede: Tirsdag kl. 18.00-19.00. Viby 
Bibliotek, Skanderborgvej 170, Viby. Instruktør: 
Anette M. Nielsen
Folkedans - tirsdagsholdet: Tirsdag kl. 19.30-22.00. 
Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, Viby. Instruktør: 
Mie M. Nielsen
Folkedans - Seniorholdet: Onsdag kl. 14.45-16.45. 
Åby Bibliotek, Åbyhøj. Instruktører: Gert H. Hansen 
og Mie M. Nielsen

 region SyDDAnMArK
Esbjerg Folkedanser Forening (3104)
Danser i Bakkeskolens festsal hver torsdag kl. 19.15-
21.15. Sæsonstart i uge 35.
Fmd. Hilmar Mikkelsen, tlf. 7511 7967.

Sædding Borgerforenings 
Børnefolkedansere (3105)
Kontaktperson: Benny Nielsen, Åtoften 24, 6710  
Esbjerg V. Tlf. 2076 2658. Mail nielsen.benny@privat.
dk. Danser hver tirsdag kl. 18.30-19.30 på Sædding 
Skole. Sæson: sept.-april.

Varde og Omegns Folkedanserforening 
(3106)
Vi danser hver tirsdag i Eventyrgården i Janderup kl. 
19.30-22.00. Start d. 13. september
Ældredans i Medborgerhuset i Varde, hver onsdag 
eftermiddag 13.45-16.15. Start 7. september.
Begynderdans på Lykkesgårdsskolen i Varde, 6 
søndage inden jul 14.00-16.00. Start 18. september.
Fmd. Birte Agerbo, 7525 8865 

Brørup-Holsted Folkedansere (3107)
Danser på Byager Skolen hver onsdag kl. 19.15 til 
21.30 Sæsonstart uge 36 
Børn Torsdag uge 36 kl. 16.30 til 17.30 på Byager 
Skolen. 
Fmd. Hans Erik Nielsen, Nørbøllingvej 15, 6650 
Brørup tlf. 7538 2778 / 5091 4081

Fredericia Kvadrillen (3109)
Danser i Skjoldborgvejens skoles festsal onsdage.
Fmd. Orla Pedersen. tlf. 7592 6102, orlalise9@
hotmail.com

Bjert-Stenderup Folkedanserforening 
(3110)
Vi danser i Aulaen på Sdr. Bjert skole mandag kl. 
19.30-21.30. 
Instruktør: Ruth Jensen, tlf. 7557 2905
Fmd. Leif Petersen, tlf. 7557 7176 – 2368 9309

Koldingegnens Folkedansere (3112)
Mandage kl. 19.30, ”Cafeteriet”, Låsbyhøj, Nørregade 
1, Kolding
Fmd: Finn Isaksen, Brennerpasset 61, 6000 Kolding, 
tlf. 7552 9054
Sæsonstart: 1. mandag i september.
Alle er velkommen.

Jelling Folkedansere (3116)
Vi danser mandage kl. 19.30 – 22.00 i Seniorhuset, 
Ringvejen 1, 7300 Jelling. Alle er velkommen. 
Fmd. Inga Sørensen, Klintevej 20, 7100 Vejle. Tlf. 
7582 3013,  email: ingasrnsn@gmail.com

Vejle Vesteregns Folkedansere (3119)
Sæsonstart 31.08.2011.
Danseaften hver onsdag kl. 19.30 for alle i Lindeballe 
Forsamlingshus, Åstvej 54, 7321 Gadbjerg
Instruktør: Carlo Nielsen
Musik: Gerda Madsen (klaver) og Henning Almskov 
Jørgensen (violin)
Fmd. Knud Vilstrup, Godrumvej 4, 7323 Give, tlf. 
7573 8274

Hedens Folkedansere (3120)
Træning for børn starter i september på Filskov Skole, 
Skolegyden 4, Filskov kl. 17.00-18.00. Instruktør 
Dorthe. Spillemand ?
Træning for voksne starter i september kl. 19.30. 
Dansested pt. ukendt. Instruktør: Arne Rasmussen. 
Spillemænd Gerda Massen og Henning Jørgensen.
Formand: Ove Christensen, tlf.: 7532 1831, e-mail: 
gretheove@mail.dk 

Aabenraa og Omegns Folkedansere (3201)
Begyndere: Tirsdage kl. 19.30-21.30. Start 6. sept. i 
Nygadehuset, Aabenraa
Voksne: Onsdage kl. 19.30-21.45. Start 7. sept. i 
Brundlundskolens gymnastiksal, Aabenraa
Ældre: Onsdage kl. 14.30-16.30. Start 7. sept. i 
Nygadehuset, Aabenraa
Fmd.: Elin Bjerregaard, tlf. 7463 1941 el. 2234 5067, 
elinbjerregaard@hotmail.com, www.folkedans-
aabenraa.dk
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Grænsekvadrillen, Folkedansere og 
Spillemænd (3202)
Danser hver mandag kl. 19.30-21.45 på Kruså Skole 
fra sept.-marts. 
Fmd. Karin Becker, Fornbyvej 26, 6330 Padborg, tlf. 
7467 1720, karinbecker@mail.dk, www.
graensekvadrillen.dk

Haderslev og Omegns Folkedansere (3203)
Hver onsdag kl. 19.30 fra sept.-april i Den Gl. 
Katedralskoles Festsal, Gåskærgade 28, Haderslev. 
Folkedans for ældre kl. 14-16 samme sted. 
Fmd. Lorens Andersen, Favrdalen 22, 6100 Haderslev, 
mail: lorens_andersen@mail.tele.dk

Sønderborg Folkedansere (3205)
Børnehold: Tirsdag kl. 16.15-17.00. Voksenhold 
mandag kl. 19.30-21.30. Ældrehold torsdag 14.00-
16.00. Alle hold på Sønderborghus.
Fmd. Ina Lüthje, Mejerivej 5, Nybøl, 6400 
Sønderborg, tlf. 7446 7475, mail: tage@dlgmail.dk, 
www.soenderborgfolkedans.dk

Nord Als Folkedansere (3206)
Voksne danser på Alsingergården tirsdage kl. 19.30-
21.30, sæsonstart uge 36
Børn og unge på Alsingergården torsdage, sæsonstart 
uge 35.
Ældrehold på Langesøgården, opstart uge 38 
Fmd: Aase Margrethe Petersen, tlf, 5337 1730, mail: 
petersen@bbsyd.dk

Asserballe Ungdomsforenings 
Folkedansere (3207)
Vi starter den nye sæson torsdag den 15. september 
kl. 19:30 – tag kaffe og vennerne med til en hyggelig 
start på den nye sæson. Alle danseaftener er torsdag 
kl. 19.30–21.30 i Asserballe gl. skole. Kom og vær 
med, de første par gange er gratis.
Instruktør: Annette Luice Rasmussen, tlf. 7445 3669
Formand/musik: Anna Marie Møller, tlf. 7447 4380

Kloster Kvadrillens Folkedansere (3210)
Danser i Gymnastiksalen på Løgumkloster Skole hver 
anden torsdag kl. 19.30-21.45, start 15. september.
Fmd. Erling Møller Kristensen tlf. 74743812

Assens Folkedansere (3301)
Danser på Tobaksgården hver onsdag kl. 19.30–21.45
Fmd. Conni Hansen. tlf. 6471 2051, mail.pkh@
webspeed.dk
www.assensfolkedansere.dk

Gymnastikforeningen Verninges 
Folkedansere (3302)
Sæson: Sept.-marts. Ældrefolkedans torsdage kl. 
14.00-16.30. Aftenfolkedans torsdage kl. 19.30-
22.00. Dansen foregår i Verninge Forsamlingshus. 
Instruktør for ældrefolkedans: Inge Jørgensen, 
Verninge, 5690 Tommerup, tlf. 6475 1565. Instruktør 
for aftenholdet: Dorte Jørgensen, tlf. 6479 1423.

Særslev Gymnastikforenings Folkedansere 
(3305)
Danser i Særslev Skoles gymnastiksal hver torsdag kl. 
19.30-21.30. Sæsonstart uge 37.
Fmd. Anne-Grete Hansen, tlf. 6489 1477.

Birkende og Omegns Folkedansere (3306)
Øvedag tirsdag kl. 19.30-21.45 i Hans Tausen Centret, 
Birkende. 
Instruktør: Willy Bjerring, tlf. 6538 2845. Fmd. Villy 
Mundt, tlf. 6538 1590.

Middelfart Folkedansere (3310)
Øveaften hver torsdag, Bakkehuset, Assensvej 100, 
Middelfart. Voksne kl. 19.30-22.00. Sæson: 1. sept. – 
31. marts. Alle er velkommen. Fmd. Birthe Hoffland, 
Erritsø Kirkevej 12, 7000 Fredericia, tlf. 7594 3915.

Odense Kvadrillen (3313)
Øveaften børn og voksne hver onsdag på 
Åløkkeskolen. Børn og unge kl. 17.15-19.45. Voksne 
kl. 20-21.45. Ældredansere hver torsdag kl. 14-16 i 
Lokalcenter, Korsløkkehaven 41. Fmd. Poul Alex 
Larsen, Musvågevej 14, 5210 Odense NV, tlf. 6616 
4621.

Hjallese Folkedansere (3314)
Øvested: Hjallese Forsamlingshus.
Mandag: Seniorefolkedans. kl. 15.15 - 17.15 
Mandag: Voksne kl. 20.00-22.00
Sæson start: September. Seniorer slutter maj, Voksne 
slutter august.
Fmd. Hans Ole Andersen. Tlf. 6612 9199, E-mail 
h.o.a@galnet.dk. Hjemmeside: hjallesefolkedansere.
dk   

Korup-Ubberud Folkedansere af 1977 
(3316)
Danser hver onsdag på Ubberud Skole, Ubberudvej 30, 
Ubberud. 
Fmd. Grete Pedersen, Sømarksvej 50, 5471 Søndersø, 
tlf. 6593 3936. e-mail: gretep47@hotmail.com. 
Instruktør: Hanne Præst. 
Sæsonstart 1. onsdag i sept. Sidste onsdag i hver 
måned medbringes kaffe og brød.

Næsby-Tarup Folkedansere (3317)
Danser i Tarup Skoles Aula, Tarupgårdsvej 1, Odense 
NV hver tirsdag  kl. 19.30-21.30. Sæsonstart uge 36.
Fmd. Arne Hansen,  mobil 2339 7671.

Brudager og Omegns Folkedanserforening 
(3319)
Danser hver onsdag i Brudager Forsamlingshus, 
Brudager Bygade 11. Store børn og voksne kl. 19.30-
22.00. Alle er meget velkomne. 
Instruktør: Karen Jensen.
Fmd. Tove Stenderup, tlf. 6228 1466.

Gudbjerg Folkedansere (3320)
Kaj Petersen, Popholtvej 5, 5892 Gudbjerg, tlf.: 6225 
2403, e-mail: popholtvej@mail.dk

Svendborg Folkedansere (3321) 
Sæson september–april,  Østreskoles gymnastiksal.
Ældrehold  tirsdag kl. 15 – 17. Instruktør: Astrid 
Hansen, tlf. 6222 0976/5129 0721
Aftenhold  tirsdag kl. 19.15 – 21.30. Instruktør: Knud 
Erik Petersen,  tlf. 6220 5756
Begynderhold  onsdag 14.09.2011–30.11.2011 kl. 
19.00-21.00, natur og teknik. Instruktør: Astrid 
Hansen, tlf. 6222 0976/5129 0721
Børnehold Thurø Skoles gymnastiksal, torsdag kl. 
14.30–15.30. Instruktør: Astrid Hansen, tlf. 6222 
0976/5129 0721
Formand: Astrid Hansen Knud Urnes Vej 2, 5700 
Svendborg, tlf. 6222 0976/5129 0721, e-mail: astrid.
ege@mail.dk  

Taasinge Folkedansere (3322) 
Sæson: Sept.–april.  Vi danser hver torsdag kl. 19.30–
21.50 i gymnastiksalen på Sundhøjskolen i Vindeby 
(lige over Svendborgsundbroen og til venstre). Nye 
dansere er meget velkomne. Husk kaffekurven.
Instruktør: Merete Vilhelm
Fmd. Anni Skov, tlf.  6254 1454 
Se endvidere: www.taasingefolkedansere.dk

Kertemindeegnens Folkedansere (3324)
Formand: Knud Thygesen, Vægterbakken 7, Hundslev, 
5300  Kerteminde. Tlf. 6332 8014, e-mail: knud@
folkedans.dk  
Danser tirsdag kl. 19.30-22.00 på  Nymarksskolen. 

Øhavskvadrillen (3325)
Vi træner tirsdag aften i Ollerup. Vi arbejder med 
opvisningsprogrammer.
Formand Svend Johansen, 6226 2301

 region SjæLLAnD
Holbækegnens Folkedansere (4101)
Sæsonstart første torsdag i september. Sted: CSU 
(Brunhøjskolen), Holbæk Have 11.
Vi danser far kl. 19.30-22.00
Fmd. Ole Salkvist, tlf. 5943 7626

Vipperød og Omegns Folkedanserforening 
(4103)
Danser hver tirsdag kl. 19.45-21.45 i gymnastiksalen 
på Vipperød Skole. Sæson: sept.-marts. 
Fmd. Mandrup Knudsen, Sasserupvej 7, Sasserup, 
4300 Holbæk, tlf. 5947 1007.

Faurboegnens Folkedansere (4104)
Ældrehold: Mandag kl. 14.30–16.30 (seniorhold)
Voksenhold: Onsdag kl. 19.00–21.30
Begge hold danser på: Firhøjskolen Kirkemosevej 10, 
4591 Føllenslev
Formand: Karen Søe Langholm, tlf.: 5926 7025. Se 
mere på: www.faurbofolkedans.dk

Folkedanserforeningen Maj 1986 Høng 
(4105)
starter ny dansesæson i uge 36 med 3 hold:
Mandag kl. 14-16 Seniorfolkedans, Gymnastiksalen
Onsdag kl. 19.30-21.30 Begynderdans, Polka og Vals 
ved Inger Jørgensen, Gymnastiksalen
Torsdag kl. 19-21.30 Folkedans i Musiklokalet
Alle hold på Høng Skole, Odinsvej 18, 4270
Formand Ove Bech Jensen, tlf. 2250 6668

Fårevejle Folkedanserforening Anno 1981 
(4109)
Sæsonstart mandag 5. september kl. 18.30-19.30 
(introduktionstime for nye 3 mandage).
Normal træning kl. 19.30-21.45
Gymnastiksalen på Skolen på Fjorden, Skolevej 6, 
4540 Fårevejle
Instruktør: Niels-Henning Akselbo
Yderligere oplysninger: Lisbeth Schmidt, tlf. 5926 
4455

Højby Ungdomsforenings Folkedansere 
(4110)
V/Kirsten Svendsen, Troldager 66, 4573 Højby, tlf.: 
5991 3104
Sæsonstart 2. september 2010. på scenen i 
Højbyhallen, Stårupvej 3, 4573 Højby.
Børnehold danser 18–19 v/Jette Akselbo, mail jette.
akselbo@privat.dk
Voksenhold danser 19.30–22 v/Niels Henning Akselbo 
(samme mail)
Musik: Gunnar Toftlund Jensen.
Kontakt: huf@huffolkedansere.dk

Ringstedegnens Folkedanserforening 
(4113)
Danser i Anlægspavillonen hver onsdag fra kl. 19.30 
til 21.30.
Børneholdet danser hver onsdag på Dagmarskolen fra 
kl. 17.00 til 18.00.
Fmd. Torben Hansen, tlf. 2670 5623.

Kirke Stillinge Folkedanserforening (4115)
Foreningen er midlertidigt stillet i bero. 
Kontaktperson: Formand Agnethe Nielsen. Tlf. 5838 
2845. Mail: mavem@mail.dk.

Korsøregnens Folkedansere (4116)
Fmd. Vagn L. Jensen, Knivkærvej 32, 4220 Korsør, tlf. 
5838 0493. 
Hver tirsdag danses i Kulturhuset, Multisalen, 
Skolegade 1, Korsør fra kl. 19.30-21.30. Sæson sept.-
april.

Slagelse Folkedanserforening (4118)
Bo Locander, tlf. 3064 2454. www.123hjemmeside.
dk/Slagelse-folkedanserforening.
Midgård, Skolegade 8, Slagelse. Indgang fra Langes 
gård
Tirsdage kl.19.15-21.15

Landsbykvadrillen (4121)
Danser folkedans i Slaglille-Bjernede forsamlingshus 
hver mandag kl. 19.30-22.00. Sæsonstart 5. sept.
Sidste fredag i hver måned + 4-5 søndage danser vi 
historiske baldanse i Slaglille-Bjernede 
forsamlingshus. Start 30. september kl. 19.30-22.00.
Se datoerne på vores hjemmeside www.
landsbykvadrillen.dk
Fmd. Jørgen Nielsen tlf. 6070 7936

Sorø og Omegns Folkedanserforening 
(4122)
Danser på Sorø Borgerskole, Samlingssalen, Alleen 8 
(parkering på Rådhusvej) onsdage kl. 19.30–22.00. 
Sæsonstart 7. september 2011.
Fmd.: Lise Gilså, Skrænten 10 B, 4220 Korsør, tlf. 
5837 2766 & 3036 4771. Mail: lise@gilsaa.dk
Danseleder: Tonny Rosenberg Hansen, Fasanhaven 70, 
1. mf, 4220 Korsør, tlf. 5835 3414 & 2297 3414.
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Stenlille Folkedansere (4123)
Munter øveaften med tringennemgang, gamle og nye 
danse. Hver torsdag aften kl. 19.30-21.45 i 
gymnastiksalen på Munke-Bjergby skole. Sæson sept.-
april. Alle – såvel nye som øvede dansere – er meget 
velkomne. Instruktør Tonny Hansen, Korsør. Fmd. 
Kirsten Lund, Skuerupvej 3, 4295 Stenlille, tlf. 5780 
5312.

Orø Folkedanserforening (4124)
Sæsonstart Første mandag i okt. kl. 19.30 i Orø 
forsamlingshus. Fmd. John Haukohl tlf. 5947 0064. 
Mail: gjhaukohl@dlg.mail.dk

Hornsherreds Folkedansere forening 
(4125)
Danser i multisalen ved Sæby-Gershøj skole, 
Hornsherredvej 446, 4070 Kirke Hyllinge
Der danses hver tirsdag fra klokken 19.30–21.45
Sæsonstart 6. september. September måned gratis.
Fmd. Finn Kristensen tlf. 2347 1398 el. mail finnkr@
pc.dk

Greve Folkedansere (4201)
Fmd. Else Nørmølle, Bækager Alle 23, 2670 Greve tlf 
4390 1878.
Voksenhold tirsdage 20.00-22.00 på Hedelyskolen. 
Instruktør Bertha Thomsen, Musik Georg Amsinck og 
Inge Beck. Sæson sept.-marts.
Hjemmeside www.greve-folkedansere.dk

Køge Folkedanserforening (4202)
Vi danser på Køge Gymnasium hver onsdag kl. 19.30 
til 21.45
Seniorholdet danser i foredragssalen på Ølby 
Bibliotek, hver mandag kl. 14:30 til 16:30, 
sæsonstart d. 6. september.
Formand Bent Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Tureby. 
Henvendelse, tlf: 5614 2045, mob: 2213 6172, 
eller mail: behansen2@hotmail.com 
Gamle og nye medlemmer er meget velkomne. Kig 
forbi. 

Hvalsø Folkedansere (4204)
Der danses i Boldspil hallen i Hvalsø hallerne hver 
onsdag kl. 19.30- 21.30. Sæsonstart i uge 36.
Fmd. Connie Rydahl, tlf. 4649 2412. mail rydahls@
mail.dk
 
Gundsølille Folkedansere (4205)
I Gundsølillehallens Selskabslokaler, St. Valby Vej 284 
A, St. Valby, 4000 Roskilde.
Leder er Inge Schmeltz Aaberg og musik leveres af 
violin/harmonika.
Første danseaften i den kommende sæson er 5. sept. 
2011
Formand Bente Christensen tlf. 46 78 74 51/
hjemmeside: GSG&IF/folkedans

Hedeboholdet (4206)
Træning hver tirsdag kl.19.30 for nybegyndere og 
derefter dans fra kl.20.00 – kl.22.00 i 
Østervangsskolens Festsal. Sæson sept. – marts. 
Danseleder er Mette Lukasiewicz. Fra sept. – dec. er 
Bente Drejer barselsvikar. 
Form. Kirsten Tchikai, Ørebjergvej 57, Gundsømagle, 
4000 Roskilde, tlf. 46789070, email: k.ogm.tchikai@
mail.tele.dk

Hjemstavnsforeningens Folkedansere 
(4207)
Fmd. Käthe Larsen, Fælledvej 34 B, 3.th., 4000 
Roskilde, tlf. 5752 7647, mail kathe.larsen@
trekantnet.dk. 
Undervisning mandage kl. 19.30-21.30 på 
Østervangsskolen, 4000 Roskilde. Start 1. mandag i 
september

Jyllinge Folkedansere (4208)
Børnehold mandag kl. 17.15-18.15.
Seniorer 1 mandag hver måned kl. 19-22.
Baldanse 1 fredag hver måned kl. 19-22.
Formand Annie Hjorth, tlf. 4678 9497, email 
flemminghjorth@jyllingesyd.dk

Ramsø Folkedanserforening og 
Spillemandslaug (4209)
Vi danser hver tirsdag i Snoldelev Sognegård, 
Snoldelev Bygade 21, 4621 Gadstrup.
Børn fra kl. 17 og voksne fra kl 19,30.
Fmd. Lisbet Packroff, tlf. 4619 4314 el. mobil 5047 
8511, mail Lisbet@packroff.dk.

Solrød Folkedansere (4210)
Danser torsdag kl. 20-22 på Solrød Skole. 
Fmd. Bente Alveen, Hasselvænget 12, 2680 Solrød 
Str., tlf. 4618 6142

Hedehusene Folkedanserforening (4211)
byder nye som gamle dansere samt ledere og 
spillemænd m/k velkommen til en ny sæson.
Onsdagsholdet (ældreholder) danser fra kl. 14.00-
16.00 i Hedehuset under ledelse af Lis Pedersen, 
Roman Christophersen og Grethe Piper spiller. 
Torsdagsholdet danser fra kl. 19.30-21.30 under 
ledelse af Lisbeth Larsen, Nete Weiss og Knud 
Christiansen spiller.
Foreningen byder på kaffe og kage 1. dansedag/
aften.
Pbv. Miriam Hansen, tlf. 4399 7718

Stenløse-Veksø Folkedansere (4212)
Der danses onsdage kl. 20,10–22,10 fra medio 
september til udgangen af marts i Veksø Multihal, Gl. 
Hovedvej 14.
Fmd. Flemming Ignjatovic, tlf. 4717 4270, mail: 
safirvej@webspeed.dk

Haslev Folkedanserforening (4301)
Træning hver onsdag kl. 19.30-21.45, Sofiedalskolen. 
Sæson: September-april samt 3 gange i foråret. 
Fmd.: Kaja Jensen, Storgårdsvej 8B, 4690 Haslev, tlf. 
5638 0016

Tryggevælde Folkedansere (4302)
Fmd. Jette K. Hansen, 4600 Køge, tlf. 5626 6600, 
mail: jethan@dbmail.dk. Danser i Hårlev 
(Hotherskolen). Ring for nærmere oplysning. 

Folkedanserforeningen Falsterkvadrillen 
(4303)
Fmd. Lillian Krog, tlf. 5443 9184, e-mail: lillian.
krog@mail.dk. 
Folkedans torsdage P.M. Møllersvej 14, Nyk. F.

Sakskøbing Folkedansere (4304)
Træning mandage i Rørbæk Skole (sanglokale) kl. 
19.30.
Fmd. Mogens Jørgensen, tlf. 5470 5780.

Folkedansere i Toreby (4305)
Danser i ”Rottehullet” på Toreby Skole onsdag kl. 
19.30–21.30 (start 7/9)
Fmd. Søren O. Dengsø, tlf. 5486 9452

Maribo Folkedanserforening (4306) 
Træning hver tirsdag på Borgerskolen i lokale 2. 
Voksne kl. 19.30-21.30. 
Fmd. Kurt Norling, Vester Landevej 321, 4952 
Stokkemarke, tlf. 2273 0689. 

Midtlollandske Folkedansere  (4307)
Fmd. Preben Sørensen, Rennebæksvej 20, 4960 
Holeby, tlf. 5460 6687, e-mail: preben@mlf-Holeby.
dk, www.MLF-Holeby.dk.. Aktiviteter: Samspilsgruppe 
onsdag kl. 19-22, Holeby Skole. Dragtsyning onsdag 
kl. 19-22, Lokalet, Holeby Skole. Små børn torsdag kl. 
17.15-18. Børn kl. 18-18.50. Junior/ungdom, torsdag 
kl. 19-19.50. Voksne: tringennemgang torsdag kl. 
19.30-20, voksen dans kl. 20-21.45. Børne og voksen 
dans er i Holeby Skoles gymnastiksal. 

Nakskov og Omegns Folkedanserforening 
(4308)
Fmd. Birgith Larsen, Bellisvej 6, 4900 Nakskov, tlf. 
5492 4542. Øver hver onsdag, Musikskolen, 
Klostergade kl. 19-21.

Stevns Folkedansere (4311)
Sæson start i uge 36
Børn og unge tirsdage kl. 17.30-20.30. Danser på 
Erikstrupskolen i St. Heddinge
Voksne mandage kl. 19.30-21.45. Danser på 
Hotherskolen i Hårlev
Ældre fredage kl. 15.00-17.00. Danser på 
Erikstrupskolen i St. Heddinge
Fmd.: Ida Nygaard, tlf.: 2028 0776, mail: ida-
nygaard@hotmail.com

Folkedanserforeningen for Vordingborg 
og Omegn (4312)
Træning hver onsdag på Marienberg skolen (Kantinen) 
kl. 19.30-21.30. 
Fmd. Aage Jørgensen, Aarsleffsgade 23, 4760 
Vordingborg, tlf. 5534 2906 / 2211 8925.

Nykøbing F. og Omegns 
folkedanserforening (4314)
Vi danser hver tirsdag kl 19.30 til 21.30 i 
Folkedanserhuset Østre Allé 101, 4800 Nykøbing F.
Fmd. Knud Andreasen, tlf.: 4580 1243, mail: 
andreasen.knud@dlgmail.dk

 region hoveDStADen
Lillerød & Omegns Folkedanserforening 
(5101)
Fmd. Finn Larsen, Vinkelvej 9, 3540 Lynge, tlf. 4818 
7633, e-mail: befi@larsen.mail.dk. 
Danser torsdage i Centerhalen, Lilledal 10, Allerød i 
perioden 1. sept.-1. april. 
Ungdom kl. 18.50-19.50 og  voksne kl. 20-22. 
Seniorer danser fredage kl. 14-16 i Pensionisthuset, 
Skovensvej 4, 3450 Allerød.

Ølstykke og Omegns Folkedanserforening 
af 1942 (5102)
Børn   torsdage kl. 18.00- 8.45 (5-7 år)
Børn   torsdage kl. 19.00-19.45 (fra ca. 8 år)
Unge  torsdage kl. 19.50–ca. 21.00 (øvede)
Voksne mandage kl. 19.30–22.00
Alle hold danser på Græstedgård, Udlejrevej 13B, 
3650 Ølstykke.
Fmd. Alice Johansen, tlf. 4717 5252
Der kan sendes mail (besked/spørgsmål) via 
hjemmesiden: www.oelstykkefolkedans.dk

Fredensborg og Omegns Folkedansere 
(5103)
Fmd. Birthe Hansen, Langbjerg Park 37, 3400 
Hillerød, tlf. 4824 8515. Kasserer Lissi Nielsen, 
Boldbanen 4, 4386 Rønnede. 
Undervisning tirsdage for voksne kl. 19.30-21.30 i 
Fredensborg gl. Bio. Alle er velkommen.

Frederikssund og Omegns Folkedansere 
(5104)
Danser på Græse gl. skole hver mandag kl. 19.30-
21.30. Sæsonstart uge 38. Leder: Jannie Majer.
Fmd. Jette Johansen, tlf. 6160 7856, mail 
3kortdans@gmail.com

Jægerspris Folkedansere (5105)
Fmd. Henning Pedersen, tlf. 4750 3252. 
Danser i ”Huset” på Lejrvej 4, Jægerspris.
Mandage: Pensionister kl. 16.00-17.00.
Mandage: Handi I kl. 18.30. Handi II kl. 19.30
Onsdage: Børn kl. 18.15-19.25. Voksne kl. 19.30

Frederiksværk og Omegns 
Folkedanserforening (5107)
Fmd. Leif Brørup Hansen, Arresøgårdsallé 3, 3200 
Helsinge, tlf. 4871 2381. 
Pensionisthold danser torsdag kl. 14.30-16.30. Vi 
danser i Aktivitetshuset, Jernbanegade 2, 
Frederiksværk. Sæson: sept.-april.

G.D.V Hundested Folkedansere (5108)
Fmd. Hans Jørgen Larsen, Nørregade 88 B, 3390 
Hundested, tlf. 4793 7977. Træning tirsdag kl. 17-22. 
Børn/unge og voksne på Lilleskolen. 
Linedance: Øver i træningssal v/Hallen torsdag kl. 
17.00-21.00 børn/voksne. Sæson: sept.-april.

› møDeTIDeR 2011/2012
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Ølsted og Omegns Folkedanserforening 
(5109)
Undervisning hver torsdag i Ølsted Hallen. Voksne kl. 
20-22. Sæson: sept.-april. Fmd. Birthe Madsen, 
Månelysvej 16, 3310 Ølsted, tlf. 4774 9552, e-mail: 
dbmadsen@webspeed.dk. Kass.: Annette Sørensen, 
Sandbjergvej 4, 3310 Ølsted, tlf. 4774 9883.

Blistrup-Græsted Folkedanserforening 
(5110)
Fmd. Peter Christensen, tlf. 4879 4919, Holmevej 27, 
Annisse, 3200 Helsinge, mail: peterch@pc.dk. 
Instruktør Vibeke Pedersen, tlf. 4839 1379. 
Voksne hver tirsdag kl.19.30-21.30. 1. sept.-31. 
marts. www.blistrup-graested-folkedansere.dk

Gilleleje Folkedanserforening (5111)
Undervisning af eftermiddagsholdet hver torsdag kl. 
16.30-18.30 i Gymnastiksalen på Gilleleje
Skole, Rostgårdsvej. Sæsonstart 2. september.
Instruktør Karen Hansen, Hillerød
Fmd. Marianne Fürstling, Birkehusvej 7, 3250  
Gilleleje. tlf. 4835 5689, mobil 3022 5689, e-mail: 
marianne18@mail.tele.dk

Gribskov Folkedansere (5112)
Voksenhold. Vi danser hver onsdag 19.30-21.30 i 
Gribskov Gymnasium, Østergade 32, 3200 Helsinge. 
Alle er velkomne. 
Formand Preben Sørensen, tlf. 4879 8436, mail 
pwestring@mail.dk.

Ålsgårde og Omegns Folkedansere (5113)
Træning hver torsdag på Hellebæk Skole. Sæson: 
Okt.-marts kl. 19.30-21.30. Fmd. Mogens 
Christiansen, Borsholmvej 21, 3100 Hornbæk, tlf. 
4975 0292.

Espergærde Folkedanserforening (5114)
Espergærde Folkedanser Forening danser på 
Egegården i Espergærde hver torsdag kl. 20-22. 
Fmd. Tim Elmhauge, tlf. 4913 1835. 

Folkedansens Værn, Helsingør (5115)
Fmd. Svend Erik Johansson, Esrumvej 31A, 1.tv., 
3000 Helsingør, tlf. 2325 6558. Danser hver onsdag 
kl. 19.30-21.30 på Damgården, Løvdalsvej 8, 
Helsingør. Dansesæson: sept. til slutning af marts.

Hillerød og Omegns Folkedansere (5116)
Mandag: Børn fra 2 til 7 år kl. 17.30-18.00. Børn fra 
8 år kl. 18.00-18.45.
Mandag: Voksne kl. 19.00-21.00
Tirsdag: Seniorer kl. 15.30-17.30
Alle hold danser på Ålholmskolen.
Fmd: Hanne Martinsen, tlf. 4834 1234, ole-hanne-
martinsen@mail.tele.dk

Hørsholm Folkedanserforening (5117)
Kantinen, Usserød Skole, Gl. Byvej 10, 2970 
Hørsholm. Voksne onsdag kl. 19.30-21.30. Start sept. 
Fmd. Birgit Tønnesen, Ahornparken 15, 2970 
Hørsholm, tlf. 4586 9725, e-mail: birgit@hoersholm-
folkedans.dk. 
Kasserer John Jensen, Rugkærgårdsvej 43, 2630 
Taastrup, tlf. 4352 2145, e-mail: john@hoersholm-
folkedans.dk
Website: www.hoersholm-folkedans.dk

Birkerød Folkedanserforening (5118)
Mandage: Seniorer kl. 15.30 – 17.30
Tirsdage:: Puslinge kl. 17.00-17.40. Børn kl. 17.50-
18.30. Juniorer kl. 18.40-19.40. Voksne kl. 19.45-
21.45.
Fmd. Flemming Rasmussen, tlf. 4582 8681. Næstfmd. 
Marie Christensen, tlf. 4581 3069.

Farum Folkedansere (5119)
Sæsonstart mandag den 5. september.
Voksne danser om mandagen kl. 19.30 - 21.30. I 
september startes kl. 19.00 med tringennemgang.
Instruktør: Desireé Ginnerup, spillemand: Michael 
Graubæk.
Børnene danser om onsdagen kl. 15.00- 15.45. Første 
gang onsdag den 7. september. Instruktør: Karen 
Hansen. Spillemand: John Cederberg.
Alle hold danser på Ellegården, Stavnsholtvej 168, 
Farum. Sæson: Sept. - april.
Den første måned er gratis.
Formand: Minna Petersen, telf. 4495 3543, 
mail:farumfolkedansere@post.tele.dk
Hjemmeside: www.farumfolkedansere.dk

Måløv Folkedanserforening (5201)
Fmd. Knud Lund, Mølledalen 2, 3500 Værløse, tlf. 
4497 6738. 
Der danses på Brydegården, Kratvej 9, Måløv. 
Voksenhold onsdag kl. 20-22. Sæsonstart sept.

Ballerup Folkedanserforening (5202)
Sæsonstart torsdag d. 1. september.
Dans hver mandag og torsdag kl. 20.00-22.00 til 
levende musik i Loen på Ryttergården, Pederstrupvej 
49, Ballerup.
Den første måned er gratis.
I år begynderdans 8 gange kr. 200,00. Start mandag 
d. 12. september.
Fmd. Leila Olsen, tlf. 4465 1214, mail:lekn@olsen.
mail.dk. Hjemmeside: www.
ballerupfolkedanserforening.dk

Frederiksberg Folkedansere (5203)
Danser mandage 19.30-21.30 i pigegymnastiksalen på 
Lindevangsskolen, Frederiksberg.
Sæson: 3. oktober 2011 - 26. marts 2012.
Fmd. Kirsten Korsholm - Tlf. 3810 0816 - 
E-mail:jensby-korsholm@webspeed.dk

Bagsværd Folkedanserforening (5204)
Fmd. Else Andreasen, Aldershvilevej 102, 2880 
Bagsværd, tlf. 4444 0891. 
Voksendans tirsdag kl. 19.30-21.30 på Telefonvej 8, 
2860 Søborg. 

Folkedanserforeningen Gladsaxe Søborg 
(5205)
Dans hver onsdag kl. 19,30 - 22. i Aktivcentret, 
Telefonvej 8, 2860 Søborg.
Danseinstruktør Inge Schmeltz Aaberg. Evt. 
henvendelse: Bent Grølsted, grolsted@post4.tele.dk
Se vore mange arrangementer på www.gladdans.dk

Glostrup Folkedanserforening (5206)
Fmd. Ole Friis, Brv. Strandvej 17, 2660 Brøndby 
Strand, tlf. 4373 6855. 
Dans hver tirsdag kl. 19.30 i Bibliotekets sal. 
Sæsonstart 1. tirsdag i sept.

Herlev Folkedanserforening (5208)
Fmd. Morten Petersen tlf. 4484 4654, formand@
herlevfolkedans.dk, www.herlevfolkedans.dk. 
Voksne træner mandag kl. 20-22 i Dybet bag 
Elverhøjens Skole, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev, 
sæsonstart 5/9-11.
Familiehold træner søndage kl. 15-17 i Dybet bag 
Elverhøjens Skole, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev, 
sæsonstart 18/9-11.

Folkedanserforeningen Hjerter To (5209)
Fmd. Karen Immisch, Næsborgvej 68, 1.tv., 2650 
Hvidovre, tlf. 3675 5169. 
Træningsaften onsdag kl. 19.30-22.00. Sept.-maj. 
Byvej 78, 2650 Hvidovre.

Den lille Vendelbo (5210)
Dans hver onsdag på Valhøj Skole, Rødager Allé, 
Rødovre. Sæson: september-april.
Børn 4-12 år kl. 18.30-19.15. Unge og voksne kl. 
19.30-21.15. 
Fmd. Dorthe Lund Ravn, tlf.: 4499 9930, e-mail: 
info@dlv.dk - www.dlv.dk

Taastrup Folkedanserforening (5211)
Danser i Taastrup Kulturcenter A-salen hver torsdag 
kl. 20.00-21.30. Sæsonstart september 
Formand: Ole Lundum, tlf.: 4399 2126, e-mail: 
formand@taastrupfolkedanserforening.dk

Brønshøj Folkedanserforening (5212)
Vi danser på Brønshøj Skole, Klintholmvej 5, 2700 
Brønshøj, onsdage kl. 20-22. 5 onsdage i september 
har vi begynderhold fra kl. 19.00 til 19.45 med 
grundtrin og lette danse. 
Instruktør: Carsten Jørgensen. Musik: Toke Andersen. 
Fmd. Bente Bang, tlf. 3860 6450, mail bente-b@os.
dk - web-site: www.brhff.dk 

Foreningen til Folkedansens Fremme 
(5213)
Træning torsdage kl. 19.15-21.15, okt.-marts på 
Grøndalsvængets skole, Kærsangervej 8.
Fmd. Finn Eriksen, Mågevej 15, 1.tv., 2400 
København NV, tlf. 3819 5340.

Hjemstavnsfolkedanserne, Frederiksberg 
(5214)
Dansesæson: Primo sept. til ultimo april. Sted 1: 
Skolen på La Cours Vej, Emil Chr. Hansensvej , 2000 
Frederiksberg. Dansedag: Mandag, voksne over 14 år 
kl. 19.30-21.45. Sted 2: Ungdomsskolen på Nordens 
Plads (VUC), Sofus Francks Vænge 30-33, Øst salen, 
2000 Frederiksberg. Dansedag: Søndag (der danses 
ikke alle søndage). Familiehold (børn under 6 år og 
deres forældre) kl. 15-16. Ungdomshold (7-18 år) kl. 
16-17. 
Nærmere oplysning: Lene Haslund, Platanhaven 113, 
2600 Glostrup, tlf. 4342 3730.

Fejltrin - København Ø (5216)
Folkedans - Latter og Livsglæde. Vi danser hver 
onsdag kl. 19.30-22.00 til levende musik. Kom alene 
eller med partner. 
Det er ik’ kun dans; Vi har også:kaffeaftner, øl “Under 
uret” (efter dansen), vandreture, weekendture, 
skiture, følges ad til arrangementer, nytårsfest og 
meget mere.
Sæsonstart 14. september. Øster Farimagsgade Skole, 
Ø. Farimagsgade 40, 2100 Kbh.
Fmd. Jakob Hilmer, tlf: 42598400, E-mail: fejltrin@
fejltrin.dk, hjemmeside: www.fejltrin.dk

Folkedansens Værn Kgs. Lyngby (5217)
Danse- og medlemsaften sidste torsdag i måneden fra 
kl. 19.30 til 22.00 på Lindegården, Peter Lundsvej 8, 
2800 Lyngby. Vi byder gamle og nye medlemmer 
velkomne. 
Else-Margrethe Bram Hansen, Vadstrupvej 5 B, 2880 
Bagsværd, tlf.: 4498 1639, e-mail 
folkedansenlyngby@gmail.com

Mølleaaens Folkedansere (5218)
v/ Claus Benn, Kongedalen 1, 2830 Virum, tlf. 4585 
7497. Dans sept.-april, torsdag kl. 20-22 i Ny 
Lyngbygård, Toftebæksvej 17 i Lyngby. Instruktør: 
Berit Obel. Musik: Stine Nielsen og Lars Folkmann.

Amager folkedansere (5222)
Danser i Festsalen, Løjtegårdsskolen, hver mandag kl. 
19.30-21.30. Indgang fra Herkules Allé.
Fmd. Erling Kjær Nielsen, tlf. 3250 7292/2046 4472  

Taastrup Børnedanserforening (5225)
Danser hver anden søndag i Tumlingsalen på 
Gadehaveskolen, Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup 
fra kl. 10.30 til 11.45.
Vi starter den 4. september 2011.
Fmd. Anette Dahl Nielsen, telf. 3026 6654. chran@
privat.dk

Bornholms Folkedansere (5301)
Voksne danser mandage kl. 19.30 på 
Kildebakkeskolen.
Fmd. Tage Gjessing, Gamlevældevej 1 B, 3760 
Gudhjem, tlf. 5649 5990, e-mail: t.gjessing@mail.dk 
- www.123hjemmeside.dk/folkedans-bornholm
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Endelig oprandt den 8. maj – til træning i Midt i Dan-
sen (Region Midtjyllands Dansehold) fra 10 til 16 - og 
så: Fuld fart til Hirtshals og med færgen til Larvik.
Det har jeg gjort før, men denne gang var det anderle-
des.  Denne gang var fokus på dans–norsk folkedans og 
gammeldans. Der blev dog også tid til at hilse på fami-
lie og venner.
Fra Larvik gik turen over Hønefoss til Lillehammer og 
videre op gennem Gudbrandsdalen i sol og 24 graders 
varme. Næste dag til Dombås, Åndalsnes og videre til 
Sjøholt ved Ålesund og besøge Norilds Musikk, som er 
et forlag, der forhandler CD’ere, noder og andet – for-
trinsvis harmonikamusik i alle afskygninger lige fra ty-
ro lermusik, musette og jazz til danseband, men med 
hovedvægt på nordisk gammeldans og folkemusik.
Dagen efter gik turen ned langs kysten mod Bergen – 
en fantastisk tur i høj sol med flere små sejlture over 
de dybe fjorde. Turen kan gøres på 4-5 timer, hvis man 
har travlt – det havde jeg ikke, så jeg tog de små veje, 
brugte 2 dage og fik set en masse fantastisk flot natur. 
Den 13. til 15. maj var der Blømingefestival i Kinsarvik 
2 timer øst for Bergen – lige på kanten af Hardan ger. 
Her dyrker man æbler i stor stil – 400.000 æbletræer 
klyngede sig til alle skråninger – mange af dem stod 
netop i blomst – flot syn.
Blømingefestivalen er en fantastisk lille festival for folk, 
der kan lide at danse- der bliver spillet norsk gam mel-
dans (vals, polka, norsk reinlender, mazurka og pols). 
De fleste gæster er dygtige til at danse og var me get 
ven li ge og hjælpsomme over for en enlig dansker, som 
gerne ville lære at danse norsk gammeldans. 
Der bliver spillet til dans fredag og lørdag aften. Lør-
dag eftermiddag er der konkurrence i gammeldans mu-
sik for orkestre.
Jeg fik oplyst at Jørn Hilme Stævnet, som afholdes 24.–

Det er dejligt at være
DAnSK I noRge 
– en opdagelsesrejse i dans og musik i Norge

31. juli 2011 - er et andet godt træf for danseglade – 
der afholder de også kurser i dans, sang og musik.
Desuden er der den store dansefestival i Sel, som af-
holdes 12.–17. juli 2011. Her danses både gammeldans 
og til danse band.
Efter en fantastisk weekend gik turen videre til Oslo 
forbi Vemork ved Rjukan for lige at kigge på det berøm-
te kraft værk, der lavede tungt vand til tyskerne under 
krigen, og som blev saboteret i flere omgange af mod-
  stands bevægelsen. 
I Oslo oplevede jeg 17. maj (nationaldag), som man gør 
utrolig meget ud af. Alle er i stiveste puds – rigtig man-
 ge i bunad (en form for folkedragt). Hovedgaden - Carl 
Johan Gate – er afspærret og skolerne går i op tog op 
gennem gaden og hilser på de kongelige, som står på 
balkonen og vinker i 4-5 timer! Meget festligt – og utro-
ligt mange mennesker. Alle går rundt og siger ”gratu-
lerer med dagen” til hinanden. Der transmit te res på TV 
fra alle egne af landet og fra udlandet, hvor nordmænd 
også fejrer dagen.
Om aftenen var jeg til ”17. Mai – dans” på Nordahl Bruns 
Gate 22 i Oslo. Det er Folkedansnemnda i BLS Som hol-
der til der. De arrangerer dans hver søndag fra først i 
september og til maj måned ud. Alle er velkomne til at 
kigge forbi, hvis man tilfældigvis er i nærheden.
Her danses gammeldans og folkedans med turdanse i 
kreds og kvadriller osv. som vi gør her i Danmark. Des-
uden bruger de også de gamle sangdanse, på samme 
måde, som vi kender det fra Færøerne. 
Et sted, der varmt kan anbefales, hvis man er i nærhe-
den af Oslo.
En fantastisk tur med en masse dans og god musik – 
prøv det selv – men pas på, det er stærkt vanedan nen-
de!

Lise Tauber, 2372 6037

Dansen går på Blømingefestivalen

UNDER HOLSTEBRO FESTUGE medvirkede 
dansere fra Holstebro Folkedanserforening 
3 aftner på Odin Teatret i forestillingen 
”Den usynlige by”. En gigantisk multifore-
stilling af Teatro Potlach.
Der var i alt ca. 200 medvirkende fra ca. 

40 forskellige foreninger, skoler, orkestre, 
enkeltpersoner og selvfølgelig Odin Tea-
trets skuespillere. I modsætning til et tra-
ditionelt teater hvor publikum sidder ned, 
bevægede publikum sig her rundt til de for-
skellige optrædende grupper. 
Folkedansertruppen, som blev udskiftet 

hver aften, skulle således danse uafbrudt 
under hele forestillingen, som varede 1½ 
time, fra 21.30–23.00. Spillemændene og 
instrumenterne var trætte, lederen var hæs 
og alle havde en anstrengende, men sjov 
og anderledes oplevelse.

Klaus Warming

Info og Links: 
Blømingefestival 
afholdes 18. – 20. maj 
2012. 
Info kan fås hos 
undertegnede.
Dans i Nordahl Bruns 
Gate, Oslo: www.bls.no 
– se kalenderen, der 
står mange forskellige 
arrangementer.
Jørn Hilme Stevne: 
www.hilme.no 
Dansefestivalen i Sel: 
www.dansefestivalen.no
Norilds Musikk: www.
norilds.no

Under Holstebro Festuge 
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Kommer vi af sted eller kommer vi ikke af sted? Det var 
det store spørgsmål for os i dagene op til den 26. maj, 
hvor vi efter planen skulle flyve til Færøerne, en tur der 
havde været planlagt det sidste års tid. Men nu så det 
ud til, at naturen ville bestemme, idet den islandske 
vulkan Grimsvötn var gået i udbrud. Heldigvis stilnede 
det af i tide til at vi kunne lette og begynde vor rejse 
til de smukke øer i nord.
Vi blev modtaget på behørig vis i lufthavnen i privat 
bus og beværtet på den for Færøerne helt unikke skik 
med et glas brændevin skænket op i det samme glas 
for alle deltagerne, en skik som er gammel og som især 
bruges, når der er særlige gæster.
I Thorshavn blev vi modtaget af vore værter. Nogle var 
et smut hjemme med bagagen, men ellers samledes vil 
alle i Hornahuset og blev trakteret på det fornemste 
med varm fiskesuppe og anden god færøsk mad. Hor-
nahuset er et af de gamle huse i Thorshavn, men står 
endnu meget velholdt og det hus, Danseforeningen har 
fået lov at bruge mod til gengæld at vedligeholde det. 
Om fredagen skulle der efter planen have været kultur-
nat i byen, men den var blevet udsat til ugen efter. Al-
ligevel samledes vi efter en dag med udflugt til bl.a. 
Tjørnuvik på det nordlige Streymoy til først aftensmad 
i dansehuset og derefter opvisning i dragter i Thors-
havns gamle teater, Sjónleikarhusid, hvor alle kunne 
komme og se på. Det blev en dejlig aften vekslende med 
danske danse og færøsk kædedans. 
Der var mange unge færinger, der dansede med og det 
var en fryd at se hvor megen følelse og kraft de lagde 
i de gamle kvad, som stadig lever i bedste velgående 
på øerne. Der er helt sikkert nogle, der er parat til at 
tage over som forsangere og føre traditionen videre.
De næste par dage blev vi guidet rundt i bus. Vi besøg-
te formanden Niels i Velbastad, hvor jeg, der var der for 
første gang, måtte forundres over hans frodige have, 
der stod i fuldstændig kontrast til den natur, der var 
lige uden for havelågen. Igen blev vi modtaget med et 
lille glas og overdådig beværtning i form af kaffe og 
kage og med den pragtfulde udsigt til øerne Hestur og 
Koltur lige uden for vinduerne. 
Vi var på Suderoy – helt ude på den sydligste klippe-
kant - og endelig også en rundtur i det gamle Thors-
havn med Tinganes og de små maleriske huse som hen-

Fårevejle Folkedansere  
gæstede igen  
Thorshavns Danseforening  
på Færøerne 26.–30. maj

satte os til kulisserne til filmen Barbara.  
Sidste dag bød på en tur rundt på Vågø inden, det var 
tid til afgang til Danmark. 
At køre en stor bus på Færøerne er ikke det nemmeste 
job som chauffør, måtte vi sande undervejs. Smalle ve-
je og skarpe sving, der ikke kunne tages i et hug, kræ-
vede nøjagtighed og fuld kontrol over bussen. Der var 
nok en og anden, der ikke lige der skulle kigge ud af 
vinduet ved sådan en manøvre. Men vi havde en dygtig 
og erfaren chauffør, som fik megen ros og tak efter tu-
ren.
Som nævnt i overskriften var det altså 2. gang vores 
forening var på besøg på Færøerne. Første gang var i 
2007 og er beskrevet i nr. 9 samme år. I 2008 var fæ-
ringerne på genvisit hos os.
Vi håber, det er ved at blive en tradition, og at det ik-
ke varer alt for længe inden færingerne kommer herned 
igen. Det er en hel speciel måde at lære andre nordiske 
kulturer og mennesker at kende på, og jeg kan kun an-
befale andre foreninger at gøre det samme. Denne tur 
gav mig et nyt syn på Færøerne både hvad angår kul-
tur, historie og den store barske natur, men også på 
færingernes humor og gæstfrihed.

Kirsten W. Jensen
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dansere har da også  tidligere danset folkedans. Vi  fore-
stiller os, at vi kan danse en blanding af lette folke-
danse og amerikanske squaredanse. 
Vores store drøm er at afholde et ”hofbal” med nogle 
af de større danse f.eks. Ridderkvadrillen, Dronning 
Alexdrinekvadrillen, Flagermuskvadrillen o.l. danse
Vi har mulighed for at skaffe lokaler i Brøndby Kommu-
nes  2  kulturhuse, Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads i 
Brøndby samt Kulturhuset Brønden i Brøndby Strand.
Er der en forening indenfor Danske Folkedansere, der er  
interesseret i at deltage i  et samarbejde om sådanne 
arrangementer?   Har i nogen ideer til et samarbejde, 
der kunne styrke vores foreninger? 
Vi håber at en eller flere foreninger har lyst til at prøve 
at få et samarbejde op at stå til fælles glæde for både 
folkedansere og squaredansere.

Venlig hilsen
Erik Ovdal

Formand for Brøndby Squaredansere
43731106

ovdal@post.tele.dk
www.brondbysquaredansere.dk

Brøndby Squaredansere søger 
FolkeDanSerForening/er  

til fælles legestuer/baller

Brøndby Squaredansere  er en 6 år gammel forening med 
godt 70 medlemmer.  Vi danser mandag aften og tors-
dag eftermiddag i Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 
Brøndby. Vi  er ikke elitedansere men en flok glade med-
lemmer, der danser for at motionere bentøj og latter-
muskler.
Vi har vores traditioner bl.a. en hyggelig juleafslutning 
med dans og julebuffet, ”nytårskur” hvor der ønskes 
godt nytår med et glas champagne inden dansen, en 
dejlig sæsonafslutning med spisning, et par baller i lø-
bet af sæsonen og derudover deltager vi med en opvis-
ning ved  Dansens Dag samt ved Brøndby Strands Kul-
turweekend. I løbet af sæsonen holder vi to aftener som 
en blandet danse- og foredragsaften.
Derudover har vi startet en studiekreds i historie, hvor 
vi mødes en formiddag om ugen
Som det fremgår af ovenstående har vi aktiviteter ud 
over vores dansedage. Vi vil gerne holde et par lege-
stuer/baller et par gange om året, men da det jo er sjo-
vest at holde bal/legestue med mange deltagere, vil vi 
herigennem  prøve, om vi kan få et samarbejde med en 
eller flere  folkedanserforeninger. Folkedans og square-
dans minder en del om hinanden, og en del af vores 

 MinDeorD

Den 1.april 2011 døde vores æresmedlem Ka-
ren Sørensen, 84 år. 
Karen har danset i foreningen siden 1955. 
Hun har været med i bestyrelsen, og formand 
i 10 år. 
Karen var en meget dygtig danser og et en-
gageret medlem. Sammen med sin afdøde 
mand Ditlev – som var foreningens fanebæ-
rer – deltog hun i landsstævner og andre ar-
rangementer indenfor folkedans. 
I forbindelse med foreningens 50 års jubilæ-
um i 2003 blev Karen interviewet til avisen 
og sagde bl.a. ”Folkedansen er gået i blodet”. 
Æret være Karen Sørensens minde. 

Vipperød og Omegns Folkedanserforening

 MinDeorD

Den 20. maj 2011 sov Aage Jokumsen stille ind, kun 78 år gam-
mel.
Aage var æresmedlem og en markant personlighed i Tørring-
Uldum Folkedansere.
Han var et omsorgsfuldt, engageret og aktivt medlem og i en 
periode var han formand. 
Han var også initiativtageren, da foreningen fik sin fane, som 
han med stolthed bar så flot.
Sammen med Elly havde han været med lige siden foreningen 
i 1981 blev stiftet, og selv da helbredet til sidst ikke længere 
tillod ham at danse, kom han alligevel trofast hver gang til 
dans sammen med Elly, og han nød at sidde og kigge på dan-
sen og lytte til den dejlige musik.
Aage vil blive savnet når den nye sæson starter, og vore tan-
ker går til Elly og familien.
Æret være Aages minde.

Tørring-Uldum Folkedansere
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KæRe John
Vi ønsker dig hjertelig 
tillykke med din 80 års 
fødselsdag tirsdag den 
30. august 2011.
Vi  nyder,  når du sam-
men med Ruth og Per 
sørger for god musik til 
alle vores arrangementer  
i  foreningen – og har 
gjort det i over 10 år.

Mange hilsner fra os alle i Grænsekvadrillen

John FylDeR 80 ÅR
Nærmere præsentation unødvendig? Alle kender John! 
Og så alligevel, hvem vil tro på det? Vor spillemand og 
forspiller gennem mere end 30 år. Underviser ved utal-
lige spillemandskurser. Forspiller ved legestuer over he-
le landet og til Landsstævner og NORDLEK. Senest for-
spiller ved Landsstævnet i Aabenraa i år, både ved åb-
ning, hjemstavnsmøde og legestue. John Christensen 
fylder 80 år den 30. august. 
Hjerteligt tillykke.

Aabenraa og Omegns Folkedansere

 jUBiLæUM

FoRmAnD I vIBoRg hAR 40 ÅRS JUBIlæUm
Niels Rohde Pedersen har den 25. august 2011 været 
formand for Gamle Danses Værn i Viborg i 40 år.
Niels startede sin folkedanser-tilværelse i starten af 
1960-erne sideløbende med et engagement i hånd-
boldsporten. Niels har siden ungdommen været DGI-
mand, og intensive kurser har givet ham ret til at kalde 
sig ”en stærk frivillig leder” .  
Det var folkedansen, der vandt over håndbolden, og si-
den 25. august 1971 har Niels været formand for ”Gam-
le Danses Værn” i Viborg – også kaldet GDV. Niels har 
altid været fremsynet, og GDV står nu også for Glad 
Dans Viborg, idet GDV igennem nogle år med stor suc-
ces også har kunnet tilbyde moderne pardans. 
Gamle Danses Værn kan takke Niels Rohde Pedersen for 
den store tilslutning, som foreningen i Viborg har i en 
tid, hvor mange af landets folkedanserforeninger skrum-
per ind eller helt forsvinder. Niels har ydet og yder sta-
dig en kæmpe indsats for foreningen, og ved sit enga-
gement og gode ideer har han været med til at reali-
sere mange gode tilbud for foreningens dansere – ud-
flugter, udenlandsrejser og de sidste 4 år et flot 
nytårsbal. Gamle Danses Værn er også ofte en aktiv 
medspiller i Viborg bys arrangementer. Alt dette er med 
til, at Gamle Danses Værn er - om ikke den største, så 
én af de største folkedanserforeninger i landet. 
Niels Rohde Pedersens organisatoriske evner har også 
sammen med interessen for folkedansen betydet, at han 
har været og stadig er valgt til mange bestyrelsespo-
ster, både lokalt, regionalt og på landsplan. 

Gamle Danses Værn

 SøLvBryLLUp

Jette og Hans–Henrik Johansen har sølvbryllup tirsdag 
d. 27. september, og har derfor åbent hus til kl 13.00 
på Lærkevej 6, Frederikssund.
Jette er bestyrelsesmedlem i Region Hovedstaden og 
formand for Frederikssund og Omegns Folkedansere, 
Hans–Henrik er menigt medlem i samme forening.

Med venlig hilsen 
Frederikssund og Omegns Folkedansere

heJ Tove     
hIP hIP hURRA! 
Vi i Brudager og Omegns Folkedanserforening, vil gerne 
have lov at ønske dig rigtig hjerteligt tillykke med din 
60-års fødselsdag den 2. september. Dejligt at have dig 
som formand, glad og smilende. SÅDAN. 
Må du få en god dag.

Mange hilsner. Medlemmerne

 tiLLyKKe

 gULDBryLLUp

Tove og Sigurd Jensen, Brande, fejrer guldbryllup tirs-
dag den 4. oktober 2011. 
Karstoft og Omegns Folkedanserforening ønsker hjerte-
ligt tillykke.



28 Trin & Toner · Nummer 6 · September 2011

Børn og unge

B&U STevnS     
  folkedansere 
Foreningens navn, tilholdssted og 
dansetidspunkt
Stevns Folkedansere er en ca. 40 år gammel 
forening på Stevns, tilhørende Region Sjæl-
land. Foreningens to børnehold danser hver 
tirsdag kl.; Hold I: kl. 18.15-19.00 og Hold 
II: kl. 19.15-20.15 på Erikstrupskolen i Sto-
re Heddinge.  

hvem er I som forening? 
Danser børn og unge folkedans? - Ja det gør 
de! ..og hos Stevns Folkedansere har vi 16 
af slagsen i alderen 3½ - 19 år. Vi danser i 
vores almindelige tøj når vi træner, og det 
er kun når vi er ude og give opvisning, at vi 
trækker i de flotte folkedragter, som børne-
ne er meget stolte over at have på. 
Man vil på holdene opleve et kanon godt 
sammenhold, hvor alle er fælles om, at det 
bare skal være sjovt og hvor de gode ople-
velser er højt prioriteret. 

hvad er det vigtigste for jer mht. 
undervisning af børn?
I undervisningen hos Stevns Folkedansere 
lægger vi stor vægt på indlæring af de for-
skellige trin gennem træning, leg, sjov, og 
ikke mindst socialt samvær med de andre 
børn og unge. 
Indlæringen sker gennem både leg og un-
dervisning i en hyggelig atmosfære, og vi 
prioriterer danseglæde højt. Vi mener det er 
vigtigt, at børnene fra starten får lært de 
forskellige basistrin, både gennem dans og 
leg så det bliver sjovt for alle, og der tages 

som noget selvfølgeligt udgangspunkt i den 
enkeltes standpunkt og behov. På hold II 
flyttes fokus en smule og der bliver sat stør-
re fokus på træning af trin, holdning, fat-
ning o.l. 

hvem underviser og spiller?
Til at undervise børnene har vi Rikke Ras-
mussen, 22 år samt hjælpeinstruktør Laura 
Andersen, 19 år. Rikke startede som instruk-
tør for foreningen i februar 2011. Hun har 
selv danset hos Stevns Folkedansere fra hun 
var 2-18 år, men stoppede da hun flyttede 
til Roskilde for at studere. Hun har holdt fast 
i dansen ved at fortsætte på danseholdet 
Embla, som vandt bronze ved DM i Folkedans 
i 2007 og igen i 2009, hvor hun også vandt 
bronze i pardans med søsteren Ulla Ann Ja-
kobsen. Hun er nu i gang med den 4-årige 
instruktøruddannelse i folkedans på Bjerring-
bro. Med hendes mange års danseerfaring er 
hun en god inspiration for børnene og hen-
des glæde ved dansen smitter af på dem. 
Laura har danset i foreningen siden hun var 
8 år og startede som føl for 2 år siden. Hun 
er også i fuld gang med sin instruktøruddan-
nelse på Bjerringbro. Hun er netop også star-
tet på danseholdet Embla der nyder stor glæ-
de af hende. Laura er ligeledes en stor inspi-
ration for børnene, der nyder hendes selskab.   
Til at spille for børnene har vi en af Dan-
marks dygtigste unge spillemænd, Henrik 
Jansberg. Han er uddannet violinist fra Det 
Fynske Musikkonservatoriums folkemusiklin-
je. Hans evne til at spille for og med børne-
ne er bestemt en stor grund til, at vi stadig 
har et børne- og ungdomshold. Han giver 
musikken liv, hvilket er med at gøre det det 
sjovt for børnene at danse.

har I deltaget i stævner og 
arrangementer? 
Vi deltog i det Sjællandske Børne- & Ung-
domsstævne i Rødovre d. 7. maj 2011. Der-
udover har vi i foreningen aktiviteter som; 
Juletræsfest, hvor der bliver danset om ju-
letræet, lavet sanglege, osv; Fastelavnsfest, 
hvor der bliver slået katten af tønden, kåret 
den bedste udklædning, og danset; Afslut-

ning, hvor alle foreningens hold giver opvis-
ning for hinanden og familierne; og Høje-
ruplund Stævne, hvor børnene fletter maj-
stang, og alle de tilmeldte hold opviser. Der-
udover deltog 8 børn og 4 voksne i Barnlek 
i Skive 13.-17. juli med det sjællandske fæl-
leshold Smutten denne sommer, hvilket var 
en stor succes! Og senest Store Heddinge By 
Night hvor de gav opvisning på gågaden, 
hvor børnene lod dragterne blive hjemme, 
for at vise at de ikke er et must for at dan-
se.
Vi fokuserer meget på at få børnene og de 
unge med ud når det er muligt, for en del af 
oplevelsen ved at danse er, at komme til at 
lære andre unge mennesker på sin egen al-
der og fra hele landet at kende. Dette ople-
ves bedst når man er med på stævner sam-
men med andre foreninger. 

For mere information 
http://stevnsfolkedansere.dk/ 

For yderligere oplysninger kan du derudover 
kontakte:
Formand, Ida Nygaard
Mail: Ida-nygaard@hotmail.com
Tlf.: 2028 0776

Instruktør, Rikke Rasmussen
Mail: Rikke.dance@gmail.com
Tlf.: 2874 8928
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Så er det atter tid for spillemandskursus. Kom 
og oplev vores gode instruktører: Kristine, 
Lene, Aksel, Peer og Manny på et kanon spæn-
dende kursus arrangeret af B&U Region Midt-
jylland og Sdr. Felding Folkedanserforening. 
Et kursus for børn og unge, der gerne vil læ-
re at spille spillemandsmusik på en lidt an-
den måde. Kort sagt et super kursus på Sdr. 
Felding Skole, Skolegade. 
Samme eftermiddag afholdes der dansekur-
sus for unge over 10 år. Om aftenen spilles 
der op til BAL for børn og unge, hvor DU er 
med til at levere musikken.

hvoR: 
Sdr. Felding Skole, Skolegade

hvoRnÅR: 
Lørdag og søndag den 12.-13. november 2011

PRogRAm: 
Lørdag
09.30  Velkomst og sang
09.45-12.00  Gruppespil
12.00-12.45  Frokost
12.45-14.30 Gruppespil
14.30-15.00  Pause hvor vi laver 

„noget“
15.00-15.30 Saftevand, kage og kaffe
15.30-17.00  Gruppespil
17.00-17.30  Fri
17.30-18.00  Aftensmad og oprydning
19.00-23.00  BAL - kl. ca. 21 er der 

kaffepause for alle.
23.00 Farvel til dem, der ikke 

skal overnatte
23.15-23.45 Natmad
23.45  Natdans

Søndag
08.00  Morgenmad
09.00  Oprydning / afskedssang
Farvel og på gensyn

KURSeT: 
Den eneste betingelse for at deltage er, at 
du kan læse og spille noder. Der bliver ni-
veaudeling, så alle kan klare opgaverne. For 
de mindste vil der blive indlagt pauser i form 
af leg og anden aktivitet. Nodemateriale til-
sendes ca. to uger før kurset.

InSTRUKTøReR: 
Violin: Kristine Sand
Klarinet: Lene Sand Nielsen
Bas: Aksel Sand Nielsen
Violin: Peer Munkgaard
Fløjte/klarinet: Manny Skjærbæk

KURSUSleDeR:
Jens Jensen, Friskolevej 29, Fasterholt, 
7330 Brande, tlf.: 9718 8237
Mail: friskolevej29@privat.dk

PRIS: 
Spillemandskursus incl. mad og drikke hele 
dagen: KR. 100,00
Spillemandskursus incl. mad og drikke hele 
dagen OG overnatning: KR. 150,00

TIlmelDIng: 
Tilmelding INDEN den 2. oktober 2011.
Tilmeldingsskemaer kan rekvireres hos Jens 
Jensen - se tlf. / mail adresse ovenfor.
Skemaet findes også på www.folkedans.dk 
under Region Midtjylland/ B&U udvalg. Her 
finder du også programmet.
Husk navn og adresse på tilmeldingen. Pen-
ge indsættes på konto: 7604 1331810 
HUSK AT OPLYSE NAVN PÅ ALLE DELTAGE-
RE VED INDBETALING !!

meDBRIng: 
Nodestativ og tilsendte noder. Liggeunder-
lag og sovepose hvis du skal overnatte. 
Vi glæder os til at se DIG til en kanon week-
end.

B&U Region Midtjylland og  
Sdr. Felding Folkedanser Forening

Indbydelse til 

børne- og 
ungdomsspillemandskursus 
lørdag/søndag den 12.-13.november 2011 på Sdr. Felding skole

DANSEKURSUS FOR UNGE 
PÅ SDR. FELDING SKOLE, SKOLEGADE
DEN 12.–13. NOVEMBER 2011 
Da vi med succes sidste år for første gang 
prøvede at afholde dansekursus er vi nu klar 
igen. Så kom og prøv nogle nye og spæn-
dende, og til tider meget anderledes danse 
… måske er der også nogle gamle imellem. 
Kurset er tilegnet unge over 10 år.  

PRogRAm:  
Lørdag
12.45-12.50  Velkomst
12.50-14.30  Dansekursus
14.30-15.00  Pause hvor vi laver „noget“
15.00-15.30  Saftevand, kage og kaffe
15.30-17.00  Dansekursus
17.00-17.30  Fri
17.30-18.00  Aftensmad og oprydning
19.00-23.00  BAL - kl. ca. 21 er der 

kaffepause
23.00  Farvel til dem, der ikke skal 

overnatte
23.15-23.45  Natmad
23.45  Natdans

Søndag
08.00 Morgenmad
09.00 Oprydning / afskedssang
Farvel og på gensyn

InSTRUKTøR: 
Ulla Madsen (Hvide Sande)

mUSIK: 
Henning Andersen og Peter Smidt

PRIS og TIlmelDIng:
Dansekursus med aftensmad OG sodavand 
eller kaffe/the og kage kr. 90,00
Dansekursus med aftensmad, kaffe/the + 
kage OG overnatning + morgenmad kr. 
110,00
Tilmelding senest den. 31. oktober 2011. 
Indbetaling på konto: 7604 1331810. Op-
lys alle deltagere ved indbetaling.

hUSK: Liggeunderlag og sovepose

SPøRgSmÅl: 
Venligst kontakt Jens Jensen – tlf: 9718 
8237 eller mail: friskolevej29@privat.dk

Vi glæder os til at se dig!
B&U Region Midtjylland og Sdr. Felding 

Folkedanser Forening
Ret til ændringer i programmet forbeholdes
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Børne- og Ungdomsstævne 
2012 i Tørring
Næste års børne- og ungdomsstævne afholdes den 14. 
april i Tørring.
Læs mere i de kommende nr. af Trin & Toner.

Det Sjællandske Børnestævne 
28. april 2012
Så er dansested og skole på plads. 
Højby Ungdomsforenings Folkedansere glæder sig til at 
være værter for alle de danseglade børn og unge.
Sted: Bobjergskolen i Asnæs, Stadionvej 6, 4550 Asnæs
agens opvisninger vil komme til at foregå i Asnæs Cen-
teret, der er overdækket.
Yderligere oplysninger vil komme løbende både i Trin & 
Toner samt på foreningens hjemmeside
www.huffolkedansere.dk

I forbindelse med spillemandskursus for børn og 
unge afholder B&U Region Midtjylland i 
samarbejde med Sdr. Felding Folkedanserforening:

naTBal 
For BØrn 
og Unge 
på Sdr. Felding skole, Skolegade
den 12.–13. november 2011 fra kl. 19.00
Dagen slutter som altid af med et brag af et bal. Vi starter kl. 19.00 og 
fortsætter indtil trætheden melder sig.

PRogRAm: 
Lørdag
19.00-23.00  BAL - kl. ca. 21 er der kaffepause
23.00  Farvel til dem der ikke skal overnatte
23.15-23.45  Natmad
23.45 Natdans

Søndag
08.00 Morgenmad
09.00 Oprydning / afskedssang
09.30 Farvel og på gensyn

InSTRUKTøR:
Bente Jensen (Sdr. Felding) 

mUSIK: 
Alle kursister + instruktører

PRIS og TIlmelDIng:
BAL med sodavand, kaffe eller the og kage kr. 30,00
BAL med sodavand, kaffe eller the og kage OG overnatning kr. 85,00

Du skal tilmelde dig senest 31-10-2011, HVIS du skal overnatte.
Indbetaling på konto: 7604 1331810. Skriv venligst navn på alle delta-
ger ved tilmelding.

hUSK: 
Liggeunderlag og sovepose

SPøRgSmÅl: 
Venligst kontakt Jens Jensen – tlf: 9718 8237 
eller mail: friskolevej29@privat.dk

Vi glæder os til at se dig!
B&U Region Midtjylland og Sdr. Felding Folkedanser Forening
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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

Ved Landsstævnet i Aabenraa. Foto: www.aalborg-reklamefoto.dk



Spillemandskredsen
Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer rettes til 
kassereren Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg Øst, tlf. 9815 8697,
e-mail: bkiilerich@stofanet.dk.

Formand: Michael S. Petersen, Søvænget 16, 4621 Gadstrup, 
tlf. 4619 1134, mobil 2711 5957, e-mail mich@ramso.dk

Salg af noder og cd’ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
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 10.-16.09. Dragtinstruktøruddannelse Bjerringbro 04/11

19.11. Dommerkursus Odense 06/11 31.10.

Region Nordjylland 09.10. Håndarbejds- og dragtdag Frederikshavn 06/11 01.07.

05.11. Dansekursus og legestue Brønderslev 06/11 20.10.

Region Midtjylland 11.09. Instruktørtræf Ikast 05/11 27.08.

25.09. Midt i Dansen: Dansedag Ikast 06/11 01.07.

29.10. Kursus i pardanse og legestue Viborg 06/11

30.10. Kreativ temadag med tamburering Viborg 06/11 16.10.

30.10. Midt i Dansen: Dansedag Ikast 06/11

Region Syddanmark 18.-20.11. Instruktøraspirant- og dansekursus Vejle 06/11 01.11.

19.11. Aspirantbal Vejle 06/11 12.11.

Region Sjælland 24.09. Medlemsmøde Ringsted 06/11

25.09. Temadag for danseinstruktører Ringsted 06/11 10.09.

09.10. Dragtdag på Køng Museum Køng 06/11 25.09.

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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 rUBriKAnnonCer

SælgeS
Kvindedragt fra Nordfalster, str 42 med alt til-
behør + ekstra underskørt og lin til hue sæl-
ges. Prisidé 2.500 kr.

Tlf. 5581 2899 el. 5581 2686, 
email:vimmelskaftet@privat.dk

SælgeS
Vejle damedragt og Øster Hornum mandsdragt 
med kofte og vest, begge originalt vævet stof 
og mønster. Kr. 1.250 pr. stk. 

Tlf. 3965 8988/2949 8320 /  
bodilogpoul@gmailcom

    40 års jubilæumsliegstow

Fredag d.21.okt. kl.18.30 i rødding Forsamlingshus
Program: Faneindmarch og spisning, amerikansk 
lotteri, kaffe, liegstow
entré for hele aftenen 175 kr. pr. person. Drikkevarer 
kan købes til rimelig priser 
Bindende tilmelding d.16 okt. på tlf. 3063 4858 til 
Laurits
Musik ved valencia under ledelse af ivan tang. 
Leder: Kirsten vestergård
Kom og få en hyggelig aften

Mvh
Bestyrelsen

Rødding og Omegns Folkedanserforening

nB: husk også tilmelding af fane


