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PåSkeLUknIng
Sekretariatet holder påske-lukket den 
25.-26.-27. marts og ønsker alle en 

rigtig god Påske!

Mange venlige hilsner
Marianne og Dorthe

Styrelsen har søgt og fået bevilliget 
12.000 kr. fra Carlsberg Sportsfond  

til et nyt lydanlæg.

Nu er vi så langt, at det nye medlemsregistreringssy-
stem kører overalt og vi håber, at alle foreninger har 
glæde af det.
Systemet vil i løbet af dette år blive udbygget med net-
butik og et modul, således at man kan tilmelde sig 
landsforeningens kurser via systemet.
Vi ved godt, at al begyndelse er svær og siger jer tak 
for jeres opbakning og gode vilje!
Som jeg tidligere har skrevet om, så stopper det ikke 
her …
Styrelsen har været i gang med at udarbejde visioner 
og dermed også en strategiplan for det videre arbejde 
i landsforeningen. Og som jeg også tidligere har nævnt, 
så indbefattede dette arbejde også en vurdering af 
landsforeningens formålsparagraf.
I vil et andet sted i bladet kunne se styrelsens indstil-
ling til Årsmødet mht at ændre formålsparagraffen.
De af styrelsen udarbejdede visioner samt de tilhøren-

de opstillede missioner og handleplaner, kræver NATUR-
LIGVIS en forklaring og uddybning.
Dette vil komme til at foregå som en tre-trins-raket:
Først vil disse ting fremlægges og drøftes på regions-
seminaret, der finder sted den 9. marts.
Derefter vil de blive fremlagt på Årsmødet den 20. april.
Og efterfølgende vil der komme et detaljeret indlæg i 
Trin&Toner således at ALLE medlemmer ved, i hvilken 
retning vi skal gå. Det er mere end vigtigt, at vi alle 
går i SAMME retning og trækker på samme hammel. Kun 
sammen er vi stærke nok!

Niels Winberg Clausen
Formand

kæRe medLemmeR

Hvordan kan glæden og kendskabet til dansk folkedans spredes?
Har du en idé til sådan et nyt projekt, så tænk om du skulle prøve at søge om midler fra initiativpul-
jen.
Der gives normalt ikke tilskud til annoncer, løbesedler, radio/TV reklamer og lign. 
Der skal være søgt andre relevante puljer. 
Ansøgningsskemaet findes på www.folkedans.dk under Landsforeningen / priser, puljer og fonde. 
Der skal vedlægges et realistisk budget samt relevante bilag. 
Næste ansøgningsfrist er den 1. april. 
Ansøgning om tilskud behandles af et udvalg nedsat af Landsforeningens Styrelse.

Så er det igen muligt at søge 

initiativpuljen
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Mads havde købt julekalenderen på plejehjemmet sam-
men med sin far og fik lov til at være den, der måtte 
skrabe. Mads har aldrig før vundet noget og troede ikke 
rigtigt på held ved julekalenderen. Faktisk troede han 
så lidt på det, at den landede i papirkurven! Men en 
indskydelse fik ham til dog alligevel at tage den op igen 
og ville skrabe den inden den blev kørt afsted med pa-
piraffaldet.
Og frem kom alle felterne som rakte til at vinde et ga-
vekort på kr. 50.000,-
Mads troede ikke selv på det, - tog kalenderen med på 
arbejde og viste den til sine kollegaer og var helt ved 
siden af sig selv. Til sidst kørte han ud til os på sekre-

tariatet for at spørge, om der virkelig var gevinst! Og 
det kunne vi bekræfte.
Gevinsten på 50.000 kr. som blev udleveret i form af et 
tilgodebevis til El-giganten har faktisk muliggjort Mads’ 
drøm om at købe et hus, hvor han har plads til sig selv 
og sine dele-børn på hhv 11 og 14 år. Banken var skep-
tisk, men da Mads blev 50.000 kr. rigere som kunne bru-
ges til at indrette huset bla med hvidevarer, så det he-
le lysere ud.
Huset er nu købt og der er meget for Mads at gøre. Vi 
skulle hilse alle i Landsforeningen Danske Folkedansere 
og sige en stor dybfølt tak fra Mads, som er meget rørt 
over at have vundet.

VIndeRe AF jULeLotteRIet 2012
1. præmien, som var et gavekort på kr. 50.000,-  
blev vundet af Mads Andersen fra Odense.

2. PRæmIen,  
gAVekoRt På kR. 10.000,- 
blev vundet af Michael Bjerking, 
Ølstykke.

3. PRæmIeR,  
gAVekoRt På kR. 5.000,- 
blev vundet af Torben Sørensen, 
Skanderborg,
Nanna S. Smidt, Give og Ester 
Nielsen, Galten

4. PRæmIeR,  
gAVekoRt På kR. 500, - 

til Imerco:
Inge Jørgensen, Tommerup
Jens Madsen, Hjørring
Jørn Pogager, Otterup
Kirsten Jensen, Aså
Matias Sørensen, Græsted
Oliver Skøttrup, Løkken
Sidsel Agnete Olsen, Nordborg
Vivi Falck, Hedehusene

5. PRæmIeR,  
gAVekoRt På kR. 200,- 

til Imerco:
Bent J. Jensen, Græsted
Bente Hansen, Odense 
Bente Jensen, Faxe
Carla Thietje, Padborg
Dorthe Müller, Skive
Gisela Andersen, Langholt
Henny Isager, Kalundborg
Inger Erika Jensen, Sønderborg
Inger-Marie B. Antonsen, 
Glamsbjerg
Jane Lindgaard Hansen, 
Bjerringbro
Knud Andreasen, Sæby
Kresten B. Knudsen, Give
Kristoffer Mackenhauer, Skive
Leif Rohr Hansen, Ringsted
Leisted Kroll, Slagelse
Lissie Andersen, Herlev
Margit Rudbeck, Kruså
Maria W. Henriksen, Stenløse
Mogens Jensen, Lemvig
Neel Visser, Kastrup
Tage Jensen, Byrum, Læsø

til Fætter BR:
Iben Jensen, Rødekro
Lene Stamer-Ostersen, Svendborg
M. Frederiksen, Højby
Simon Buch, Tureby

6. PRæmIeR,  
gAVekoRt På kR. 100,-

til Imerco:
I alt 115 personer

til Fætter BR:
I alt 47 personer

VI ØnSkeR ALLe VIndeRe 
HjeRteLIgt tILLYkke!!

Marianne og Dorthe
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Mange glade dansere havde meldt sig til forårets DM, - 
tak for det!
Nu er vi bare kede af, at konkurrenceudvalget har væ-
ret nødt til at aflyse dette års DM. Da vi nåede til til-
meldingsfristens udløb var der, til vores store glæde, 
meldt dansere til i alle rækker, MEN der var bare ikke 
nok således, at vi kunne følge de koncepter, der er 
grundlaget for årets konkurrencer.
 Det er rigtig ærgerligt for de dansere, der allerede har 
brugt megen tid på at øve sig for at yde deres bedste, 
ligesom det er ærgerligt for det publikum, der trofast 
har fulgt konkurrencerne gennem årene, og fra år til år 
har glædet sig til at se den flotte dans.
Hvad er det så vi kan gøre for at dette ikke skal genta-
ge sig, for at vi kan vende stærkt tilbage i 2014 med 
et fejende flot DM?
 Vi kan alle gå i træning – finde sammen i grupper rundt 
i landet og øve os på frie programmer og på pardanse 

både frie og efter hæfterne. Vi kan for sjov afholde små 
konkurrencer i foreningerne for på den måde, at prøve 
os selv af og for samtidig at finde ud af, at det ikke er 
farligt – det er jo blot en dyst i den fritidsaktivitet, som 
vi alle holder så meget af.  
Det er vigtigt at vi husker, at det ikke er et spørgsmål 
om, at vi skal være 100 % fejlfri i dansen – det er der 
ingen der er, så det er ikke et mål i sig selv – målet må 
være at vi alle kommer i gang med konkurrencedansen, 
så vi finder ud af, hvor sjovt det er at være med. 
Skulle der være nogen, der har forslag til, hvordan kon-
kurrencedansen kan styrkes, hører vi gerne fra jer.
Vi ser frem til, at mange dansere rundt i landet har lyst 
til at deltage i DM 2014.  

Konkurrenceudvalget 
Trine Jordan Vind Andersen.

AFLYSnIng AF dm 2013

Prøv at tjek ind og oplev, hvad der ligger af ma-
teriale og billeder fra udstillinger og projekter, 
som dragtudvalget har arbejdet med gennem 
årerne.
Der er eksempelvis billeder af kvinde-og mands-
dragter, billeder af sjaler registreret i hele landet 
fra Sjalsprojektet gennemført i 2004-2005, bille-
der fra projektet, der arbejdes med i øjeblikket, 
der går ud på at registrere, hvad der findes af 
korte veste.

Danske Folkedansere ejer en meget stor studie-
samling, og under linket ” Oplysning til udval-
gets medlemmer” findes billeder af de genstan-
de, der er blevet fotograferet til dato samt alle 
registreringer. Der tilføjes løbende nye billeder.
I forbindelse med landsstævnerne har der hvert 
år været lavet museumsudstillinger. Alle de 
dragtdele, der har været udstillet fra 1979 - 
2011 er blevet fotograferet. Mange af dem er 
lagt ind på adressen, og der lægges fortsat flere 
billeder ind.
Det er alt sammen materiale til den viden, vi har 
i dag omkring baggrunden for vores dragter.

Dragtudvalget

HAR dU tjekket  
www.FoLkedRAgt.dk?
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dAgSoRden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af styrelsens beretning 

om LDF’s virksomhed i det forløbne år 
4. Fremlæggelse af de reviderede regn-

skaber
5. Behandling af indkomne forslag

 a) Ansøgning fra The Danish Folkdan-
ce Group Heimdal, Brisbane om op-
tagelse som kontingentfri forening 
i LDF

  Iflg. § 2, stk. 7 behandler Årsmødet 
indkomne ansøgninger.

b) Forslag til vedtægtsændring fra 
Styrelsen ang. kontingentfrit for-
eningsmedlemsskab.

  § 2, stk. 7
  Nuværende tekst: 
  § 2, stk. 7: ”Foreninger i ind- og 

udland kan, efter Årsmødets god-
kendelse, optages som kontingent-
frie medlemmer.”

  Forslag til ny tekst: 
  § 2 stk. 7: ”Foreninger i ind- og ud-

land kan, efter styrelsens godken-
delse, optages som kontingentfrie 
medlemmer.”

  Begrundelse: Styrelsen ønsker at 
kunne godkende kontingentfrit for-
eningsmedlemsskab, så disse ansøg-
ninger ikke skal behandles på Års-
mødet. Hvis ændringen godkendes 
skal forretningsordenen tilføjes den-
ne mulighed.

c) Forslag til vedtægtsændring fra 
Styrelsen vedr. § 1 stk. 1: 

  Nuværende tekst: 
  § 1, stk. 1: ”Organisationens navn 

er Landsforeningen Danske Folke-
dansere (forkortet LDF).

  Forslag til ny tekst: 
  § 1, stk. 1: ”Organisationens navn 

er Landsforeningen Danske Folke-
dansere (forkortet LDF). 

  Som binavn kan Folkedans Danmark 
benyttes.

  Begrundelse: Den foreslåede æn-
dring består i at tilføje binavnet Fol-
kedans Danmark. Tilføjelsen af bi-
navnet skal bl.a. sikre, at LDF’s akti-
viteter også i fremtiden kan drives 
under et moderne og mundret navn.

d) Forslag til vedtægtsændring fra 
Styrelsen vedr. § 1, stk. 4:

  Nuværende tekst: 
  § 1, stk. 4: ”LDF`s formål er at virke 

for bevarelse og brug af dansk fol-
kedans, spillemandsmusik, folke-
dragter og tilhørende traditioner”.

  Forslag til ny tekst:
  § 1, stk. 4: ”LDF`s formål er at virke 

for bevarelse, brug og udvikling af 
folkedans, folkedragter og tilhøren-
de traditioner”.

  Begrundelse: Den foreslåede æn-
dring er en tilpasning til de faktiske 
aktiviteter samt en modificering i 
forhold til den strategiplan Styrelsen 
har fremlagt.

e) Forslag til vedtægtsændring fra 
Styrelsen vedr. § 1, stk. 5 

  Nuværende tekst: 
  § 1, stk. 5: ”Formålet søges opnået 

gennem afholdelse af konkurrencer, 
konferencer, kurser, instruktørud-
dannelse, foreningslederuddannel-
se, forskning, studiekredse samt 
ved afholdelse af og deltagelse i 
danske, nordiske og andre mellem-
folkelige arrangementer.”

   Forslag til ny tekst:
  § 1, stk. 5: ”Formålet søges opnået 

gennem afholdelse af konkurrencer, 
konferencer, kurser, instruktørud-
dannelse, foreningslederuddannel-
se, forskning, studiekredse samt 
ved afholdelse af og deltagelse i 
danske og internationale arrange-
menter.”

  Begrundelse: Den foreslåede æn-
dring er en modificering i forhold til 
den strategiplan Styrelsen har frem-
lagt samt en præcisering af ønsket 
om øget international tilknytning.

f) Forslag til vedtægtsændring fra 
Styrelsen vedr. § 2, stk. 6

  Nuværende tekst: 
  § 2, stk. 6: ”Kontingentet for for-

eninger indbetales med det på det 
sidst afholdte Årsmøde vedtagne 
beløb pr. medlem. Kontingenter og 
medlemslister skal indsendes til LDF 
i oktober måned. Desuden skal der i 
følgende januar måned indsendes 
en medlemsopgørelse til Danmarks 
Idræts-Forbund. Er kontingentet, 
medlemslisterne og medlemsopgø-
relsen ikke indsendt inden 1. febru-
ar, mister foreningens delegerede 
deres stemmeret på Årsmødet.”

  Forslag til ny tekst: 
  § 2, stk. 6: ”Kontingentet for for-

eninger indbetales med det på det 
sidst afholdte Årsmøde vedtagne 

LAndSFoRenIngenS åRSmØde 
20. - 21. APRIL 2013
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beløb pr. medlem. Medlemsregistre-
ringen skal være ajourført og kon-
tingentet indbetalt via LDF`s med-
lemssystem senest den 31. oktober.

  Desuden skal der i følgende januar 
måned indberettes medlemstal til 
Danmarks Idræts-Forbund.

  Er kontingentet ikke indbetalt og 
medlemsregistreringen ikke foreta-
get inden 1. februar, mister for-
eningens delegerede deres stemme-
ret på Årsmødet.”

  Begrundelse: Tekst tilpasses gæl-
dende praksis i forhold til de æn-
dringer, der er kommet ved indførel-
sen af det nye medlemssystem, hvor 
betaling og ajourføring af medlem-
mer i lokalforeningerne sker elektro-
nisk via folkedanseren.dk, samt Dan-
marks Idræts-Forbunds overgang til 
elektronisk medlemsregistrering.

g) Forslag til vedtægtsændring fra 
Styrelsen vedr. § 4, stk. 6, pkt. 8

  Nuværende tekst: § 4, stk. 6, pkt. 
8: ”Valg af kasserer”

  Forslag til ny tekst: § 4, stk. 6, 
pkt. 8: ”Valg af økonomiansvarlig”

  Begrundelse: Styrelsen ønsker at 
understrege, at posten ikke længere 
indeholder opgaver, man traditionelt 
forbinder med en foreningskasserer, 
da disse er overtaget af sekretaria-
tet. Der ønskes en ensretning med 
Danmarks Idræts-Forbund, idet der 
også der vælges en økonomiansvar-
lig, hvis opgaver mere har karakter 
af kontrol, opfølgning, ansvar for re-
vision, indhentning af tilladelser mv.

  Hvis forslaget vedtages medfører 

det følgende konsekvensrettelser, 
som tilsvarende foreslås vedtaget.

  Nuværende tekst: § 7, stk. 1, 3. 
linje: ” Formand og kasserer vælges 
på skift direkte på Årsmødet”

  Forslag til ny tekst: § 7, stk. 1, 3. 
linje: ” Formand og økonomiansvar-
lig vælges på skift direkte på Års-
mødet”

  Nuværende tekst: § 7, stk. 5, 1. 
linje: ” LDF tegnes af tre Styrelses-
medlemmer i forening, deriblandt 
formand, næstformand eller kasse-
rer”

  Forslag til ny tekst: § 7, stk. 5, 1. 
linje: ” LDF tegnes af tre Styrelses-
medlemmer i forening, deriblandt 
formand, næstformand eller økono-
miansvarlig”

  Nuværende tekst: § 8, stk. 1: ”Ko-
ordineringsudvalgets medlemmer 
er: Formand og kasserer fra LDF”

  Forslag til ny tekst:  § 8, stk. 1: 
”Koordineringsudvalgets medlem-
mer er: Formand og økonomiansvar-
lig fra LDF”

  Begrundelse: Styrelsen ønsker ordet 
kasserer ændret til økonomiansvarlig 
de steder, hvor det indgår i teksten.

6. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget 
for det kommende år - herunder fast-
sættelse af kontingenter, regionernes 
driftstilskud, Styrelsens diæter og 
abonnementspris for medlemsbladet.

a)  Styrelsen foreslår en stigning af kon-
tingentet for børn fra dkr. 30,00 til 
dkr. 35,00 og for voksne fra dkr. 
125,00 til dkr. 130,00.

7. Valg af formand (hvert 3. år)
 Niels Winberg Clausen er på valg og 

modtager ikke genvalg
8.  Valg af kasserer (hvert 3. år) 
 Næste gang i 2015
9. Valg af øvrige Styrelsesmedlemmer 

(valget gælder for 3 år)
 På valg er Bente Johansen og Jeanne 

Hermann. Bente modtager ikke gen-
valg. 

10. Valg af intern revisor til LDF’s regnskab 
(valget gælder for 2 år)

 På valg er Arne Lindjordet.  
11. Valg af intern revisorsuppleant til 

LDF’s regnskab
 På valg er Christian Skov. 
12. Valg af interne revisorer til regionerne 

(valget gælder for 2 år)
 På valg er Kristian Johnsen (Vest) og 

Hanne Gravesen (Øst). 
13  Valg af interne revisorsuppleanter til 

regionerne
 På valg er Grete Ladefoged (Vest) og 

Hans Peter Hansen (Øst).
14. Valg af statsautoriseret revisor
 DIF’s revisionsordning benyttes (pt. 

KPMG)
15. Valg til Appeludvalg. Valget er gældende 

for 2 år, således at der i ulige år vælges 
2 medlemmer og i lige år 1 medlem.

 John Overvad Nielsen er på valg
 Marie Kristensen er på valg
16. Eventuelt

Evt. spørgsmål til specifikke poster i LDF’s 
regnskab skal være sendt til kassereren via 
Anders@folkedans.dk senest den 14. april 
2013.

Styrelsen
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VeLkommen tIL kRUdt, 
kUgLeR og kAnoneR
Lyden af brusende vand, vindens susen i de høje lindetræer og fug-
lenes melodiske sang. Det er ren idyl. Man får uvilkårligt lyst til at 
slå sig ned og nyde den smukke natur. I dag har de fleste der besø-
ger Frederiksværk svært ved at tro på at man på Krudtværket befin-
der sig midt i Danmarks første fabriksby. Et militærtindustrielt kom-
pleks, som gennem 200 år producerede død og ødelæggelse, og som 
kostede mange arbejdere deres liv og lemmer.
Det er en fantastisk historie om Frederik den Femte, den københavn-
ske storkøbmand Just Fabritius og forretningsmanden Johan Frede-

rik Classen, der anlagde en krudtfabrik i Frederiksværk i 1756. Virk-
somheden skulle bestå af 12-16 møller med flere hundrede stamper. 
Den samlede produktionskapacitet skulle være på ca. 5000 centner 
krudt om året, svarende til 250 ton.
I efteråret 1757 stod den første krudtmølle færdig, og et salpeter-
hus blev opført. Det efterfølgende år opførtes endnu to møller, og 
midt på sommeren 1758 kom de første ordrer fra den danske stat. 
Nu var krudtværket i gang. I de meget travle år mellem 1761-63 be-
skæftigede Krudtværket over 260 arbejdere, hvoraf de 44 var kvin-

Der er så smukt, at 
man helt glemmer,  

at det er en fabrik med 
vanddrevne maskiner
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upS! Det var ikke så godt
Januarnummeret af Trin og Toner viser et landkort 
med Hundested placeret lige oven i Hillerød - und-
skyld Hillerød. Vi vil frygteligt gerne invitere alle 
folkedansere og spillefolk til stævne i Hundested 
- det er forbi Hillerød og så mod nordvest indtil I 
ikke kan komme længere, så er I der. 
... jeg skal også til Hundested i 2013 ... håber vi 
ses. 
PS! Der kommer nogle få ændringer til stævne pro-
grammet i næste nummer af Trin og Toner, for ek-
sempel konflikter Region Sjællands opvisning med 
Hjemstavnsmødet, det er naturligvis ændret. Hold 
øje med næste nummer af Trin og Toner. 

Hilsen Bent. 

der. Det var et yderst farligt arbejde, og i de første hektiske år skete der en ræk-
ke dødsulykker på værket.
J.F. Classen døde den 24. marts 1792. Dermed kom Frederiksværk under Prins 
Carl af Hessens ejerskab. Han gennemførte en række forbedringer, dels af krudt-
værkets vandsystem, dels af maskineriet. I de efterfølgende år produceredes der 
krudt på værket til Slaget på Reden, Englandskrigene, Den Amerikanske Friheds-
krig, Treårskrigen samt Slaget ved Dybbøl.
I 1846 overtog staten igen værket. Herefter fik det betegnelsen ”Hærens Krudt-
værk”, hvilket stadig kan ses på en del af bygningerne i området. Nye produk-
ter kom til, blandt andet prismatisk krudt, kanon- og raketkrudt, hvalkrudt, jagt-
patroner, røgsvagt krudt og skydebomuld. Her lærte kongehusets medlemmer at 
håndtere jagt- og skydevåben på specielt indrettede baner.
Bygningerne spejler på deres egen karakteristiske måde den teknologiske udvik-
ling. De ældste kampstensbygninger, Salpeterladen og Trækulsbrænderiet, er op-
ført af J.F. Classen i 1760erne, mens de produktions- og magasinbygninger, der 
er konstruerede til at retningsbestemme de dødbringende eksplosioner, stammer 
fra 1800- og 1900årene.
Hertil kommer Krudtværkets maskiner, som også set gennem en international 
optik, er enestående. De afspejler hver især både deres tid og det tekniske ni-
veau. Til sammen udgør teknikken, husene og maskinerne en helhed – et ene-
stående kulturmiljø, som kun findes et sted i verden – nemlig i Frederiksværk.
En tur på det gamle Krudtværk er som at rejse tilbage til Frederik den Femtes 
Danmark. Her får vores gæster fortalt historierne om råmaterialernes vej til Fre-
deriksværk, de livsfarlige arbejdsprocesser, det uniformerede personale, kvinde-
arbejde, sørøverstater, krig og krise, bandereglementer, overtro, død og lemlæ-
stelse, skydebomuld og sprængstoffer samt pragt og jagt. Kom og få en ople-
velse for livet!

Museumsleder i  
Halsnæs Kommune,  
Frank Allan Rasmussen

Kanalerne var forudsætningen for, at man 
kunne producere de store mængder krudt
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nYt FRA mUSIkUdVALget
Der er nu ved at komme styr på de mange 
musikaktiviteter, der skal løbe af stablen 
i Hundested. Udvalget arbejder hårdt på 
at få alle kontrakter på plads, og vi vil ger-
ne her give en rigtig god appetitvækker 
til dansere og spillemænd:

midnatskoncert / - gudstjeneste i 
Lynæs kirke: 
På Sjælland har der i det forgangne år væ-
ret samlet mere end 20 spillemænd m/k, 
som arbejder hårdt med Spillemandsmes-
sen, som jo stammer fra Jysk på Næsen og 
har Michael Sommer og Ivan Damgaard 
som ophavsmænd. I Hundested kan man 
opleve messen under ledelse af Jakob Kock 
og Gunnar Petersen  i samarbejde med 
Ramsøsangerne, der tager sig af den kor-
mæssige side af koncerten. Snyd ikke dig 
selv for en stemningsfuld oplevelse eller 
genhør med Spillemandsmessen. 

Al-sang eller Sangarrangement: 
Vi har genoplivet den gamle danske tradi-
tion med ”Al-sang” – altså fællessang for 
alle. Til lejligheden har vi fået Helle Lar-
sen, Sengeløse, der jo er kendt som en af 
vore bedste danseinstruktører, til at vise 
en af hendes mange andre talenter. Helle 
har i mange år haft sangaftensarrangemen-
ter på Sjælland, og vi vil nu præsentere 
hendes program på stævnet. Musikledsa-
gelsen vil blive af Christian Jensen (”kla-
ver-Christian”, som mange kender fra Nyt-
års- og Pensionistkurser). Der er lagt op 
til et underholdende program med anek-
doter og aktiv medvirken, hvor alle får rørt 
stemmebåndene tirsdag kl. 17.00 i Torup 
kirke.

Spillemandskoncert: 
Rene Akselsen, Farum skal som bekendt 
lede årets spillemandskoncert for Stort Or-
kester. Rene er i fuld gang med at arran-
gere årets numre til koncerten – noder som 
også bliver årets udgivelse fra DFS i 2013. 
Alle deltagende spillemænd vil modtage 
nodematerialet på stævnet! Rene vil være 

instruktør og øve numrene for stort orke-
ster, men til koncerten regner vi med igen 
at kunne præsentere indslag fra den yng-
re del af spillefolkene – altså de nye og 
kommende generationer, der skal føre vo-
res gamle musik videre. Per Munkgaard fra 
Esbjerg vil tage sig af de alleryngste (un-
der 15 år), og Birgit og Mogens Cramer vil 
tage sig af Juniorgruppen (15-25 år).

Spillemandslegestuer: 
Som det ses af det samlede program, er 
der på stævnet i år spillemandslegestue 
og bal HVER aften (mandag til torsdag 
 inkl.) i Træningssalen fra kl. 22.00 til 24.00. 
Der er nu indgået aftale med følgende tre 
orkestre: De nordjyske spillemænd fra Nord-
jyderne, Ramsø Spillemandslaug samt kvar-
tetten ”Stry`fri”. Gruppen til den fjerde af-
ten er endnu under aftale, men det skal 
nok blive nogle gode aftener med masser 
af god musik og uden egentlig instruk tion. 
Som danser kan man til gengæld opleve 
alle de kendte danse, et væld af ”typedan-
se” (pardanse) samt et engageret orkester, 
der spiller alle sine favoritnumre – måsen 
ud af bukserne så at sige!

workshops for spillemænd: 
Er du spillemand, kan du lige så godt re-
servere tirsdag kl. 14.00 til 17.00 til mu-
sikalsk workshop. I træningssalen i Hun-
destedhallen vil en oplagt Jakob Kock di-
ske op med gode arrangementer og flot 
musik fra hans hjemegn Præstø. Og i Pop-
pelhuset lige ved siden af hallen er det 
Bjarne Grue Knudsen, der vil sætte fokus 
på harmonikaens mysterier og muligheder, 
men også med flerstemmige arrangemen-
ter. Man  kan altså uden problemer delta-
ge i begge workshops uanset instrument. 
Begge steder spiller efter noder.

musikdag for unge og børn: 
Torsdag er, som tidligere nævnt, helliget 
de helt unge spillefolk. Vi vil denne dag 
åbne for spillemænd under 25 år, der ikke 
deltager i stævnet, men give dem mulig-

heden for at de denne ene dag kan komme 
og spille sammen med stævnets øvrige un-
ge spillemænd. Vi har kontaktet alle mu-
sikskoler i landet og venter spændt på svar. 
Dagen starter 10.00 og slutter kl. 18.00 
med et forhåbentlig sprudlende danse- og 
musikshow på havnen i Hundested. Per 
Munkgaard fra Esbjerg vil tage sig af de 
alleryngste (under 15 år), og Birgit og Mo-
gens Cramer vil tage sig af Juniorgruppen 
(15-25 år).

Husk arbejdende 
instrumentværksted: 
Torsdag på GUBBEN i hovedgaden vil der 
være mulighed for at få en instrumentsnak 
med fagfolk indenfor violinbyggeri, har-
monikabygning og formentlig klarinetma-
ger.
Musikudvalget glæder sig desuden til de 
rigtig mange super gode legestuer, hvor 
alle stævnets deltagende spillefolk er på 
vagtlisten og leverer dansemusik overalt 
på stævnet, foruden til opvisninger, gade-
spil og meget meget mere.

Hjælpere efterlyses: 
Hvis du kender folk, der kunne tænke sig 
at give musikudvalget en hjælpende hånd 
under stævnet, så hører vi meget gerne 
om dette. Vi skal selv stille med hjælp til 
PA-Syd (vores super lydfirma fra Sønder-
borg), når de skal stille op og pakke ned 
– f.eks. når stævnet flytter til Frederiks-
værkdagen, ved gadeopvisninger, ved start 
og slut af stævnet osv. Det er lærerigt at 
være ”Roadie” på sådan en uge. Vi har og-
så behov for folk, der kan hjælpe med det 
praktiske under workshops, koncertprøver 
og meget mere. Man kan være på få eller 
mange timer – alle er velkommen. 

Kontakt formand for Musikudvalget Birger 
Jensen for yderligere information eller af-
taler.
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Forspillerkurset er tiltænkt de spillefolk, der på nuvæ-
rende tidspunkt savner nogle flere udfordringer i for-
hold til deres musik og/eller de musikere som er kom-
met til et punkt, hvor de gerne vil være den, der styrer 
slagets gang.
Der gives her mulighed for at arbejde med sig selv og 
sin musik en hel uge. Under hele forløbet vil en række 
erfarne instruktører fungere som guider i denne opda-
gelsesrejse gennem musikkens verden. Tilgangen til ma-
terialet vil, hvor det overhovedet er muligt, være prak-
tisk betonet. Selvfølgelig er det jævnligt nødvendigt at 
standse op for at fylde teori på tanken, men hurtigst 
muligt vil denne teori blive anvendt praktisk.

FAgene
Morgenen og aftenen vil begge være præget af faste 
indslag, der går igen hele ugen. I timerne her imellem 
vil der så være skiftende temaer hen over ugen.
De fag, vi skal igennem, er følgende:

dAnS/RYtmIk
Dette er det ene af dagens tre faste indslag. Hver dag 
starter således med at arbejde med rytmer. Dette vil 
være via enkle danse, sanglege, rytmelege osv. Det ple-
jer ikke at være kedeligt!

HØReLæRe
Du vil i løbet af de her faste, daglige indslag arbejde 
med toneintervaller og rytmiske figurer. Faget vil selv-

FoRSPILLeRkURSet 2013
følgelig også være ualmindelig anvendeligt i forbindel-
se med at lære at spille udenad.

FoRSPIL og PRAktIk
Dette er dagens tredje faste holdepunkt. Modellen er en-
kel og velafprøvet. Hver kursist får tildelt en opgave og 
han eller hun skal herefter instruere sine medkursister.
Opgaverne vil selvfølgelig afspejle kursisternes niveau, 
og der undervises efter princippet "venlig vejledning" 
og man kan altid "ringe til en ven" undervejs.

mUSIkteoRI
Dette fag har fået tildelt en del regulære undervisnings-
timer i kursusforløbet, men det er selvfølgelig også et 
emne, der vil dukke op løbende hen over ugen efter be-
hov.
De to dage, hvor der laves regulær musikteoriundervis-
ning, vil den ene dag være helliget teorien og den an-
den den praktiske anvendelse af teorien.
Undervisningen vil, hvor det er nødvendigt, være niveau-
delt, så der skulle være passende udfordringer til alle!
Det skal understreges, at der ikke undervises i nodear-
rangement på dette kursus, da efterspørgslen efter det-
te har været meget lille.

geneReL InStRUmentLæRe
Her gennemgås klarinet, bas, harmonika og violin "for 
alle". Det er her, det bliver gennemgået, hvad disse in-
strumenter kan, hvad du som forspiller skal passe på 
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dette. Det vil selvfølgelig blive gjort på en ordentlig og 
sober måde! Det vil også være en klar fordel, at du er 
godt hjemme på dit instrument og har et rimeligt kend-
skab til materialet i "358".

InStRUktØReR
Mette Kathrine Jensen: Gennemgående instruktør. Un-
derviser i løbet af ugen i dans/rytmik, hørelære, har-
monika, musikteori og forspil og praktik.
Helle Baltzer Rohde: Gennemgående instruktør. Under-
viser i løbet af ugen i dans/rytmik, hørelære, violin, 
musikteori og forspil og praktik.
Anja Præst Mikkelsen: Klarinet
Aksel Sand Nielsen: Bas
Brian Rønnow: Psykologi og pædagogik

kURSUSSted
Brenderup Højskole, Stationsvej 54, 5464 Brenderup

AnkomSt og AFRejSe
Søndag den 13/10-2013 kl 17 og afrejsen er lørdag den 
19/10-2013 efter frokost.

IndkVARteRIng
Foregår på flersengsværelser på højskolen. Det er mu-
ligt mod ekstra betaling at leje linned på skolen (nær-
mere info herom kan rekvireres hos kursuslederen).
Det er ligeledes muligt at bestille eneværelse mod et 
tillæg på kr. 450,-

PRIS
Er du medlem af DFS, er prisen for hele ugen med fuld 
pension beskedne kr. 4300,-
Er du ikke medlem af DFS, koster det kr. 6050,-

tILmeLdIng
Tilmeldingsskema kan rekvireres hos kursuslederen el-
ler der kan foretages tilmelding via www.spillemands-
kredsen.dk.

BetALIng
Du kan indbetale kursusgebyret på Giro 973-6158 eller 
via din Homebank (vælg kortartskode 01). Har du ikke 
homebank, kan girokort rekvireres hos kursuslederen.

tILmeLdIngSFRISt
12/8-2013 til kursuslederen. Betaling skal ligeledes væ-
re kassereren i hænde, da tilmeldelsen ellers ikke er gyl-
dig.
OBS: kun 10 pladser!

kURSUSLedeR
Jens Rohde, Møllersmindevej 8, Monbjerg, 8752 Østbirk
Tlf. 31 23 18 29. Email: jens@rohde.dk

med at bede om osv. Det tilstræbes så vidt muligt, at 
man selv kan få lov til at prøve at få et par toner ud af 
instrumenterne. Dette dog under forudsætning af, at 
nok instrumenter kan fremskaffes.

InStRUmentALUndeRVISnIng
Der er sat en dag af til instrumentalundervisning på 
bas, klarinet, harmonika og violin. Denne dag er tænkt 
lidt i retning af en masterclass. Der vil derfor være lagt 
vægt på den personlige instruktion. 
Du skal derfor ikke regne med at lære nogen nye melo-
dier, men til gengæld vil der blive arbejdet med teknik 
og teori på de omtalte instrumenter. Instruktørerne er 
også åbne for forslag til emner. Så har du noget, der 
driller, en melodi, du ikke kan få hul på, en basgang, 
du ikke kan få vendt rigtigt, så tag det med. Så kan det 
meget vel tænkes, at også dine medkursister kan få no-
get ud af dette.

PSYkoLogI/PædAgogIk
Denne dag beskæftiger sig med, hvad der sker mellem 
mennesker. Hvorfor reagerer, folk som de gør, når de 
udsættes for givne stimuli? Hvorfor er der ofte en til 
stede, der forstår at trykke på ens knapper, så man bli-
ver sur eller ked af det?
Udbyttet af denne dag skulle gerne være nogle værk-
tøjer, man kan bruge til at håndtere udfordringer som 
ovenstående. Da det er et enormt stort område, vil den-
ne dag kun lige kradse lidt i overfladen, men instruk-
tøren anbefaler gerne kilder til yderligere fordybelse.

HVem kAn Så deLtAge I dette kURSUS?
Du skal først og fremmest være frisk på at blive udfor-
dret! - Der vil i vid udstrækning gives personlig instruk-
tion på kurset, så det er vigtig, at du er indstillet på 



Trin & Toner · Nummer 3 · Marts 2013 13

Spi l lemandskredsen



14 Trin & Toner · Nummer 3 · Marts 2013

Spi l lemandskredsen

NYT PROJEKT FOR UNGE SPILLEFOLK 

– de SkAL SPILLe I 
HUndeSted, SkAL de!
Er du mellem 15 og 25 år og har lyst til at spille til dans?  
SÅ se annonceringen i T&T Januar!

Projektet er nu i gang – men du kan stadig nå at komme med! Husk derfor følgende 
spilledage, hvor Rasmus Nielsen fortsætter sit arbejde med den musikalske ledelse af 
alle de unge spillefolk.
Projektets deltagere mødes  Kl. 09.00 - 17.00 på Gedved Skole tæt ved Horsens.
Følgende øvrige datoer i foråret 2013 er fastlagt: 
23. februar,  9. marts,  13. april og 25. maj 2013.

FoRmåL med PRojektet: 
At samle en større gruppe / et orkester, der skal spille til bal/legestue i Hundested sommeren 
2013, til Nordlek i Viborg osv. Eventuelt lave en elitegruppe, der tager til festival i udlandet. 
Senest ved sidste spilledag den 25.maj besluttes det videre forløb for sommerens og næste års 
aktiviteter. Projektet er gratis for medlemmer af DFS.
Nærmere information: Følg med her i bladet – eller besøg DFS hjemmesiden: www.spillemandskredsen.dk 
Yderligere information og tilmelding: Ring eller skriv til Ingolf på 86 95 16 25 - inryni@hotmail.com
 

Hilsen Ingolf

Spillemandstræf og Generalforsamling 
Danske Folkedanseres Spillemandskreds
Weekenden den 1.til 3. marts 2013
Sdr. Bjert Centralskole, Engløkke 5, 6091 Bjert

Fredag d. 1. marts er der ankomst og indkvartering på Sdr. Bjert Centralsko-
le, Engløkke 5, 6091 Bjert tæt ved Kolding (husk: ”egen seng” medbringes). 
Kl. 20.00 er der fælles sammenspil under ledelse af Hanne Eriksen og Kjeld 
Nørgaard fra Århus. Herefter hyggeligt samvær med lidt godt til ganen.
Hele lørdagen er der træf og kursus med  Bjarne Grue Knudsen, Kalundborg 
med efterfølgende legestue. Generalforsamlingen løber af stablen søndag 
formiddag – efter informationsmødet kl. 09.00. Se indkaldelse, dagsorden, 
og beretning i tidligere numre af Trin & Toner!
Pris for hele weekenden: 300,- kr., som betales ved ankomsten til træffet. 
Mere info. På www.spillemandskredsen.dk

Bindende tilmelding senest søndag den 6. februar 2013 til:
Mette Dyekjær Pedersen, sekretær DFS
Pindsende 7, Barløse, 5610 Assens,
E-mail: dyekjaer@sol.dk - eller mobil 21 46 42 47

   Legestue

Mellem Broerne holder legestue den 15. marts 
2013 på Bækholmskolen i Odense SØ (tidligere 
Tornbjergskolen) Niels Bohrs allé 210, 5220 Oden-
se SØ
Dansen starter kl. 19.30, vi regner med at slutte kl. 
ca. 23.30 og der er løbende kaffepause.
Musikken leveres af Mellem Broernes egne spille-
mænd, Mette Dyekjær Pedersen, Gert Stenderup Skov 
og Per Just Larsen akkompagneret af Aksel og Lene 
Sand Nielsen.
Vores fremragende unge instruktører på Mellem Bro-
erne vil lede dansen aftenen igennem: Annika Ve-
stergaard, Brigitte Møller, Nicolas Sigvaldsen og Ru-
ne Pedersen.
Entré: 60 kr. pr. person. Kaffe og kage er inkluderet 
i entreen. Service skal medbringes hjemmefra. Øl og 
sodavand kan købes til favorable priser.
Husk sangbog og dansesko.
Tilmelding til Bølle Johansen på tlf: 50 18 70 70 og 
mail: fussballerb@hotmail.com
senest fredag d. 8. marts

HUSk – HUSk – HUSk – HUSk – HUSk – HUSk – HUSk – HUSk
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Gratis nodeskrivningsprogram

 MindeoRd
Om Anders Andersen, Radbjerg (1939-2012)
Folkedansen og folkemusikken har mistet en ildsjæl. 
Anders var ikke den slags ildsjæl, der lyser op i store 
synlige bål for derefter at slukkes. Gennem et langt liv 
arbejdede han for de sager, han brændte for, støt, tro-
fast og ihærdigt. 
Han lagde mange timer i vedligeholdelsen af det fan-
tastiske Folkedanserhus i Nykøbing Falster, for han var 
en god håndværker. Han spillede til dans, bl.a. i Nykø-
bing F. og omegns Folkedanserforening, men også rundt 
på skoler og institutioner – og hvor der ellers var brug 
for harmonikaspil.
En særlig bedrift er ”Den gamle Købmandsgård” i Ged-
ser. Her ved den allersydligste udkant i Danmark skab-
te han sammen med sin Hanne en turistattraktion og 
et kulturhus, som næppe findes magen til i denne ver-
den: Salgssted for Hannes Keramik med mere, museum 
for gamle lokale genstande – og ikke mindst gamle in-
strumenter – og endelig en overdækket dansebane, hvor 
der hver fredag i sommerhalvåret bliver spillet og dan-
set og drukket kaffe med hjemmebag. 
Her kan turister og lokale folkedansere og spillemænd 
mødes omkring den danske folkedans og -musik. Utal-
lige sommeraftner har varme og højt humør bredt sig 
her på trods af det ustabile danske sommervejr.
Anders havde overskud til også at gå ind i andre pro-
jekter, bl.a. Bevaringsforeningen for Gedser Remise. Og 
så efterlader han sig en stor familie, som han var et 
kærligt samlingspunkt for. Hanne, børn og børnebørn 
har lidt et stort tab, og vi sender dem mange varme 
tanker. Og jeg tror, at jeg kan tale for alle folkedansere 
og spillemænd på Lolland-Falster, når jeg siger:
Anders, vi vil savne dig. Tak for din indsats.

Lars Boye Petersen

SPILLemAndSkRedSen
1.-3. Generalforsamling, Bjert
2.3. Spillemandslegestue, Bjert
29.6.-6.7. Spillemandsuddannelsen, Bjerringbro
15.-20.7. Landstævne, Hundested
16.-18.8. Temakursus, Høng
13.-19.10. Forspillerkursus, Brenderup

RegIon noRdjYLLAnd
1.3. Sammenspil
15.3.  Sammenspil
12.4.  Sammenspil

RegIon SYddAnmARk
3.-5.5. Amtsstævne ”Vejle Amt”, Fredericia
7.-9.6. Sommertræf, Assens
21.6. Sommerbal på Skamling

RegIon SjæLLAnd
12.4. Spillemandslegestue
7.6. Sommerstævne, køge
4.8. Håndværkets Dag, Maribo
11.8. Folkedansens Dag, Holbæk

SPILLemAndS-
kALendeRen

Vil du komme i gang med at renskrive noder, impor-
tere noder fra diverse filer og evt. transponere dem 
bagefter? 
Der findes et program på dansk – MuseScore - der er 
nemt at komme i gang med. Og hvor du hurtigt bliver 
i stand til at fabrikere dine egne noder, men som al-
tid er det øvelsen, der gør mesteren. Det er ”Freeware” 
– altså kan det gratis downloades, og jeg hjælper ger-
ne med dette!
Spillemandskredsen vil gerne være med til at udbrede 
kendskabet og brug af nodeprogrammer. Købeprogram-
merne Sibelius, Finale, Primus og hvad de nu hedder, 
har endnu flere muligheder end dette gratisprogram, 
men alt det grundlæggende for at skrive noder til spil-

lemandsbrug, til salonorkestre, brassband osv. er med 
i dette program.
For at lodde stemningen, vil vi opfordre til at du sen-
der en mail til gp@dbmail.dk   
Skriv lidt om dit ønske, hvor du bor og skriv venligst 
– musescore - i emnefeltet.
På grundlag af tilbagemeldingerne og interessen kan 
vi målrette kursusstederne, så det bliver optimalt for 
så mange som muligt og vi regner med at februar og 
marts er brugbare måneder til formålet, men skriv ger-
ne hvis efteråret er bedre. Prisen for et kursus bliver 
ca. 200 kr.

På Spillemandskredsen vegne
Gunnar Petersen, Viskinge – kursusleder DFS
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(Instruktør: Anny Pedersen, Forspiller: Nanna Schmidt 
og Christian Albertsen)
Torsdag den 20. juni kl. 19.30-22.00 
Mødestedet, Nygade 29, 7200 Grindsted 
(Instruktør: Anny Pedersen, Forspiller: Nanna Schmidt 
og Christian Albertsen)
Tirsdag den 16. juli kl. 08.00-10.00 
Storebjerg hallen Hundested 
(Instruktør: Anny Pedersen, Forspiller: Nanna Schmidt 
og Christian Albertsen)
Man vælger selv hvilket regionshold man vil deltage på, 
OBS: Hvis man vil deltage i regionsopvisningen SKAL 
man deltage i mindst 3 træninger, hvoraf den ene SKAL 
være den sidste træning i Hundested, der finder sted 
tirsdag den 16. juli. Hvis man er forhindret i at deltage 
i en af de ”lokale” træninger, skal man give instruktø-
ren besked og sørge for en substitut. Vi håber, I har 
forståelse for denne ”regel”, som vi kun har indført for 
at alle får så meget ud af træningerne som muligt.
NB! Der arbejdes på at få flere lokaler til træning i Hun-
dested
Vi ses! - og husk at ta’ kaffen med!

Mange hilsener
Christian Jensen, Danseudvalget

 Region noRdjyLLAnd

 Region SyddAnMARk

oRIenteRIngSmØde 
om rejsen til Litauen finder sted den 24.03.2013 kl. 
14.00 på Brønderslev Bibliotek

Nordjyske Rejseudvalg v/Ruth Toft Pedersen

LAndSStæVnet I HUndeSted
Fællestræning for Region Syddanmark
Vi håber, rigtig mange vil være med til region Syddan-
marks opvisning ved landsstævnet i Hundested – både 
for dansen, fællesskab og hyggeligt samvær, der skabes 
ved at være en del af landsstævnet!
Der er arrangeret fællestræning som følgende:
Træning på Fyn
Tirsdag den 4. juni kl. 19.30-22.00
Bækholmskolen, Niels Bohrs allé 210, 5220 Odense SØ 
(Instruktør: Nicolas Sigvaldsen, Forspiller: Claus Lis-
berg)
Tirsdag den 11. juni kl. 19.30-22.00
Bækholmskolen, Niels Bohrs allé 210, 5220 Odense SØ 
(Instruktør: Nicolas Sigvaldsen, Forspiller: Claus Lis-
berg)
Tirsdag den 18. juni kl. 19.30-22.00
Bækholmskolen, Niels Bohrs allé 210, 5220 Odense SØ 
(Instruktør: Nicolas Sigvaldsen, Forspiller: Claus Lis-
berg)
Tirsdag den 16. juli kl. 08.00-10.00 
Storebjerg hallen Hundested 
(Instruktør: Nicolas Sigvaldsen, Forspiller: Claus Lis-
berg)
Træning i Syd
Onsdag den 19. juni kl. 19.00-22.00
Frøslevlejrens Barak 80, Lejrvej, 6330 Padborg 
(Instruktør: Jan Todsen, Forspiller: Dorthe Hoffland)
Tirsdag den 25. juni kl. 19.00-22.00
Frøslevlejrens Barak 80, Lejrvej, 6330 Padborg 
(Instruktør: Jan Todsen, Forspiller: Dorthe Hoffland)
Tirsdag den 02. juli kl. 19.00-22.00
Frøslevlejrens Barak 80, Lejrvej, 6330 Padborg 
(Instruktør: Jan Todsen, Forspiller: Dorthe Hoffland)
Tirsdag den 16. juli kl. 08.00-10.00 
Storebjerg hallen Hundested 
(Instruktør: Jan Todsen, Forspiller: Dorthe Hoffland)
Træning i Nord
Torsdag den 23. maj kl. 19.30-22.00 
Mødestedet, Nygade 29, 7200 Grindsted 
(Instruktør: Anny Pedersen, Forspiller: Nanna Schmidt 
og Christian Albertsen)
Torsdag den 6. juni kl. 19.30-22.00 
Mødestedet, Nygade 29, 7200 Grindsted 

HØjSkoLedAg På RØddIng HØjSkoLe
FoR ”dAnSeRe I den modne ALdeR”
Fredag den 19. april 2013
Musik: Agnethe og Bent Steffensen, 
Poul Erik Andersen og Jørgen Nielsen.
Instruktør: Arne Bach
Program
10.00  Ankomst, kaffe med bolle – morgensang
10.30  Dansekursus
12.00  Frokost
13.15  Legestue
14.30  Kaffe med kage
14.50  Sangtime
15.45  Legestue
17.00  Afslutning
Pris for medlemmer af Landsforeningen Danske Folke-
dansere:
300,- kr. pr. person for hele dagen.
For ikke medlemmer er prisen 315,- pr. person.
Tilmelding senest 3. april: til
Gudrun og Kristian Johnsen tlf: 74662140, mail: 
kristian@gkjohnsen.dk eller
Grethe Ladefoged tlf: 75260116, mail:
thogre@bbsyd.dk
Indbetaling senest 3. april til kt.:
Reg.nr.: 1551 kt.nr.: 4391706625
Ved tilmelding og betaling oplyses dit navn, dit med-
lemsnummer og hvilken forening du danser i.

Landsforeningen Danske Folkedansere
Region Syddanmark, seniorudvalget
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Landsforeningen Danske Folkedansere, Region Syddan-
mark inviterer Dansere og Spillemænd til 
SommeRdAnS På SkAmLIngSBAnken          
Fredag den 21. JUNI 2013, 
Skamlingvejen 123, 6093 Sjølund.
Vær med ved sommerdansen og start med en lækker 
sommermenu i Restaurant Skamlingsbanken, eller tag 
jeres madkurv med og nyd den i de skønne omgivelser 
på Skamlingsbanken.
Planlagte aktiviteter:
Spisning:  medbragt i det fri eller bestilt i restauran-
ten kl. 17.45 – 19.15
Velkomst kl. 19.20
Legestue (afbrudt med kaffe pause) kl. 19.30-23.30.
Pris: Legestue, kaffe, inkl.½ bolle og lagkage kr. 100,-
pr. cov.
Buffettilbud: 
Restaurant Skamlingsbankens super lækre Sommer buf-
fet med hjemmebagt brød. kr. 150,- pr. cov.
Vi håber, der kommer rigtig mange spillemænd og dan-
sere til dette historiske og kulinariske samlingssted. 
Kom og få sommerens spillemands- og danseoplevelse 
i disse dejlige omgivelser.
Musik: Spillemænd fra Region Syddanmark 
kom og vær med! Til forspil ved: 
Dorthe Hoffland Als.
Danseinstruktør: Nicolas 
Sigvaldsen Odense – Mette Inge Baltsersen Kolding
Max 150 deltagere (ca. 15 spillemænd, ca. 135 dansere)
”FØRST TIL MØLLE PRINCIPPET”
Tilmelding senest den 8. juni 2011:
A. Inkl. Spisning buffet tilbuddet kl. 17.45 
B. Legestue og kaffe fra kl. 19.30
til en af følgende: 
Morten Lisberg, Muddy90@hotmail.com, lf.: 5070 9614
Christian Jensen, c-j@stofanet.dk, Tlf.: 7557 2905, 
Mobil: 2145 3116

Arrangeres i samarbejde med Bjert/
Stenderup Folkedanserforening

På gensyn 
Danseudvalget Region Syddanmark

det ”gAmLe VejLe Amt” HoLdeR 
25. AmtSStæVne
3. – 5. maj 2013
På Bakkeskolen, Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia.
Fredericia Kvadrillen og Fredericia Spillemandslaug in-
viterer i samarbejde med LDF Region Syddanmark til 
Amtsstævne for folkedansere og spillemænd med til-
knytning til det gamle Vejle Amt - andre er naturligvis 
også hjertelig velkomne.
Amtsstævnerne startede i sin tid i Erritsø og også det 
10. stævne blev afholdt her; men nu er det tid for en 
form for et ”sølvbryllup”, og så vender stævnet tilbage 
til udgangspunktet. Fredericia Kvadrillen har været med 
til at arrangere de to foregående stævner her; men den-
ne gang foregår det i samarbejde med Fredericia Spil-
lemandslaug. Vi er dog ikke ukendt med dette samar-
bejde, da vi de sidste mange år med succes har været 
fælles om bl.a. vores Vinterfester og Majsstangsfester.
Vi håber, at vi har fået sammensat et program, som fal-
der i jeres smag. Som det fremgår af programmet vil 
Fredericia Spillemandslaug spille til legestuerne; men 
de vil gerne suppleres med andre spillemænd, der øn-
sker at deltage. Triangel Folklore Festivals venner har 

igen i år lovet at sørge for forplejningen, så det områ-
de skulle være i de allerbedste hænder.
Vi ses i Erritsø.
Interesserede kan kontakte stævneudvalgsformand: Or-
la Pedersen på tlf. 2010 4703
eller på mail: Orlalise9@hotmail.com 
Program og tilmelding er trykt i ”Amtsbladet” februar 
nummeret. 

Fredericia Kvadrillen og Fredericia Spillemandslaug.

   opvisning og legestue

Fredensborg og Omegns Folkedansere holder op-
visning og legestue 
Skærtorsdag den 28. marts 2013 kl. 19.00
i Endruphallen v. Endrupskolen, Endrupvej, 3480 Fre-
densborg.
Dansen varetages denne aften af Inge - Musik Lars 
m. flere. Entre kr. 75,00.
Et veldækket kaffebord med boller og lagkage.
Vel mødt til en hyggelig og danseglad aften.

Fredensborg og Omegns folkedansere

Dans foråret i møde!
Hedeboholdet i Roskilde
inviterer til
påskelegestue i Gundsølillehallen
skærtorsdag den 28. marts 2013 
kl. 19.30-23.30
Spillemandsgruppen Lunterne spil-
ler op til dans og
Mette Lukasiewicz leder dansene.
Éntre:  70 kr. inkl. kaffe og lagkage.
Vel mødt til en hyggelig danseaften 
med god musik!

Bestyrelsen
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Mødet blev afholdt med Richard Holm som dirigent.  Formanden Kurt 
Christensen gennemgik årets gang med alle aktiviteter, bl.a. med en 
udflugt til Godthåb Hammerværk og Ridemandsmølle, som dannede 
rammen om de praktiske ting. Der var besøg af Visens Venner fra Aal-
borg fredag aften, Lørdag var der besøg på Godthåb Hammerværk. 
Der var mulighed for at overnatte i sin campingvogn eller telt. Søn-
dag var der gudstjeneste i Kirken, hvor Spillemandskredsen spillede 
under hele gudstjenesten; og der var også barnedåb. Desuden lave-
de de en kort spillemandskoncert. Organisten havde fået fri denne 
søndag.

dRAgtUdVALget
har bl.a. afholdt en håndarbejdsdag på Aalborg Museum med delta-
gelse af 242 besøgende. Der var rigtig mange aktiviteter med arbej-
dende værksteder. 

dAnSeUdVALget 
havde en dansedag med Fanø-danse med 68 deltagere til kursus og 
legestue om aftenen. Regionsmesterskaberne blev afholdt med 8 del-
tagende par. Dansekursus i november, hvor der var 36 deltagere til 
kursus og med afholdelse af legestue om aftenen. Desuden har vo-
res opvisningshold ”På Twatt” trænet hele sæsonen og været ude til 
en del opvisninger, bl.a. til ”open by night” og dansens dag. 

PR-UdVALget
Udvalget har arbejdet målrettet med at udbrede kendskab til folke-
dans i Region Nordjylland. Alle Regionens arrangementer er kommet 
i aviser, radio og på web-sider. Vi har lavet en folder, som ligger på 
hjemmesiden, som alle vores foreninger kan downloade og bruge i 
den lokale forening. Desuden er der lavet en oversigt over alle for-

eninger med dansedag, pris og kontaktperson, som også er lagt på 
hjemmesiden, og der er mulighed for at søge en dansepartner og evt. 
købe en dragt.  Desuden gjorde vi et stort fremstød i lokalradioerne, 
da vi startede den nye sæson op for alle vores medlemsforeninger, 
om hvornår de startede den nye sæson, og hvor de dansede og med 
en henvisning på et telefonnr. til  en danseinstruktør. Vi har prøvet 
at lave fremstød til alle handels- og erhvervsforeninger i Region 
Nordjylland for vores opvisningshold. I nær fremtid vil vi gå ud med 
at lave fremstød for både spillemandskredsen og ”På Twatt” til for-
eninger, messer, turistattraktioner, markeder, idrætsforeninger, her-
regårde, menighedsråd i kirker, fagforeninger og andre, som laver ar-
rangementer for publikum. Desuden vil vi prøve at arbejde på en fæl-
les dansens dag i Region Nord den 7. september.

mUSIkUdVALget
Regionsorkesteret har givet kirkekoncert i Løgstør Kirke og spillet til 
kursus i Ridemandsmølle, samt spillet til enkelte danseaftener i Re-
gionen.

RejSeUdVALget
Rejsen gik til Tjekkiet og næste år går rejsen til Litauen.
Regnskabet blev godkendt.

VALg AF RegIonenS BeStYReLSe 
Følgende blev valgt til bestyrelsen
På valg var Kurt Christensen, Alice Nielsen og Jens Sørensen, alle 
blev genvalgt. I stedet for Trine Andersen blev Søren Kringel valgt 
ind. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Palle Madsen og Birgitte 
Christensen samt Erik Vognsen Nielsen fra Spillemandskredsen.

Tekst: Kirsten Svendsen

åRSmØde I RegIon 
noRdjYLLAnd - 12. jAnUAR 2013

Foto: Per Naldal
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   workshop, pardanse

Farum Folkedansere Workshop, pardanse. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10 – 15
Inviterer vi til workshop med Desirée Ginnerup, som med sit gode humør og dygtige danseinstruktion vil få os 
til at arbejde med at få dansen til at fungere bedre parret imellem.
Primært med rotationerne i valsetrin, totrin mv.
Pris 75 kr. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Mere info på: www.farumfolkedansere.dk eller hos Kasserer Erik N. Sørensen. Tlf. 4448 3410

 diAMAntBRyLLUp

Inge-Merete og Jørn Heltoft
Tidligere formand for LDF og mangeårigt medlem af Fol-
kedanse Foreningen for Aarhus og Omegn, Jørn Heltoft 
og hustru Inge-Merete Heltoft, havde den 01. januar 
2013 været gift i 60 år, hvilket vil sige,” Diamantbryl-
lup”.
En del af FFAO’s folkedansere og et par naboer, samt fa-
milien var stået tidligt op denne nytårsmorgen, for at 
synge og fejre den begivenhedsrige dag med maner med 
Diamantbrudeparret. 
Sangglæden i hjemmet kom også til udtryk, idet de ef-
terhånden godt brugte sanghefter kom flittigt i brug 
ved morgenbordet, og vanen tro, var det Jørn der var 
forsanger og han nød den dejlige morgenstemning sam-
men med Inge-Merete.
Lørdag den 12. januar holdt Inge-Merete og Jørn Dia-
mantbryllupsfest på Kloster Kro i Veng for familien og 
venner. 
En smuk lille tale af Inger Bonde gik lige i hjertet på 
Inge-Merete, da Inger nævnte, at Inge-Merete havde 
lært hende at regne i 1. klasse, og siden lært hende at 
danse folkedans i FFAO. 
Inge-Merete og Jørn Heltoft er stadigvæk, efter 57 år, 
tilknyttet FFAO, som æresmedlemmer, og deltager ak-
tivt i dansen hver torsdag aften. Arkivet i hovedsædet 
i Odense konsulteres stadig af familien Heltoft, hvor de 
begge har nogle arkivjobs at varetage. 

Af Finn Jørgensen FFAO

 tiLLykke

Højby Ungdomsforenings folkedansere ønsker Jens 
Svendsen tillykke med de 40 år den 24. marts,
og Vera Overgård med de 70 år den 25. marts.

 MindeoRd

Mindeord for instruktør Jørgen 
Pedersen
Vi har måttet tage afsked med vo-
res tidligere instruktør Jørgen Pe-
dersen, der døde den 28. januar 
2013.
Jørgen blev 78 år.
Folkedansen har spillet en rigtig 
stor rolle i Jørgens tilværelse.

Jørgen har igennem 25 år været instruktør for Egebjerg 
kvadrillen, men valgte selv at stoppe efter sidste sæ-
son. Forinden blev Jørgen udnævnt til Æresmedlem i 
vores forening. 
Hverken sne, blæst eller andre former for dårligt vejr 
har igennem årene holdt Jørgen tilbage fra en danse-
aften, nej altid var han på pletten med sit gode og smit-
tende humør. Jørgen har medvirket til et godt sammen-
hold i vores forening. 
Jørgen havde mange interesser, bl.a. havde han opga-
ver på det gamle fragtskib ”Caroline S”, hvor han pas-
sede maskinen og var med på mange sejladser. Jørgen 
var også med i Caroline koret.
Fredag den 1. februar var der en højtidelighed i Marstal 
Kirke, hvorefter Jørgen blev fulgt til Caroline S, som lå 
klar i havnen for at fragte Jørgen til Svendborg. Folke-
dansere og mange andre var mødt frem på havnen for 
at tage en sidste afsked med Jørgen, mens Caroline ko-
ret sang nogle smukke sange til ære for Jørgen.
Jørgen vil bl.a. blive husket for mange glade danseti-
mer for sit altid gode humør og behagelige væsen.
Æret være Jørgens minde.

Bestyrelsen i Egebjerg Kvadrillen 
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Så har der været frist for tilmeldingen til SBU2013 
og vi glæder os til et fantastisk stævne!

HVIS nu I ikke har fået tilmeldt jer endnu, eller 
hvis I ikke er blevet tilmeldt gennem jeres for-
ening, så frygt ej – I skal blot skynde jer at kon-
takte Ida eller Rikke (se nedenfor)!

Hvis I skulle have spørgsmål så kontakt venligst 
Ida Nygaard: 
ida-nygaard@hotmail.com 
eller Rikke Rasmussen: 
Rikke.dance@gmail.com  

Rikke Rasmussen
Stevns Folkedansere 

SBU 2013 !
- Det Sjællandske  
Børne- & Ungdomsstævne 
25.05.2013
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PRogRAm FoR weekenden:
Fredag:
Kl. 19.00 - 22.00  Ankomst for de, der skal overnatte fra fredag. Medbring selv aftensmad,  

vi byder på en kop kaffe/the/saft m. kage/boller før sengetid.

Lørdag:
Kl. 08.00  Morgenmad for de overnattende
Kl. 09.00 Store Heddinge Skole åbnes. Lokaler anvises til omklædning
Kl. 09.30  Åbning af stævnet, samt orientering 
Kl. 10.00  Samlet togtur til Køge
Kl. 11.00 - 12.00 Opvisninger i Torvebyen i Køge med musik af bl.a. Køge Skoleorkester!
Kl. 12.00 – 12.45 Samlet togtur tilbage til Store Heddinge Skole
Kl. 12.45 - 13.30 Omklædning og frokost 
kl. 13.30 -  Konkurrence derefter Legestue for store og små og Spilleworkshop for  

tilmeldte spillebørn
kl. 16.30 – 16.50 Fælles afslutning på dagens stævne
Kl. 17.30   Aftensmad for tilmeldte
Kl. 19.00 Så er der fest !  

Bl.a. med spilleworksshop-musik samt aftenens band:  
Henrik Jansberg med venner!

Søndag:
Kl. 08.30 - 09.30 Morgenmad
Kl. 10.00  Afrejse
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Dragtindvielse - foto Morten Aagaard

2 gange har vi været samlet i sæsonen 2012/2013. 
I begyndelsen af november 2012 gik turen til Holeby 
på Lolland. 41 børn og unge plus spillefolk, forældre og 
instruktører var i gang fra lørdag middag til midt på 
formiddagen, søndag. Nogle fik lidt søvn undervejs.
Igen blev der danset, snakket og hygget.
 Et varieret danseprogram bl.a., konkurrencedansene og 
lidt sværere ting, som Gamle Berliner, Bette mand ud i 
aa æ Horhied og kunsten at få damerne til at ”svæve”.
Lørdag eftermiddag og aften var der besøg af enkelte 
musikskoleelever, som spillede med Frede Andersen. 
I februar 2013 gik turen til Amager, denne gang 37 børn 
og unge samt spillefolk m.m.
Igen en masse danse, med forskellig sværhedsgrad. Fat-
ninger, holdning og trin blev pudset af og forbedret.
Lørdag eftermiddag en lille time med anderledes moti-
on, nemlig høvdingebold og andre tosserier.
Der er efterhånden knyttet mange venskaber på tværs 
af foreningerne, så man ”hænger ud” på kryds og tværs.
Afslutningen på denne sæson bliver opvisning ved Ros-
kilde Dyrskue lørdag den 8. juni.
Vi mødes aftenen før i Gadstrup, for at være sammen 
og pudse programmet af.

nYt FRA SmUtten

Vi glæder os over at flere foreninger er kommet med, 
p.t. 7 stk. fra Region Hovedstaden og Region Sjælland. 
Og – ikke mindst – at yderligere 2 spillefolk er på del-
tagerliste. Tak for det.
Planlægning af sæson 2013/2014 er i gang og følgen-
de datoer og steder er valgt: 9.- 10. november 2013,
I Holeby på Lolland, 1.- 2. februar 2014 I Odsherred. 
Og så håber vi at samle et hold til Barnlek i Island som-
meren 2014.

Lissi Helveg Madsen
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Beskrivelseshæfter
Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder 
Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans 
Hæfterne kan også købes i LDF’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,- inkl. 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

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

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: lisbeth@folkedragt.dk 
Tlf. 7564 7564
Se udvalget i Netbutikken  
– www.folkedansbutikken.dk

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

 RUBRikAnnonceR

VIoLIn tIL SALg
God brugsviolin (velholdt med smuk, dyb klang)til salg. Kr. 4500,-

Henvendelse: 24 80 47 02
Agnet@mail.dk

2 FoLkedRAgteR, dAme SæLgeS
Lille Lyø Dansedragt, skørtet 82 cm (Højde 152cm), og Lollland bul 
og skørt st. 38-40, begge håndsyet, håndvævet skørt og forklæder, 
kniplinger mm. priside 1000 kr pr stk

Henv. tlf. 54 93 90 48 

SæLgeS
Grindsted-dragt (dame) 65-70 kg/160-165 cm høj. Alt er håndsyet i 
de bedste materialer.
Prisidé: kr. 2.500,-

Henvendelse til Lissy Poulsen, tlf. 40 47 98 15



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

AktIVItetSkALendeR

Danske Folkedansere
Sekretariatet
Enrumvej 6A, 5270 Odense N
Bank: Nordea, kortart 73, 
kreditornr. 87284263
Tlf. 6618 5860.
E-mail: folkedans@folkedans.dk
Mandag-torsdag kl. 10-13
Torsdag tillige kl. 15-16.30
Fredag: lukket
Formand: Niels Winberg Clausen 
www.folkedans.dk A
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 Arrangør Dato Arrangement Sted
Se i 

blad nr.     Tilmeld.

Danske Folkedansere 09.03. Regionsseminar

20.-21.04. LDFs Årsmøde Brædstrup 03/13

04.05 Dragtudvalgets temadag 04/13

Region Syddanmark 17.03. Konkurrencedans for par fra flere  

regioner

Middelfart

19.04. Højskoledag Rødding 03/13 03.04.

21.06. Sommerdans på Skamlingsbanken Sjølund 03/13 08.06.

Region Sjælland 25.05. Børne-og Ungdomsstævne 03/13

Region Nordjylland uge 35 Rejse til Litauen Litauen 01/13 fra 15.03.

   Forårslegestue

Brønshøj Folkedanser Forening 
holder forårslegestue lørdag 
den 6. april 2013 i Aulaen på den ny-
renoverede Tagensbo Skole, Magistervej 4, 2400 NV
Bemærk: 
Indgang gennem lågen på Hovmestervej 19, NV
Kl. 18.00 spisning – fælles buffet med medbragt mad. 
Drikkevarer kan købes.
Kl. 19.30 - 22.30 – legestue.
Instruktør: Carsten Jørgensen, Musik: Lena Rasmus-
sen og Mads Christensen.
Entré:  Voksne 60 kr. inkl. kaffe / te og kage. 

Børn 20 kr. inkl. saftbrik og kage. 

Vi ses til en glad aften.


