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St yr els e n

Er folkedans sundt?

Ser vi på regionerne fremgår det af diagrammet nedenfor, hvordan regionerne placerer sig i forhold til hinanden. Desværre var der ingen deltagere fra region Midtjylland.
Region
Hovedstaden
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark
Gennemsnit

Total
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4.466
4.122
5.444
4.446
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0
2.000
4.000
1 .000
3.000
2.0000
1 .000
0

Total
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Ved regionskonferencen i Aabenraa blev projektet skridttæller drøftet med regionernes PR-udvalg. Alle deltagere fandt projektet spændende og ville gerne være
kontaktled til foreningerne hjemme i regionen.
I september blev fremsendt skema til PR-udvalgene. Tilbagemelding var sat til ultimo oktober måned. Tidsfristen blev udsat til medio november, så alle kunne få en
chance for at ”skridte gulvet af”. De sidste skemaer blev
modtaget primo december. I alt har 88 personer pænt
fordelt over 4 regioner deltaget.
Alle skulle oplyse om alder, køn, region og træningsaften. Alle tallene er samlet i nedenstående skema.

Total
Total

6.000

50-60 50-60 50-60

Over tre træningsaftner skulle man bære skridttæller,
som kunne tælle alle skridtene i løbet af en ganske almindelig danseaften. Fra enkelte medlemmer, som har
været fortalere for artiklen havde man en formodning
om, at det sagtens kunne nærme sig ca. 10.000 skridt
på en træningsaften. Faktisk det antal skridt som Sundhedsguiden anbefaler for voksne personer dagligt – for
børn anbefales 12.000 skidt dagligt og begge dele er
som minimum!

Total

1 4-40 1 4-40 1 4-40

Folkedans er en sund idræt at
dyrke, men hvor sund er den? –
Flere medlemmer har henvendt
sig til PR-udvalget om at vi burde
skrive en artikel til forskellige blade om,
hvor sundt det er at være aktiv folkedanser. I PR-udvalget har vi det bedst med at kunne dokumentere hvad
vi skriver om. Derfor blev alle medlemsforeninger i hele landet i efteråret bedt om at være med i et skridttællerprojekt. Vi bad om 2-3 personer fra foreninger. Vi
viste godt, at ikke alle vore medlemmer er i besiddelse
af en skridttæller og med Landsforeningens nuværende
økonomi, kunne vi ikke tilbyde at forære en skridttæller til deltagerne.

Total

Fig. 2. Data her
skridt i aldersgrupperinger
fordelt
på region.
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KBH

Nord

Sjælland

Syd

KBH

Nord

Sjælland

Syd
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I Fig. 3 vises det gennemsnitlige antal skridt på en træningsaften.
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S t y r els en

Gennemsnittet for alle dansere var 4.446 skridt eller
dansetrin.
For ”kalorie” afbrændingen, er det vigtigt, at det er
dansetrin det handler om. Et dansetrin kræver mere
end et almindeligt gangtrin. Da det på skemaerne var
muligt at oplyse om puls i forbindelse med dansen,
fremgår det af besvarelserne, at pulsen nåede op på
130-135 slag. Og det er meget mere, end bare en almindelig gåtur.
Ved et dansebal i Syddanmark er et par deltagere kommet op på ca. 7.000 skridt og med en puls på 154, så
der er altså forskel på om man foretager sin måling på
en almindelig træningsaften eller om målingen foretages ved en legestue / bal.

Som det fremgår af ovenstående så ER det sundt at danse folkedans – og det er et absolut godt supplement til
de mange andre skridt, der gås i løbet af dagen.
En stor TAK til alle, som har været med til at fuldføre
projektet. Jeg mener dog, at materialet er i underkanten som dokumentation for de store overskrifter og skal
derfor ved denne artikel gøre opmærksomt på, at vi vil
foretage en lignende undersøgelse i efteråret 2011 –
og én igen ved afslutning på dansesæsonen 2012, således at vi får et realistisk materiale som dokumentation. Der vil være forskel på de data vi modtager, da
målingerne er foretaget med skridttællere af forskellig
mærke og kvalitet. Alle diagrammer i denne artikel er
beregnet hos Peter Skouenborg, Region Syddanmark,
tak for hjælpen.
Jeg håber endnu flere medlemmer vil støtte op om projektet i dansesæsonen 2011 - 2012.
PR-udvalget
Anne Kathrine Clausen

Administrativ medarbejder / konsulentfunktion
Da Anne-Grete har valgt at gå på pension pr. 1.9. søger vi en administrativ medarbejder med konsulentfunktioner hos Landsforeningen Danske Folkedansere pr. 1. september 2011.
Sekretariatet er beliggende Odense N.

• At du er bevidst om at give en kvalificeret imødekommende og
positiv betjening til alle, der henvender sig, da du i mange forhold er Landsforeningens ansigt udadtil.
• At du er fortrolig med IT systemer på brugerniveau.

Stillingen er en deltidsstilling med gennemsnitligt 25 timer pr.
uge. Den daglige arbejdstid ligger i øjeblikket mellem kl. 09.30
og 14.30 med skiftende vagter torsdag, hvor sekretariatet har udvidet åbningstid fra kl. 15.00 – 16.30

Løn efter nærmere aftale.
Ansættelsessamtalerne finder sted i Odense og forventes at blive
afholdt primo juni.

Dit daglige arbejdsområde vil være:
• Diverse registreringer på IT i forbindelse med foreninger, enkeltmedlemmer, kursister, stævnedeltagere m.m.
• Omfattende telefonbetjening, hvor konsultativ bistand ydes
brugerne på mange niveauer.
• Aktiv administrativ og praktisk deltagelse i Landsforeningens
årsmøde, der finder sted en weekend i april.
• Diverse forefaldende opgaver

Vi forventer af dig:
• At du arbejder som Landsstyrelsens forlængede arm. Du skal
derfor være i besiddelse af samarbejdsevner, ansvarlighed og
evne til at arbejde selvstændigt.
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Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til
landsformand Niels Winberg Clausen, tlf. 4738 2292. Stillingsopslaget og nærmere oplysninger om organisationen kan ses på
www.folkedans.dk
Ansøgningen med relevante oplysninger og referencer sendes elektronisk som Word eller Pdf filer til Landsformand Niels Winberg
Clausen, niels@folkedans.dk senest fredag den 27. maj 2011 kl.
12.00.

St yr els e n

Månedens Forening:

Holstebro Folkedanserforening
Kan en balletdanser
danse folkedans?
Hanne Derdau, der er daglig leder af Balletskolen i Holstebro, havde kontaktet Holstebro Folkedanserforening
og spurgt, om vi var interesseret i at komme og fortælle lidt om folkedans og musikken samt undervise børnene i folkedansen. De havde nemlig emneuge i uge 11.
Et sådant tilbud kunne vi selvfølgelig ikke sidde overhørig. Så den 18. marts havde formanden samlet et
team bestående af en leder (Hans), en spillemand (Henning), en fotograf (Ejnar) og en skribent (Klaus).
Hanne Derdau tog imod os i Balletskolens øvelokale. I
ved sådan et med barrer og hele vægge med spejle. Lige pludselig væltede det ind med børn fra 0 – tredje
klasse. Hans begyndte med at fortælle om Folkedansens
opståen og de forskellige danse, som der i tidernes morgen var nedskrevet ca. 1.400 af her i landet. Noget der
er unikt for Danmark. Der blev vist billeder af nogle af
vore dansere i dragter, og Hans og Henning fortalte et
par røverhistorier om dragternes brug.
Nu til dansen. Henning lagde ud med en kendt march
”Skorstensfejeren gik en tur” og alle børn var med lige
med det samme. Herefter gik man over til Hattemageren fra Sydsjælland. Balletbørnene havde slet ingen problemer med hurretrin. Kæden derimod voldte mange
kvaler, men hvem har også set en balletforestilling med
kædedans. Så blev det tid til en polka. Der var vild jubel. Det kan nu godt være svært at få armene indstillet
til rigtig dansefatning, men ellers gik polkaen rigtig fin.
Til slut en Familiesekstur og nu gik det efterhånden
bedre med at kæde – til nr. 7.
Herefter blev det de større børns tur. 50 dansehungrende balletbørn fra 4 –7. klasse lyttede andægtigt til Hans’
beskrivelse af folkedansen. De havde mange spørgsmål:
Hvor kommer folkedansen fra? Hvornår begyndte det?
Er folkedans ikke kun for gamle folk? Og mange flere.

Her gik det nemmere med kædedansen, men da der var
stort overtal af piger, måtte nogle piger jo spille dreng,
og så er det lige med at finde sin plads i kæden. Polkaen gik fin, om end nogle mente, de skulle avet om.
Nu blev det avanceret, man stillede op i kvadriller til
Den toppede høne fra Thy, og sluttede af med en Hamborg sekstur.
Hermed var det farvel, men en elev spurgte, om vi ikke
skulle synge den der ”gamle dage sang”. Så vi tog hinanden i hænderne og sluttede med ”Skuld gammel venskab rejn forgo”.
PS: Den legendariske folkedanserleder Arne Bech begyndte i sin tid som balletdanser og gik siden over til
folkedansen!
Klaus Warming
Holstebro Folkedanserforening
Trin
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Kur s er

Håndarbejde med tradition

Uddannelse i
10.–16. september 2011 på Nørgaards Højskole i Bjerringbro

Uddannelsen er baseret på faste hold efter det antal år,
man har deltaget, men med fællestimer om aftenen.
Den omfatter 6 hold, som skal tages i rækkefølge. Ved
afslutningen har man gennemgået de grundlæggende
ting, som vi finder brugt på danske folkedragter, indenfor tilskæring, syteknik og broderi.

Fagene på de enkelte hold:

Man får desuden gennem foredrag og studier af gamle
dragtdele kendskab til den kulturhistoriske baggrund
for 1700- og 1800-tallet, som er den periode, hvor dragterne blev brugt.

Hold 2:

Hold 1.
Syning af forskellige stingtyper, almen dragtlære, syning af særk, syning af slidsebunde, pynt på særke og
skjorter, tamburering, syning af knæbukser og strikning
af strømper og nattrøjer.

Tilskæring af bukser, stil og snit, syning af rynket skørt,
syning af huer, syning af skulderstykker og håndlinninger, syning af hvide knapper og knaphuller virkning af
bånd og knytning af snore.

Hold 3:
Syning af bul, syning af sløjfer, påtegning af broderi,
tylstrækning, syning af lægget skørt, stil og materiale,
tilskæring af veste, hue- og tørklædebroderi og materialelære.

Hold 4:
Tilskæring af snøreliv/bul, syning af vest, undervisningslære, båndvævning, syning af floss og syning af
knaphuller til veste og kofter.

Hold 5:
Opmåling, pibning, hulsømme og tællesyning, syning
af kvindetrøje, brug og tilpasning af broderimønstre og
tilskæring af tøj med ærmer.

Hold 6:
Syning af detaljer på mandstrøje/kofte, syning af skindbukser og skindbroderi, stil og materiale, kniplingssyning på tyl, frynser til sjaler og opmåling.
Fællestimerne om aftenen vil i år komme til af omfatte
fremvisning af dragter, udstilling af gamle dragtdele,
foredrag ved Tove Engelhardt Mathiassen fra Den gamle by i Århus om Handelsvej, og Inge Sølling om silkens
historie.
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Dragtsyningsteknikker
Undervisere:
Lena Agerskov, Karin Becker, Kirsten Emiland, Karen Birgitte Hansen, Lisbeth Green, Inger Marie Holm, Tove
Jensen, Anna-Margrethe Jonsson, Birte Moshage, Lis
Sonne Svendsen, Inge Sølling og Sonja Tind.

Kursusleder:
Inge Sølling, Bjerggården 18, 3. th., 2635 Ishøj
Telefon 4373 1099 eller mobil 2763 1929
Email: solling@ishoejby.dk

Ankomst:
Lørdag den 10. september fra kl. 15.00

Afrejse
Fredag den 16. september kl. 9.30

Indkvartering:
Dobbeltværelse med opredning og fællesbad intet tillæg
Dobbeltværelse med eget bad tillæg kr. 400 ( dvs. 200
kr. pr. person)
Enkeltværelse med fællesbad tillæg kr. 400
Enkeltværelse med eget bad tillæg kr. 600
Kursuspris:		
5.579,00 kr.
LDF tilskud for
medlemmer af LDF forening 2.279,00 kr.
Din medlemspris:		
3.200,00 kr.
Prisen er inklusiv kursusmaterialer

Tilmelding senest den 1.juni 2011
Via hjemmesiden www.folkedans.dk
Du kan også bede om at få et tilmeldingsskema på Danske Folkedanseres Sekretariat, tlf. 6618 5860, folkedans@dif.dk

Optagelse:
I løbet af august vil det blive meddelt hver enkelt, om
man er optaget på kurset. Samtidig vil man modtage
girokort til indbetaling. Kursister, der allerede er påbegyndt uddannelsen, kan regne med optagelse.
Trin
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Kur s er
Efteruddannelseskursus på Sjælland 26.-28. august 2011

Har du hang til inspiration?
– så kom til Høng
Efteruddannelseskurset på Høng Landbrugsskole indeholder også i år nogle emner, som vi tror vil interessere såvel den nyuddannede som den mere rutinerede instruktør. Også instruktøraspiranter og erfarne dansere
er velkommen på kurset.
Som traditionen byder vil der også i 2011 være 2 hovedtemaer for kurset.

Ankomst og afrejse:
Fredag den 26. 8. 2011 kl. 18.00
Søndag den 28. 8. 2011 kl. 14.00

Indkvartering:
Fortrinsvis på 2 personers elevværelse med eget bad og
toilet.
Alt sengetøj og håndklæder medbringes.

Svenske Pardanse.
Under denne overskrift gemmer der sig et stort og spændende emne. Scottish-variationer – der findes jo mange
andre end lige netop de 8 fra ”Svensk Scottish”. Mazurka, hambo, snoa, polska og polkavarianter– der er mange muligheder.
Alt dette har vi igen i år lagt i hænderne på Kirsten
Møller fra Næstved der har interesseret sig for og undervist i den svenske pardans i mange år.

Kursuspris:
Kursus, ophold og forplejning:
1775 kr.
LDF tilskud til foreningsmedlemmer	  625 kr.
Din LDF-foreningsmedlemspris
1.150 kr.

Tilmelding:

Skal vi danse skotsk m.m.

Tilmeldingsskema rekvireres på Sekretariatet på tlf. 6618
5860 eller du kan tilmelde dig på hjemmesiden www.
folkedans.dk under Kurser/Efteruddannelse for Instruktører/Høngkurset.

Når vi nu har svenske pardanse som det ene tema kan
det jo være passende at det andet også lyder udenlandsk
men er dansk.
Inden for den gruppe danse der hedder noget med skotsk
er der selvfølgelig nogle der er almindelig kendt og
brugt, men der gemmer sig nok også sjældenheder i
denne gruppe danse.
Det bliver Vill Plesner Petersen som vil indføre os i
”skotskdansenes” mysterier.

Betaling skal ske ved tilmeldingen og kan ske med check
eller over netbank som indbetalingskort med kortartkoden 73 på kreditor nr. 87 284 263, angiv kursus/stævne og navn som tekst.
Ved afbud op til 14 dage før kurset tilbageholdes 10%
af kursusprisen i administrationsgebyr. Se i øvrigt afbudsreglerne på www.folkedans.dk under Kurser.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Den musikalske side af sagen er igen i år lagt i hænderne på Line Gjessø Hansen og Peter Eget.

Kursussted:
Høng Landbrugsskole, Finderupvej 8, 4270 Høng

Kursusleder:
Egon Agerskov, Villavej 14, 4340 Tølløse
tlf.: 5918 6338 – E-mail: egon@folkedans.dk
Med venlig hilsen og på gensyn i Høng
Egon Agerskov

Som noget nyt i 2011 vil Landsforeningen i hvert nummer af Trin & Toner kåre

Månedens Forening

Alle kan indstille en forening til PR-udvalget. Vi er interesseret i at høre om foreninger, der
skiller sig ud, eller om foreninger, der har ildsjæle. Foreninger, som har gjort noget utraditionelt,
vi andre kan blive inspireret af.
Hvis du vil indstille en forening så skriv til:
Landsforeningen Danske Folkedansere, Enrumvej 6A, 5270 Odense N eller ak@folkedans.dk
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Magasinet BUNAD. Elsket av mange, men
ukjent for langt flere. Bli kjent med oss!
I Magasinet BUNAD
finner du fyldige
reportasjer og flotte
bilder av bunader fra
hele Norge, og nå også
fra våre naboland.
Bli kjent med mange av
våre dyktigste bunadtilvirkere, sølvsmeder,
historikere og andre
spennende personer som
har masse kunnskap om
vår draktskatt!

ABONNÉR på
Magasinet
BUNAD
Besøk våre nettsider:
www.bunad-magasinet.no

Foto: Eva Brænd

t
Få e

TI-S
A
R
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m
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BUNAD
JA! Jeg vil gjerne bli kjent Magasinet BUNAD. Send meg et gratis prøveeksemplar!
Jeg betaler kun porto NOK kr. 39,Jeg vil gjerne abonnere med det samme, og får straks tilsendt de to første utgavene for
2011. De to neste utgavene kommer i september og november. Pris NOK 352,- pr. år.
Prisen gjelder til abonnenter i Danmark, og er inkludert porto.
(Du må gjerne krysse av begge steder.)
Navn: ...........................................................................................................
Adresse:........................................................................................................
Postnr./Sted:..........................................................Land:..............................
Trin

Send kupongen til
Magasinet BUNAD AS. Pb. 93, 3441 Røyken; Norge
eller faks den til: 0047-31 28 09 11
Du kan også bestille direkte på:

www.bunad-magasinet.no/tilbud
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Landsstævne
i Aabenraa 2011
Antal
tilmeldte
Fristen for tilmelding til den billige pris
er nu overskredet og vi er super glade
for at 1.166 allerede har tilmeldt sig,
og gerne vil holde en del af deres sommerferie i Aabenraa. Men der er selvfølgelig plads til flere. Så hvis du endnu ikke har tilmeldt dig, kan du skynde
dig ind på www.aabenraa2011.dk – så
er der også en plads til dig.

Udlevering af
stævnemateriale mm.
I løbet af juni måned vil alle tilmeldte
stævnedeltagere modtage et brev med
bekræftelse på tilmeldingen samt bekræftelse på hvilke udflugter,
kurser mm du er kommet med
på. Stævnearmbånd, stævnehåndbog, billetter etc.
udleveres ved ankomsten til Aabenraa.
Vi glæder os til at byde
jer alle sammen velkommen.

Bestilling af mad
under stævnet
Der bliver mulighed for både at bestille
aftensmad og morgenmad, men dette
kan du læse mere om i næste nummer
af Trin & Toner, ligesom du vil kunne
læse om det på hjemmesiden, når aftalerne er helt på plads.
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Dragtudstillinger mm. i Aabenraa
Her i Sønderjylland er der bevaret rigtig mange fine beklædningsgenstande, der har hørt
til bondestanden. Til eksempel kan vi nævne at der til Sønderborg Slots Museum i slutningen af 1990'erne blev indleveret en andendagsbrudekjole i silke fra 1790 og fra
samme gård blev der for et par år siden indleveret endnu en brudekjole i silkedamask
fra 1750. Det måtte vi vist hellere gå lidt
efter i sømmene!
Vi har derfor til vores udstilling valgt at fokusere på bl.a. kjoler og dragtdele i silkestoffer og vi vil prøve at forske i, hvor disse
fine stoffer kommer fra.
Kan det hænge sammen med at Aabenraa er
en søfartsby, og de søfarende har bragt silken med hjem eller kommer stofferne fra de
store markeder i Hamborg?
Det vil vi lægge os i selen for at finde ud af.
Aabenraa Museum fortæller også Jomfru Fannys spændende historie. Efter sigende en
uægte kongedatter - og det kan der vist godt
spindes en ende over. Hun beskæftigede sig
– som det sømmer sig for højerestandens
unge piger – med bl.a. kniplinger og tyls
trækninger og det er netop ledetråden til et
andet museum i byen - Jacob Michelsens
Gård. Her har vi mulighed for at vise nogle
af Jomfru Fannys ting sammen med fine lin,
korsklæder og prøver på tylsbroderi og tyls
trækning.
På gården vil der også være rig mulighed for
at opleve dagligdagen på en gård i det forrige århundrede, arbejdende håndarbejdsværksteder og mulighed for at nyde den
medbragte madkurv i den dejlige have.
Der er også en rød tråd fra Aabenraa Museums ”Løjtstue” – et sømandshjem fra
1700-tallet med væg dekorationer af den
kendte Aabenraa maler Jes Jessen og til
Kunstmuseet Brundlund Slot. For her er der
en fin samling guldaldermalerier af Eckers-

berg, der var elev af Jes Jessen. Der er mange løse ender som vi vil forsøge at strikke
sammen til et fint mønster.
Listen af emner og genstande er alenlang,
men vi vil gøre os umage med ikke at tabe
tråden – ej heller blive løs på tråden, men
ved en ihærdig indsats – måske i zig-zag
kurs prøve at trevle sagerne op, tælle på
knapper og lade de mest spændende ting
slippe gennem nåleøjet.
Vi har i dragtudvalget fået tilbud om at vi
kan slå på tråden til kompetente personer,
hvis vi mangler hjælp. For nogle gange kan
det være som at lede efter en nål i en høstak, det er ikke sådan at vi bare kan ryste
oplysningerne ud af ærmet.
Er man ved muffen - er det en god ide at
besøge vores salgsudstillinger i hal 2, som
er åben hver aften og en enkelt eftermiddag.

Konkurrence
for opvisningshold
Der er flere hold der allerede har tilmeldt
sig, men der er plads til flere.
Konkurrencen er for alle aldersgrupper, da
dansene er valgt så alle kan være med. Tilmeldingsfristen er 1. juni og du kan se konkurrencereglerne på hjemmesiden eller i januarnummeret af Trin & Toner.

Lands s tævn e

Landsstævne
i Aabenraa 2011
Det sønderjyske Kaffebord
En sønderjysk præst
skal have udtalt, at
der for sønderjyder
fandtes tre sakramenter:
Dåben, nadveren og kaffebordet!
Bevar’s!, der har været kaffeborde over hele landet, der, hvad overdådighed angår,
kunne måle sig med ’Det sønderjyske’, så
hvad er specielt ved det sønderjyske ud over
måske nogle andre opskrifter?
Det ’specielle’ ved det sønderjyske kaffebord
er, at den sønderjyske ’sjæl’, hvis man kan
tale om en sådan, kunne komme til udtryk
ved de fælles danske kaffeborde i tiden med
preussisk styre. Sønderjyderne samledes i
lige høj grad om dét, der foregik ved kaffebordet, som om det der var på kaffebordet,
og ’kaffebordet’ fik derved et andet og mere eksistentielt indhold end blot det at drikke kaffe.

Dansksindede nordslesvigere fik i tiden efter 1864 tilstået en vis forsamlingsfrihed,
og landboforeninger blev betragtet som tilstrækkeligt tilforladelige. Ved sammenkomster i disse foreninger fik danskheden mæle
og sønderjyderne kunne samles om det, de
var fælles om, hvad enten sammenkomsterne foregik i hjemmene eller i de efterhånden talrige forsamlingshuse. Disse sammenkomster udviklede sig til rene kaffegilder
med flittig brug af sange fra ”Den Blå”, nordslesvigernes danske sangbog. Indhold og
form smeltede så at sige sammen i en national identitetsfølelse, som har holdt sig helt
op i nutiden, og derfor var ”Det sønderjyske
Kaffebord” noget, man ikke havde andre steder i landet.
Skikken med at fylde sin tallerken med trefire slags kage kommer fra, at det blev skik
at forsyne sig rigeligt, når der var foredrag

Udflugter og arrangementer hvor der
fortsat er ledige pladser:
Enkelte ture og arrangementer er der stadig
mulighed for at deltage i:
Formiddagssejlturen med Galeasen Håbet.
Denne tur er arrangeret som en pirattur, men
da der stadig er ledige pladser på turen, så
åbner vi den nu for andre end børnefamilierne. Dog skal I, der tilmelder jer, vide, at
der vil forekomme uhyggeligt pirateri ombord. Prisen er 100 kr. og til børnene serveres der slikposer og saftevand og til de voksne serveres der en kop kaffe og et stykke
kage.
Sønderjysk kaffebord på Bov Museum. Tirsdag kl. 12.30-14.30 og turen koster 100 kr.

Danfoss Universe. Der er stadig mange pladser på denne tur, og selv om du ikke har
børn eller familien med, så kan du sagtens
tage med på denne tur. Det er sjovt og spændende at gå på opdagelse i parken, også
selvom man er voksen. Turen finder sted onsdag kl. 9.00-17.00 og koster 200 kr.
Sangarrangement. Tirsdag kl. 11.00-12.30
eller kl. 13.30-15.00 i Sønderjyllandshallens
foyer. Karen Hanne Munk står for dette arrangement, og det er hun rigtig god til.
Kirkekoncert. Onsdag aften kl. 23.30-00.30
i Skt. Nicolai Kirke, som ligger midt i Aabenraa. Anja Præst Trio kommer og giver en rig-

på møderne, hvad der ofte var, så man ikke
skulle forstyrre under selve foredraget.
Under første verdenskrig indskrænkedes forsamlingsfriheden og knapheden på levnedsmidler gjorde sit til, at kaffebordene mindskedes i omfang, men i forbindelse med genforeningen og Christian X’s ridt over den
gamle grænse kulminerede kaffebordene forståeligt nok, da et halvt århundredes udlændighed med ”lås for vor mund” afløstes af
en forening med kongeriget. Begivenheden
blev fejret over hele Sønderjylland med gevaldige kaffeborde, der ikke stod tilbage for
fortidens kaffegilder, og kaffebordene oplevede umiddelbart i årene derefter en sand
opblomstring.

Som altid er det en
god idé at holde øje
med hjemmesiden
www.aabenraa2011.dk,
som hele tiden opdateres
med nyheder og gode
informationer.

tig god koncert, og vi er sikre på at det bliver en smuk oplevelse i vores flotte kirke.
Har du allerede tilmeldt dig landsstævnet,
kan du bestille billet til ovennævnte ture og
arrangementer ved at kontakte sekretariatet.
Har du lyst til at tage på tur i Aabenraa og
Omegn på egen hånd, kan du på hjemmesiden finde lidt inspiration til hvor du kan tage hen. Kig under ”Udflugter” i menuen til
venstre – her finder du ”Udflugter på egen
hånd”.
Trin
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Generalforsamlingen i
Spillemandskredsen 2011 på Tåsinge
Hermed formandens udtræk af referatet med kommentarer. Det fulde godkendte referat kan snarest ses på
www.spillemandskredsen.dk samt tilsendes ved henvendelse til styrelsen.
Efter ca. 1 times informationsmøde til medlemmerne
kunne formanden byde velkommen til Danske Folkedanseres Spillemandskreds’ ordinære generalforsamling 2011
søndag 6. marts kl. 10.00 på Tåsinge - ca. 45 deltagere svarende til ca. 10 % af medlemstallet.
Jørn Nødskov blev (næsten traditionelt) valgt som dirigent og Anne-Grete Jensen som referent. Tak til begge for et flot arbejde!

Beretning
Michael Petersen: Beretningen var trykt i Trin & Toner
Februar 2011. Efter en god debat om tendenser og muligheder blev beretningen godkendt med applaus.

Regnskab & Budget
Kasserer Bjørn Kiilerich gennemgik regnskab 2010 og
budget 2011. Driftsregnskabet viser et pænt overskud
i forhold til budget for 2010. Efter en god debat blev
regnskabet godkendt med applaus.

Nyt Styrelsesmedlem i
Spillemandskredsen
Ved generalforsamlingen meddelte Aksel Sand Nielsen (styrelsen vidste det
dog i forvejen), at han ønskede at træde ud af styrelsen, selvom han ikke
var på valg i år. Derfor indtræder Ingolf Ryom-Nielsen som suppleant for
Aksel i det kommende år. En varm velkomst til Ingolf som nyt styrelsesmedlem.
Aksel helbred tillader for tiden ikke det ekstra arbejde, det er at være en
del af styrelsen i en landsforening - men Aksel (og Lene!) forsætter arbejdet med planlægning og gennemførelse af Barnlek i Skive til sommer i 2011.
Aksel har desuden tilbudt at stille sig til rådighed med hjælp og evt. ”projektopgaver” efter Barnlek.
Styrelsen vil gerne takke Aksel for det store arbejde, du har lagt i spillemandsarbejdet gennem dine poster i Spillemandskredsens styrelse igennem
mange år. Og vi vil glæde os til at mødes og spille sammen - og sikkert også til at gennemføre gode projekter til gavn for spillemandsmusikken og
folkedansen.
Med stor musikalsk hilsen og TAK
Styrelsen
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Indkomne forslag
Styrelsen havde ikke modtaget forslag.
Dog er der modtaget 1 forslag, som knytter sig til vedtægterne i LDF, så forslaget er videresendt til LDF’s årsmøde.

Fastsættelse af kontingent
DFS styrelse forslog forhøjet kontingent for 2012 begrundet med, at der ikke kan forventes indtægt fra stævne i 2012 pga. NORDLEK samt den alm. prisudvikling.
Forslag:
Alm. Medlemskab 450 kr. (tidligere 400 kr.)
Ungdomsmedlemskab til og med 25 år 150 kr. (uændret)
Børn og unge til og med 18 år 50 kr. (uændret)
Gruppemedlemskab 300 kr. (tidligere 200 kr.)
Passivt medlemskab 75 kr. (uændret)
Der blev stillet forslag fra salen om uændret kontingent
for 2012.
Styrelsens forslag fik meget stor tilslutning og blev efter debatten vedtaget.

Arbejdsplan
Michael Petersen gennemgik årets aktiviteter, og arbejdsplanen blev godkendt.
Der var indlæg fra udvalget, der arbejder med elektroniske noder og nodeskrivningsprogrammer. Gunnar Petersen gav en god indføring i problematikken og mulighederne i disse medier. Der var stor enighed om, at
dette var et område som måtte have fokus fremover.
Der er etableret et udvalg for Unge Spillemænd, som
forsøger at få aktiviteter i gang i løbet af sommeren.

Valg af styrelsesmedlemmer m.m.
Formand ikke på valg i ulige år.
Mette Dyekjær Pedersen, Fyn (sekretær) og Bjørn Kiile
rich, Nordjylland (kasserer) blev begge genvalgt med
applaus!
Knud E. Christiansen, Roskilde blev genvalgt som suppleant til styrelsen. Og Anne-Grete Jensen, Fredericia
blev nyvalgt som 2.suppleant.
Revisor Henning Søndergaard Andersen og revisorsuppleant Erik Nielsen blev begge genvalgt.
Efter lukningen af generalforsamlingen kunne formanden takke Tonny Jensen (bas) og alle i Tåsinge Folkedansere for et godt værtskab for Træffet og Generalforsamlingen.

Spillem ands kr eds en

Bliv bedre til at spille
– og få en fed musikalsk oplevelse
Styrelsen i Spillemandskredsen nævnte på informationsmødet ved generalforsamlingen, at det er vigtigt,
at medlemmerne bakker op om de aktiviteter, der tilbydes i løbet af året. Kursussiden er jo fortsat den vigtigste side af vore aktiviteter – det er vigtigt at vi som
spillemænd og musikere udvikler os og bliver dygtigere. Og der ER god tilslutning – f.eks. slår kurset på Bjerringbro alle rekorder i år – deltagerantallet har rundet
60 mand!
En anden vigtig aktivitet er det årlige landsstævne i
samarbejde med LDF – Landsforeningen Danske Folkedansere. Styrelsen ser stævnet som en mulighed for at
vi alle kan mødes og spille sammen, udveksle musik og
finde nye ”legekammerater” at spille sammen med. Det
burde være en selvfølge, at man tilmelder sig som aktiv spillemand – altså deltager på vagtplanen, der sikrer musik til alle legestuer, på gader og stræder, på Musikcafeen osv. Hvis du er på vagtplanen, vil du gratis
kunne modtage adgangstegn til stævnedeltagelsen – du
binder dig til enkelte opgaver i form af legestuer eller
deltagelse i koncerten.

Giv dig selv en fed oplevelse og din altoverskyggende
musikalske hobby et ”boost”, som det hedder på moderne dansk. Det kan være svært at finde rundt på et
stævner eller en festival første gang man kommer – men
det vil vi forsøge at gøre noget ved. Dels ved mere information og dels ved at du har mulighed for at ringe
eller mails spørgsmål til formand Michael: mich@ramso.dk
Vi glæder os til at se og møde rigtig mange medlemmer
af Spillemandskredsen i Aabenraa til sommer.
Styrelsen

Nedlukning af FFS
FFS (Folkemusikkens Fælles Sekretariat) har fra starten
været et aktiv for Spillemandskredsen, men vi må erkende, at på trods af vores repræsentation i bestyrelsen, er vort udbytte kun blevet mindre og mindre i takt
med at problemerne er vokset igennem de sidste år.
Statens Kunstråd har længe haft FFS under særlig kontrol pga. dårlig økonomi og for lidt udbytte til musikalske udøvere. Og senest har Kunstrådet besluttet at nedlægge FFS. I skrivende stund er alle ideer og muligheder udtømt, og bestyrelsen i FFS må erkende, at en afvikling og lukning er en realitet. I de sidste måneder
har formand Helge Arildsø arbejdet hård på afviklingen
af sekretariatet. Statens Kunstråds Musikudvalg har besluttet, at aktiviteterne vedr. folkemusikken vil fremover blive varetaget af World Music Denmark – i hvert
fald i 2011 og 2012. Statens Kunstråds Musikudvalg har
valgt at nedsætte et folkemusikudvalg, der skal drøfte
og afgive indstilling i alle sager af betydning for varetagelse af folkemusikopgaven. Aftalen i sin helhed kan
hentes på:

http://www.kunst.dk/artikel/udvalgsmedlemmer-til-folkemusikudvalg/
Når T&T er udkommet vil der allerede have været afholdt årsmøde lørdag d. 30.april 2011 i Medborgerhuset/Kulturhuset, Skolegade 1, 4220 Korsør, og lukningen af FFS være en realitet.
Fremover vil vi fra Spillemandskredsens side forsøge at
styrke vores position i det offentlige rum ved at udbygge vort gode samarbejde med FMS og FMHR samt i fællesskab arbejde gennem AKKS – Amatørernes Kunst og
Kultur Samråd (www.akks.dk).
Trin
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Så rykker det...!
Ramsø Spillemandslaug kom i 2010 med deres 7. udgivelse, ”Så rykker det...!”
Og det gør det.

Ramsø Spillemandslaug har eksisteret siden 1981, og
orkesteret har udviklet sig fra 8 medlemmer til i dag at
være 30 aktive spillemænd. Cd’en er et bevis på at den
danske spillemandsmusik lever i bedste velgående. Repertoiret er traditionel, gammel og ny dansk spillemandsmusik med et par afstikkere til Norge og Finland,
samt et enkelt ”røvballenummer”, som spillemandslauget selv betegner det. Og Ramsø Spillemandslaug, der
snart fylder 30, are still going strong, og har en musikalsk historie, de gerne vil fortælle med denne CD.
”Så rykker det...!” præsenterer et bredt spekter af dansk
spillemandsmusik, hvor vi kommer vidt omkring både i
dansetyper og geografien. Melodierne på Cd’en er gennemarrangerede. Der er melodier der hviler i sig selv og
”bare” bliver spillet som de er, mens der i andre melodier er eksperimenteret med forskellige musikalske effekter. Eksempelvis i nr.3 Bøhmerdans, hvor der leges
med styrke og dynamik i orkesteret, og der er en fin
basgang. I nr. 12. Kaperollika er det mere teknisk, svære ting der benyttes, da violinerne skal lave pizz og orkesteret arbejder med spørgsmål og svar mellem de forskellige instrumentgrupper. Alt sammen noget der kræver stor præcision af den enkelte spillemand i det store orkester. Nr. 6, Den sødeste vals, er spillet med stor
indføling og nerve og er bare fantastisk dejlig at lytte
til.
Bassen lægger på hele Cd’en en god, stabil bund på alle melodierne og alle instrumentgrupperne kan høres.
I flere af numrene er der lavet et medley og også de
svære overgange fra melodi til melodi klarer spillemandslauget uden problemer. Et medley giver, som lauget selv beskriver det, ”et løft” midt i stykket. 1. stemmen veksler i flere af melodierne mellem de forskellige
instrumentgrupper. Det giver musikken liv og gør den
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interessant at lytte til. Sangstemmerne luftes også et
par gange, og det er alt sammen med til at give et varieret lydbillede. Der er lagt break ind i afslutningsnummeret. Det at få 4 til at stoppe samtidigt kan være svært
nok, så et helt spillemandslaug, det er bare super flot.
Det er vigtigt. at et spillemandslaug har en dygtig indpisker til at holde sammen på orkesteret. ”Han helmer
ikke før musikken spilles i det korrekte dansetempo og
med så meget overskud, at der også kan både smiles og
”gasses”, medens legestuerne afvikles” Han, det er orkesterets spillende dirigent, Michael S. Petersen. Og
han holder styr på tropperne.
Cd’en havde release til Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds´
landsstævne i Maribo i uge 30. Spillemandslauget spillede til Skovbal i Hylddalen. Og bal det er netop hvad
Ramsø Spillemandslaug gerne vil spille til. Musikken er
god gedigen dansemusik, der også er dejlig at lytte til.
Musikken er dansemusik og det bærer den præg af, det
er dejligt at mærke gynget, når man lytter til Cd’en. I
Pixibogen, der følger med Cd’en er der flere informationer om Ramsø Spillemandslaug og lidt historisk om de
enkelte melodier.
Et stort tillykke med den flotte CD. Det rykker når Ramsø Spillemandslaug spiller op til bal, og når de udgiver
deres musik.
Hvis du har fået lyst til mere med Ramsø Spillemandslaug
kan du se deres hjemmeside: www.spillemandslaug.dk.
Dorthe Linde Jørgensen

Spillem ands kr eds en

Buestrøg og Bælgtræk
GO1910
Musik fra en vestjysk spillemandsfamilie
Om en spillemandsfamilie fra Vestjylland - Fortælling
og noder
Dokumentation af musik, tradition og historie er hvad
Buestrøg og Bælgtræk er.
Den tradition og historie, der her fortælles i ord, billeder og toner, udspringer af Lillian og Gitte Vammens
musikalske baggrund.
Lillian er født ind i en spillemandsfamilie, familien Sørensen, som har spillet og danset i 4 generationer. Familien stammer fra egnen omkring Videbæk i det vestjyske. Lillian har lært det meste af repertoiret af sin far
Thomas Ingolf Sørensen og hans fætter Helge Sørensen.
I bogen har Lillian skrevet om sin slægts musikalske
historie, om dens spille- og dansemåde og om hendes
og Gittes liv som musikere. Og desuden er noderne til
de melodier, der er indspillet på Cd’en, også i bogen.
Til træf og generalforsamling 2010 hørte vi om Peder
Pøhl og spillede noget af hans musik, og han er 1. generation i denne slægt.
De unge folkemusikere Maren Hallberg, Mette Kathrine
Jensen, Jørgen Dickmeiss og Kristian Bugge har igennem de senere år besøgt Lillian og Gitte mange gange.
Her har Lillian og Gitte med glæde lært deres repertoire fra sig.

Lillian, Gitte, Mette Kathrine og Maren har spillet familien Sørensens repertoire sammen til flere baller, og det
hele er nu samlet i bogen og på Cd’en. Numrene præsenterer et bredt udsnit af et typisk balforløb og rækkefølgen er lavet, så der kan danses i en times tid.
Autentisk, livsglæde, stolthed over en tradition, jo det
mærkes tydeligt at Lillian og Gitte kan lide den her musik, og at det er en stor del af deres liv. Der er et godt
dansedrev over musikken og man får lyst til en svingom til CD afspilleren.
Medvirkende på Cd’en er:
• Lillian Vammen på harmonika
• Gitte Vammen på klaver
• Maren Hallberg på harmonika
• Jørgen Dickmeiss på violin og mandolin
• Mette Kathrine Jensen på harmonika
• Kristian Bugge på violin
Efter udgivelsen af bogen og Cd’en har der været stor
interesse for projektet og der tilbydes også kurser i dansene og musikken.
Vil du gerne vide mere så kig på www.gofolk.dk eller tlf.
75 72 24 86 eller maren@svobsk.dk
eller på tlf. 2618 9202.
Dorthe Linde Jørgensen
Trin
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D et sker i d in re g ion

Region nordjylland
Regionsudflugten går i år til Læsø
13.–14. august 2011
Program:
Kl. 13.30
Vi mødes ved forsamlingshuset i Byrum
Kl. 14.00-17.00 Guidet bustur til bl.a. Saltsyderiet,
Uldstuen med afslutning ved kirken
Kl. 19.00:
En festlig aften i forsamlingshuset
med efterfølgende legestue
Og så er der selvfølgelig den dejlige
natur og historien om Læsøs tilblivelse.
Pris: Guidet tur: kr. 110
Spisning og kaffe: kr. 110
Sidste tilmelding: 3. august til:
Preben Mikkelsen, tlf. 9849 1128 eller
Kurt Christensen, tlf. 9842 5720, mobil: 2896 5720, email: kurt.mose@webspeed.dk
Læsø-færgen: Tlf.: 9849 9022, http://www.laesoe-line.dk/
Venlig hilsen
Regionsbestyrelsen

Region sjælland
Invitation til folkedansere og Spillemænd
Til Midsommerstævne på Køge Museum
Lørdag d. 18. juni 2011 fra kl. 11.00 til 16.00
Vi skal danse og spille sammen i den pragtfulde have
på Køge Museum, Nørregade 4. Porten åbnes kl. 11 og
der er også adgang gennem museet
Der er gratis adgang til haven og museet for alle folkedansere og spillemænd samt deres gæster.
Programmet er (cirkatider):
Kl. 11.00-12.00 Ankomst og velkomst, spillemandsmusik og dans
Kl. 12.00-13.00 Vi spiser den medbragte mad
Kl. 13.00-13.30 Evt. opvisninger i byen
Kl. 13.30 -14.30 Legestue i museumshaven (midsommerstang)
Kl. 14.30-15.00 Kaffe
Kl. 15.00-15.50 Legestuen fortsætter
Kl. 15.50-16.00 Tak for i dag
Medbring selv frokostkurven, tæpper eller stole og borde. Husk sangbogen.
I kan købe øl, vand, kaffe, the, og kage.
Vi vil gøre lidt reklame for folkedansen med et par opvisningshold i byen (for eksempel på torvet eller i gågaden). I tilfælde af regn er der mulighed for at danse
og spise i Rådhusarkaden.
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Vi håber, der er foreninger, der har lyst til at lave en
opvisning af tyve minutters varighed med egne leder
og spillemænd. Opvisningerne må gerne være uden folkedragter.
Det ville være dejligt, hvis vi kunne få forskellige instruktører til at lede legestuen i museumshaven. For at
kunne fordele tid til instruktørerne, vil vi gerne vide,
hvem der kan lede og hvornår det passer bedst.
Tilmelding til:
Knud E. Christiansen
Formand for Spillemandskredsen Region Sjælland
Tlf.: 46353088 e-mail: knudechristiansen@mail.dk
Vi glæder os til at byde velkommen til rigtig mange folkedansere og spillemænd. Kom og vær med til at give
dagen et musikalsk løft også selvom du ikke spiller for
en forening. Alle spillemænd mk’er er velkommen. Du
behøver ikke at melde dig til dagen, mød blot op med
dit instrument samt 358.

Region hovedstaden
Søndag den 29. maj 2011 afholdes
Aldershvilestævnet
Gladsaxe Folkemusik Festival
• Musik og dans fra kl. 10 – 18 i Aldershvile Slotspark
• Største spillemandstræf i hovedstadsområdet
• Dans i otte timer
• 300 m2 dansegulv
• Musik og dans fra to scener
• Restaurationsteltet er åbent i hele perioden
• Buskspil hele dagen
Musikken leveres bl.a. af.:
• RANNOK
• Gladsaxe Spillemandslaug
• Ramsø Spillemandslaug
• Værløse Folkemusikanter
Kom og vær med til at danse og nyde den gode musik.
Du kan også tage madkurven med og nyde den gode
musik, der indleder stævnet kl. 12.
Hvor finder du stævnet:
Aldershvile Slotspark
Slotsparken ligger på en vej af samme navn. Det er en
sidevej til Bagsværdvej
Koordinater
WGS84:N 55° 46.202’, E 12° 26.986’
WGS 84 - decimal:55.77004, 12.44976
På gensyn den 29. maj
Folkedanserforeningerne i Gladsaxe og
LDF i Region Hovedstaden

Det s ker i din r egio n

Træninger i Landsstævnet i Aabenraa
Som en lille serviceydelse overfor alle dem, der skal deltage i opvisningerne ved Lands
stævne i Aabenraa, følger hermed en samlet oversigt over regionernes stævnetræninger
– lige til at sætte på køleskabsdøren!

Region nordjylland
Den 7. juni kl. 19.30 i Ridemandsmølle, Godthåb
Den 14. juni kl. 19.30 på Sæbygårdskolen, Sæby
Den 21. juni kl. 19.30 i Multihallen,Skolegade skolen,
Brønderslev

Region midtjylland
Østlige del
Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8268 Viby J
Tirsdag den 7. og 15. juni 2011 kl. 19.00
Vestlige del
Bibliotekssalen i Ikast, Grønnegade 25, Ikast
Onsdag den 8. og torsdag den 16. juni 2011 kl. 19.00
Fællestræning for hele regionen
Alhede Hallernes kulturhus, Trehøjevej 7, Frederiks, 7470
Karup
Tirsdag den 21. juni 2011 kl. 19.00

Region syddanmark

Region sjælland
Søndag den 19. juni 2011 kl. 10-16 på Dagmarskolen,
Vestervej 11, Ringsted (lige ved Ringsted station)
De tilmeldte opvisningsdansere skal deltage i denne
fællestræning. Afbud fra en danser kan accepteres, hvis
den anden del af et par møder til træningen sammen
med en stedfortræder for den afbudsramte
Torsdag den 21. juli 2011 kl. 8-11 i Aabenraa-hallerne
Alle tilmeldte opvisningsdansere skal deltage i denne
fællestræning.

Region hovedstaden
Smørum Hallen, Flodvej 62, Smørumnedre, 2765 Smørum
31. maj, 7. juni, 14. juni og 21. juni 2011 kl. 19.30 –
22.30
Vi håber, at alle der skal danse med til opvisningen,
deltager de 4 træningsdatoer der er sat af, så det hele
vil glide lidt lettere.

Træninger for Ribe/Vejle
Byagerskolens aula, Byagervej 5, 6650 Brørup
Onsdage den 8., 15. og 22. juni kl. 19.30-22.00
Træninger for Fyn
Desværre ved vi endnu ikke, hvor træningerne afholdes.
Hold øje med regionens hjemmeside.
Onsdag den 25. maj, onsdag den 8. juni og tirsdag den
14. juni kl. 19.30-22.00
Træninger for Sønderjylland
Frøslevlejrens Barak 80, Lejrvej, 6330 Padborg
Mandag den 23. maj, tirsdag den 7. juni, tirsdag den
14. juni kl. 19.30-22.00
Man skal deltage i mindst 2 træninger. Hvis man er forhindret, så skal man finde et reservepar som erstatning.
Deltagelse i fællestræningen i Aabenraa er obligatorisk.
Spillemænd er meget velkomne til at deltage i stævnetræningerne.

Pinsebal
Fredag den 10. juni 2011 kl. 19.30 i Aale Forsamlingshus, Aale Bygade 33, Aale, 7160 Tørring
Anette Bech-Dalstrup, Else Dam og Marlene Holst
leder dansen
Orkestrene FUG og Sørøverbanden spiller op til dans.
FUG består af 7 helt unge dygtige spillemænd.
Sørøverbanden er foreningens egne ”gamle” spillemænd.
Entré inkl. kaffe og brød kr. 75,
Efter kl. 24.00 inviterer ”FUG” til jam-session og
natdans for de udholdende.
Venlig hilsen
Tørring-Uldum Folkedansere

Husk kaffekurv og LDF sangbog.
Trin
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Med lem m e rn e

35 år med oplevelser
I 1975 fik undertegnede en opfordring til at deltage i
et møde med dansk-amerikaneren Margrethe Brown fra
Minneapolis i staten Minnesota USA.
Margrethe havde en ide om, at dansk folkedans var meget velkommen rundt i de danske kolonier i Amerika.
Efter mødet besluttede en gruppe fra Århus-området at
samle et hold dansere og spillemænd til en rejse i 1976.
Gruppen blev stiftet 20. februar 1976 fik navnet Østjydske Folkedansere.
Turen var en realitet i efteråret 1975 og sommeren 1976
startede turen rundt i midtvesten i USA.
Besøget varede 3 uger og man besøgte mange danske
kolonier, hvor gruppen var privat indkvarteret de fleste
steder. En stor oplevelse, som gav grobund for at arrangere rejser til oversøiske rejsemål.
Næste rejse blev i 1979 til USA’s vestkyst og Hawaii.
Herefter gik det stærkt og i firserne var der rejser til
USA-Canada hvert år. I halvfemserne gik det lidt lang-

sommere, men rejserne blev til gengæld lidt længere.
Her blev Australien og Argentina nye rejsemål.
25-års jubilæet blev foreningens længste rejse. Her besøgte man New Zealand, en 3 ugers rejse til både nordøen og sydøen.
Foreningens sidste rejse blev til Irland/Skotland i 2010.
Efter denne tur blev bestyrelsen enig om at foreslå foreningen nedlagt, idet medlemstallet var dalende og der
mange steder i udlandet, hvor der før var danske kolonier, ikke er det mere. Så på generalforsamlingen i februar 2011 blev foreningen lukket.
Mange minder, oplevelser og indtryk fra rejserne kommer frem, hver gang man mødes med nogle af rejsedeltagerne. Oplevelser, som ca. 550 deltagere har minder
om. Største antal personer for en rejse var i 1986, hvor
vi besøgte USA, Hawaii, Fiji Øerne og Australien med
82 deltagere.
En æra er sluttet med mange gode minder. Tak til alle
der har deltaget.
Martin Søballe
Stifter af Gruppen og formand frem til 2001

MINDEORD
Børge Christiansen ville den
9. juni 2011 kunnet have fejret sin 100 års-fødselsdag.
Børge sov imidlertid stille og
fredeligt ind den 14. februar.

Sonja Kongaa
Formand fra 2001 og til slutdatoen d. 20 februar 2011

Børge begyndte sammen
med sin kone Kirstine at
danse i Brønshøj Folkedanser Forening i 1953 og var således med til at sætte skub i
foreningen, som blev stiftet i 1952.
Børge har gennem årene varetaget mange hverv i foreningen, bl.a. som fanebærer, næstformand og revisor.
Børge og Kirstine var afholdte og aktive dansere til langt
op i årene. Med stor berettigelse blev Børge i 1977 udnævnt til æresmedlem af foreningen.

Højby Ungdomsforening Folkedansere ønsker tillykke til:

Efter at Børge var blevet alene boede han de sidste år på
Omsorgscentret Hjortespring, hvor han fortsat havde en
god kontakt med sin familien.

tillykke

Karina Eggeling med de 40 år den 11. april 2011
Bernhard Petersen med de 70 år den 15. april 2011
og vores formand gennem mange år Kirsten Svendsen
med de 70 år den 23. april.

Guldbryllup
Bente og Erling Jørgensen,
Systofte pr. Nykøbing F, fejrer
guldbryllup den 13. maj 2011.

Æret være Børges minde.
Bestyrelsen
Brønshøj Folkedanser Forening
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Nykøbing F. og Omegns
Folkedanserforening ønsker
hjerteligt til lykke.

Medlem m er n e

Bjerringbro Folkedanseres forårsstævne
den 12. marts 2011
Bjerringbro Folkedansere blev stiftet 1969 og har den
anden lørdag i marts måned siden stiftelsen afholdt forårsstævne i Bjerringbro. Alle midtjyske folkedanserforeninger bliver inviteret til stævnet, som i år blev afholdt den 12. marts i Bøgeskovskolens hal.
I år var der deltagelse af 12 foreninger – i alt ca. 350
dansere. To børnehold gav opvisning. En opvisning, som
vakte stor begejstring blandt publikum, fordi man kan
se børnenes glæde ved at danse.
Opvisningen blev ledet af Bjerringbro Folkedanseres leder Annette Christensen og musikken stod Jan Michaelsen m/flere for.
Stævnet begyndte kl. 13 med faneindmarch, velkomsttale af Bjerringbro Folkedanseres formand Bjarne Andersen og derefter åbningstale af folketingsmedlem Chr.
Pihl Lorentzen (V).
I løbet af eftermiddagen gav hver forening opvisning.
Hver forening dansede to gange tre danse. Der var også fællessange, flere fællesdanse, hvor såvel folkedansere som publikum kunne danse og ikke mindst et stort

kaffebord med mange forskellige
kager, som foreningens medlemmer havde bagt.
Om aftenen var der liegstouw under ledelse af Annette Christensen og Tove Juhl. Danselysten
var stor, så forårsstævnet blev flot og vellykket.
Den 3. maj og den 9. juni afholdes en danseaften. I
foreningens bestræbelser på at få fat i nye medlemmer
afholdes sommerdansen torsdag den 9. juni ifm. Bjerringbros årlige Hestemarked. Foreningen prøver at fange interesse for folkedansen bl.a. hos unge mennesker.
En gruppe, som måske også kunne få interessen for folkedans, kunne være forældre, hvor børnene enten er
flyttet hjemmefra eller i hvert fald er blevet så store,
at de kan være alene hjemme én aften om ugen. Det er
bestemt ikke et krav, at man investerer i en folkedansedragt. Folkedans er en sund og sjov sport.
Bjerringbro Folkedansere

Lokalt folkedanserblad lukket efter 68 år
Folkedanserbladet ”Budstikken”, som gennem 68 år er
udgivet af Sammenslutningen af Folkedansere for Århus
Og Opland, har danset sin sidste dans.
Bladet blev fra start et talerør folkedanserne imellem i
Århus og Opland. Her kunne alle medlemmer rundt i foreningerne ytre sig, men også finde annoncer for, hvor
den næste stiftelsesfest eller legestue fandt sted.
Artikler om folkedans på landsplan fandt også vej til
bladets spalter, så der var frem til slut-halvfemserne
nok af stof til bladet. I årene efter har redaktøren haft
svært ved at få stof nok til at fylde bladet, selv om ud-

givelsen af numre blev reduceret til 4.blade pr år. I de
sidste 3 år har de samme artikler været anvendt mere
end en gang. Dette førte til, at forretningsudvalget besluttede at lukke bladet med sidste udgivelse marts
2011.
Der kan være mange årsager til manglende stof til bladet. Foreninger i Århus området er lukket, og medlemstallet er dalende samt nye medier er kommet på banen.
På vegne af Sammenslutningens forretningsudvalg og
redaktion.
Martin Søballe
Trin
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Folkedans
på Rosengårdskolen
I uge 5 var der kulturdage på Rosengårdskolen. Her
skulle 4.-6. klasse stifte bekendtskab med nogle af de
mange forskellige kulturer, der er på Rosengårdskolen.
Faktisk repræsenterer eleverne over 40 forskellige kulturer. I hverdagen bliver der ikke tænkt så meget over
det, for da går vi jo ”bare” i skole. Derfor besluttede vi
os for at kigge nærmere på de forskellige kulturer, og
her fik vi øje på en global skole med rødder spredt ud
over hele verden.
Eleverne skulle i løbet af 3 dage besøge 10 forskellige
værksteder, hvor de skulle høre om nogle af de forskellige kulturer. I nogle værksteder skulle de også være
aktive og et af værkstederne handlede om Danmark.
På skolen er vi jo så heldige at have Anne-Dorthe Willemoes ansat i skole-boden, og hun indvilligede i, med
kort tids varsel, at undervise i folkedans.
Det blev en vældig succes, her så vores elever, som
hjælper Anne-Dorthe i boden, en helt anden side af deres ”bod-dame”, som de kalder hende. Det første de oplevede i værkstedet, var Anne-Dorthe, der spillede et
stykke historisk folkemusik, af den fynske spillemand

Rasmus Storm, på violin, og det imponerede ikke så lidt
endda. Herefter fortalte Anne-Dorthe om vores nationaldans og dens historiske betydning. Og hun delte også ud af hendes egne personlige oplevelser med dansen.
Og så blev der ellers danset – først en March-leg og så
skulle der ”Vrides rumpe” og nogle af holdene nåede
også en familie sekstur, hvor de fandt ud af, at det at
danse i kæde ikke er så nemt, som det ser ud til. Det
var sjovt at opleve børnene, som kom til værkstedet
med mere end en anelse skepsis overfor denne ”gammeldags,” dans - gammeldags i deres øjne vel at mærke – fuldstændig overgive sig efter de første par dansetrin. Smilene kunne simpelthen ikke holdes tilbage
– de syntes, det var sjovt at danse, og dansene passede lige til aldersgruppen – hverken for svære eller for
lette. Som lærer var det skønt at opleve den smittende
glæde som dansen, havde på børnene – og at det var
en succes, blev tydeliggjort ved, at flere fik sneget sig
ind igen og fik en dobbelttur i Anne-Dorthes værksted.
Randi Mortensen
Klasselærer, Rosengårdskolen

Opvisning med ungt islæt i Holstebro
Det var lige før, at det med børnehold var en død
sild. Men efter lanceringen af gratis undervisning for
SFO elever og andre, blev der samlet nogle børnehold
til vores forårsopvisning. Hvilket også medførte en
dejlig tilgang af tilskuere.
Alle samledes til kaffe, brød og saftevand kl. 15. Herefter gik det løs. Først med børneholdene, tirsdagsholdet, kursusholdet og til sidst onsdagsholdet. Ca.
20 kvadriller viste hvad de havde øvet på i vinterens
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løb. Kl. 18. var der fællesspisning efterfulgt af Folkedanserbal til kl. 21.30.
Forløbet af hele arrangementet var blevet moderniseret i forhold til tidligere. Det faldt i alles smag, og
der var stor ros til bestyrelsen.
Holstebro Folkedanserforening
Klaus Warming

B ør n og ung e

Taastrup
Børnedanserforening
Foreningens navn, tilholdssted og
dansetidspunkt
Taastrup Børnedanserforening er en nystartet forening
i Taastrup tilhørende Region Hovedstaden. De danser
hver anden søndag fra kl. 10.30 – 11.30 på Gadehaveskolen i Taastrup.

Hvem er de som forening?
Foreningen blev dannet af en flok folkedansere, der har
danset folkedans lige fra barnsben (næsten alle sammen), som synes det kunne være hyggeligt, at deres
børn fik den samme gode oplevelse af, hvad folkedans
er. Her tænkes der både på folkedansen som dans, men
også som socialt netværk med mange gode venner og
utrolig mange gode oplevelser med stævner, opvisninger og ikke mindst rejser og meget andet, som også hører med til at være folkedanser.
De har indtil nu kun et hold i foreningen, og det er et
familiehold, hvor de hver især danser med deres børn,
da de er forholdsvis små. Alderen er 5-8 år og de har
på nuværende tidspunkt 10 børnedansere.

Hvad er det vigtigste for dem mht.
undervisning af børn?

til folkedans i mange år og hun spiller også til børnefolkedans i Ramsø Folkedanserforening. Jytte spiller
harmonika og er, for det første utrolig god til at spille,
men for det andet også god til at synge med børnene.

Har de deltaget i stævner og
arrangementer?
Taastrup Børnedanserforening deltager i årets høstfest
på Blåkildegård, hvor de giver opvisning. De håber også på, at de kan komme ud på nogle skoler for at danse opvisning og danse med børnene. Som noget nyt skal
de deltage i det Sjællandske Børne- & Ungdomsstævne
i Rødovre d. 7. maj 2011. Derudover har de som foreningsaktiviteter juletræsfest, fastelavnsfest og afslutning, hvor de giver opvisning for bedsteforældre. Så der
sker mange spændende ting og sager i den nyopstartede børnedanserforening.
Hvis du som folkedanser kunne tænke dig at danse sammen med dem, er du meget velkommen !
Du kan kontakte Vivi på mail:
vifl@ishoejby.dk eller på tlf.: 20446101.
Foreningen arbejder på at få deres egen hjemmeside.

Det vigtigste for dem er, at dansen bliver leget ind i
børnene og de fokuserer meget på, at børnene synes
det er sjovt at danse. De har også stort fokus på at der
også bliver danset ”rigtig” folkedans, kombineret med
sanglege og rytmik, da dans er virkelig godt for den
motoriske udvikling. De danser ca. 50 min og slutter af
med at synge. Formålet er at give børnene en danseglæde i samarbejde med deres forældre og andre børn
og forældre, der også synes, at det er dejligt at danse
folkedans.

Hvem underviser og spiller?
Vivi Rædkjær Pedersen er instruktør på holdet og er uddannet børneleder. Hun har ikke haft børnehold i mange år, men underviste som nyuddannet børneinstruktør
hold i Tølløse. Hun har arbejdet med børn i mange år,
da hun også er uddannet badmintoninstruktør og har
været badmintontræner i flere klubber i ca. 15 år. Vivi
har altid haft stor glæde ved, at danse folkedans og synes derfor også, at hendes børn skal have den samme
mulighed.
De er derudover heldige, at de har en utrolig god
spillemand(kvinde), der hedder Jytte. Jytte har spillet
Trin
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Børn og unge

Det Sjællandske
BØRNE- OG UNGDOMSSTÆVNE 2011
Det er på lørdag d. 7. maj at Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne
bliver afholdt, dels i indkøbscentret Rødovre Centrum, dels på Valhøj Skole,
Rødager Allè 102 i Rødovre.
Stævneudvalget takker for de mange tilmeldinger. Vi
glæder os til at se jer alle til en forhåbentlig god dag
i Rødovre.

Uddrag af programmet:

Mellem Kl. 11.00 og 12.00 er der opvisninger af 100
børnefolkedansere i festlige dragter forskellige steder i
Rødovre Centrum.
Om eftermiddagen legestuer i 2 sale.
Efter aftensmaden fortsætter vi med dans til sengetid.

Kl. 10.00 byder Rødovres borgmester Erik Nielsen velkommen i skolens festsal. Derefter går vi i samlet flok
til Rødovre Centrum.

B&U-Stævneudvalget siger ”På gensyn d. 7. maj i Rødovre”.

Samsø Folkedansere har holdt deres årlige afslutning
30. marts i år. Det forgik i deres nye danselokaler på
Onsbjerg lilleskole. På billedet kan du se B&U holdet.
De skal med til børnestævnet i Skanderborg, så du kan
møde dem dér.
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Navnene på børnene på billedet: Rosa, Carolina, Ulla,
Lonni, Gitte, Louise, Nikita, Mette, Kathrine, Signe, Leif.

Annoncer

Beskrivelseshæfter

Udlejning af dragtkuverter

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

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

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

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

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.
1364 København K

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

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

998,-

T E G L B O RG

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

518,-

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

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

Folkedragter – udlejes
Vævestue

Tinknapper

Karen Birgitte Hansen
Ydingløkke 1, 8752 Østbirk

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

Telefon 7578 2227

Blanke – Mønstrede

Materialer til

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

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

Glade dansere i Tivoli. Foto: Henning Skov
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Aktivitetskalender
Dato

Danske Folkedansere

Spillemandskredsen
Region Nordjylland

Arrangement

Sted

Se i
blad nr.

Tilmeld.

26.06.-02.07.

Instruktøruddannelseskursus

Bjerringbro

03/11

01.04.

26.06.-02.07.

Dansekursus

Bjerringbro

03/11

01.04.

26.-28.08.

Efteruddannelseskursus

Høng

04/11

01.07.

10.-16.09.

Dragtinstruktøruddannelse

Bjerringbro

04/11

01.06.

26.06.-02.07.

Spillemandsuddannelsen

Bjerringbro

03/11

01.04.

26.-28.08.

Temakursus

Høng

04/11

01.07.

13.-14.08.

Regionsudflugt

Læsø

27.08.-03.09.

Rejse til Prag

04/11

03.08.

01/11

15.03.

Region Midtjylland

12.-14.08.

Stævne

Lemvig

02/11

01.04.

Region Syddanmark

27.-29.05.

Sommerdans på Fyn

Otterup

03/11

17.05.

17.06.

Regionslegestue

Skamlingsbanken

03/11

08.06.

Regionernes Dragtdag

Holbæk

03/11

08.04.

18.06.

Midsommerstævne

Køge

04/11

Ja

29.05.

Aldershvilestævne

Aldershvile Slotspark

04/11

Region Sjælland
Region Hovedstaden

Region Sjælland

17.06.

Regionslegestue

Skamlingsbanken

03/11

08.06.

20.02.

Søndagsdans

Taastrup

01/11

01.02.

18.06.

Region Hovedstaden

29.05.

Regionernes Dragtdag

Holbæk

03/11

08.04.

Midsommerstævne

Køge

04/11

Ja

Aldershvilestævne

Aldershvile Slotspark

04/11

Rubrikannoncer
Sælges

Sælges

Folkedanserdragt - herre (Vendsyssel)
højde 175 cm. liv. 90 cm. bryst 108 cm. sko str.
42 komplet tilbehør. pris 1.200 kr.
Tlf.: 5128 7687

Damebornholmerdragt st. 40/42, kun brugt ca.
3 gange.
Tlf. 4373 3345

Sælges

Sælges

Damedragt - Silkeborg, lyngfarvet, str.44/46,
komplet
Herredragt - Haderslev, str. 52, komplet m. 2
skjorter og 2 par strømper
Tlf. 6595 1748/ 2337 8389

Kvindedragt fra Nordfalster, str. 40-42, højde
170, med alt håndsyet, undertøj + sølv, kniplet
lin, sælges.
Prisidé kr. 3.000.
Tlf. 9834 1028

Danske Folkedansere
Sekretariatet
Enrumvej 6A, 5270 Odense N
Bank: Nordea, kortart 73,
kreditornr. 87284263
Tlf. 6618 5860. Fax 6618 5760
E-mail: folkedans@dif.dk
Mandag-torsdag kl. 10-13
Torsdag tillige kl. 15-16.30
Fredag: lukket
Formand: Niels Winberg Clausen
http://www.folkedans.dk

Spillemandskredsen
Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer rettes til
kassereren Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg Øst, tlf. 9815 8697,
e-mail: bkiilerich@stofanet.dk.
Formand: Michael S. Petersen, Søvænget 16, 4621 Gadstrup,
tlf. 4619 1134, mobil 2711 5957, e-mail mich@ramso.dk
Salg af noder og cd’ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
Else Egeberg, Romdrupvej 19, 9270 Klarup. tlf. 9831 8213
spilforlag@gmail.com - www.spillemandskredsen.dk

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

Arrangør

