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Næste nummer
af Trin&Toner udkommer den 4. september og deadline for indlevering 
af stof er den 10. august. VI ØNSKER ALLE EN gOD SOMMER!

Mange venlige hilsner
jeres redaktører

Initiativpris
Prisen består af et diplom samt en check på 5.000 kr. Indstillinger er be-
handlet på styrelsens møde i begyndelsen af marts måned.
Initiativprisen 2014 er givet til en person, der har påtaget sig et kæmpestort 
arbejde med registrering og offentliggørelse af viden om folkedragter.
Modtageren er Lisbeth green, leder af LDF’s Dragtsalgsafdeling, som med 
stor entusiasme og iver har taget initiativ til at få lagt alle registreringer og 
fotografier af Landsforeningen Danske Folkedanseres studiesamling ud på 
hjemmesiden folkedragt.dk og dermed sikret tilgængeligheden.

Tillykke til Lisbeth Green!

Formandspris
Prisen består af et diplom og en check på 
5.000 kr. Indstillinger til prisen blev be-
handlet på styrelsesmødet i begyndelsen 
af marts.
Formandsprisen 2014 blev på årsmødet 
givet til en person, der har udmærket sig 
ved at holde ud, da andre gav op. 
Modtageren er Ove Kjeldsen, formand for Svendborg Folkedansere.
En lukningstruet forening uden tro på fremtiden og uden penge i kassen er 
ved en kæmpestor indsats fra Ove Kjeldsens side blevet reddet. Danseglæ-
den er tilbage og økonomien på skinner.

Tillykke til ove Kjeldsen!

ny i styrelsen
Jeg hedder Hans Jørgen 
Larsen. Jeg kommer fra 
Hundested og er en år-
gang 45.
Rise har jeg været gift 
med siden 1965 og vi 
har to børn, seks børnebørn og et olde-
barn.
Jeg har været aktiv indenfor folkedansen i 
mange år, ja siden 1973.
I 1974 blev jeg foreningsformand og det 
har jeg været lige siden. Idræt og for-
eningsliv har altid haft min store interesse 
og i mange år har jeg været amtsdansele-
der og instruktør på Snoghøj og er nu dan-
seleder i Hundested.
I dag er jeg også aktiv i Ældresagen og 
sidder som formand i Idrætsrådet i Hals-
næs Kommune.
Jeg glæder mig meget til at yde et stykke 
arbejde i Landsforeningens Styrelse.

Hans Jørgen Larsen

Nye styrelsesmedlemmer

Her har I mig igen!
Jeg hedder Egon Ager-
skov og bor i Tølløse på 
Midtsjælland, og blev 
ved årsmødet valgt ind 
i Styrelsen igen.
Når jeg siger igen, er 
det jo fordi jeg tidligere har været medlem 
af Styrelsen i 7 år (indtil 2011).
Det var ikke planlagt, da jeg kørte hjemme 
fra til årsmødet, at jeg skulle være styrel-
sesmedlem igen, men jeg glæder mig til at 
komme i gang med at arbejde for folke-
dansen.
Jeg startede med at danse folkedans sidst 
i 70´erne, er uddannet som B&U- og vok-
sen-instruktør, og er formand for vores lo-
kalforening. I de år jeg var med i Styrelsen 
havde jeg posten som formand for konkur-
renceudvalget, med alt hvad det indebar 
af Danmarksmesterskaber og andre kon-
kurrencer. Desuden har jeg været formand 
for stævneudvalget ved landsstævnet i Ny-
borg og Pinsetræffet i Fredericia.
Det bliver spændende at komme i gang 
med styrelsesarbejdet igen, og jeg håber, 
at jeg kan være med til at gøre en lille for-
skel for folkedansens fremtid.

Egon Agerskov
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På Pejsegården i Brædstrup, hvor 62 
stemmeberettigede delegerede mødte 
op, svarende til 35,6% af medlemmerne.
Poul Larsen blev valgt som dirigent og 
Lone Schmidt som referent.
På valg til styrelsen var Anne Kathrine 
Clausen og gert Christensen, som ikke 
ønskede at modtage genvalg. 
Som nye i styrelsen blev valgt egon 
Agerskov og Hans Jørgen Larsen. 
Se præsentation af dem begge andet-
steds i bladet.
Styrelsen er dermed stadig ikke fuldtal-
lig, så der bliver plads til en mere ved 
valget næste år.
Formand Jan Kirk Todsen aflagde beret-
ning og lagde vægt på, at folkedanser-
ne skal være synlige og at vi skal løfte i 
flok på solidarisk vis.
Han fremhævede Landsforeningens vi-
sioner:
•	 At LDF skal være et moderne 

idrætsforbund med en professionel 
konkurrencestruktur

•	 At LDF skal være førende i viden og 
udvikling af folkelig dans og af de 
tilhørende dragter.

•	 At LDF skal være en samlende or-
ganisation for al folkelig dans i 
Danmark

•	 At LDF vil styrke det internationale 
samarbejde på alle aktivitetsområ-
der

Formanden redegjorde også for vores 
rolle i DIF.
Lone Schmidt præsenterede NORDLEK, 
som finder sted i Viborg i 2015.
Landsforeningens økonomiansvarlige, 
Anders Nielsen, præsenterede de revi-
derede regnskaber, som kan ses på 
hjemmesiden.

Landsforeningen Danske Folkedanseres

Årsmøde den 26.-27. april 2014
Disse blev enstemmigt vedtaget.
I forbindelse med regnskabet blev 
det pointeret, hvor vigtigt det er, at 
legestuer laves i samarbejde med re-
gionen og at der føres deltagerlister, 
således at disse events kan angives i 
fordelingsnøglen overfor DIF.

Lørdag aften var der traditionen tro 
dansecafé, hvor spillemandskredsen le-
verede god musik.
Søndag behandlede årsmødet de ind-
komne forslag, som alle blev drøftet 
indgående og sat til afstemning. 
Især punkterne omhandlende LDF’s vi-
dere salg af skrabejulekalendere på-
kaldte sig stor opmærksomhed.
Forsamlingen vedtog at fortsætte 
med salget af skrabejulekalenderne. 
Dette både for at sikre LDF’s økonomi 
og bedre den enkelte forenings øko-
nomi.

Se øvrige kommentarer fra debatten 
samt resultaterne af afstemningerne i 
referatet på hjemmesiden www.folke-
dans.dk
Efter at Anders Nielsen havde fremlagt 
budgettet, blev Styrelsens forslag til 
kontingentforhøjelse sat til afstemning 
og følgende blev vedtaget:
Kontingent for voksne 150 kr.
Kontingent for børn 40 kr.
enkeltmedlemmer (uændret) 205 kr.
Abonnement T&T (uændret) 190 kr.

Årsmødets varighed:
Der har blandt alle foreninger været 
foretaget en spørgeskema-analyse om-
kring årsmødets varighed. På baggrund 
af et stort flertal (69,2%) for et en-da-
ges-møde fremover, har Styrelsen be-

sluttet, at der i 2015 afholdes et årsmø-
de på én dag. Derefter evalueres om vi 
skal fortsættes sådan.

Årsmødets valg:
Som tidligere nævnt blev der valgt to 
nye styrelsesmedlemmer, nemlig:
Egon Agerskov og Hans Jørgen Larsen.
Erik Jønsson blev genvalgt som intern 
revisor.
Christian Skov blev genvalgt som intern 
revisorsuppleant.
Ture Andersen blev genvalgt som in-
tern revisor til regionerne (Vest).
Anette Dahl Nielsen blev genvalgt som 
intern revisor til regionerne (Øst).
KPMg forsætter som ekstern revisor.
Henning Skov blev genvalgt som med-
lem af LDF’s appeludvalg.

Årsmødets prismodtagere:
Som modtager af årets formandspris 
blev kåret
ove Kjeldsen, Svendborg
grundet sit – med formandens ord – 
utrættelige virke for folkedansen.

Som modtager af årets initiativpris blev 
kåret
Lisbeth Green, Horsens
For sit – med formandens ord – store 
uselviske virke for folkedragterne i 
Danmark.

Som allerede nævnt kan referatet i sin 
helhed samt alle beretninger, regnskab 
etc. læses på hjemmesiden.
god læselyst!
Og vel mødt til næste Årsmøde!

Styrelsen
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Konkurrenceudvalget ønsker alle vindere stort 
TIL LYKKE – og samtidigt skal lyde en STOR TAK til 
alle aktive dansere og spillemænd som deltog i DM 2014 
– for uden jeres medvirken, var der aldrig blevet noget 
DM. – Også STOR TAK til hjælpere og publikum som fik 
dag og aften til at flyve af sted på bedste vis.
Og til dig, der ikke var med – håber vi ses til DM den 9. 
maj 2015 …

Konkurrenceudvalget
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Det ottende  
DM i folkedans

LANDSFORENINgEN 

Igen et forrygende DM i folkedans i Lil-
lebæltshallerne i Middelfart har fundet 
sine vindere efter benhård konkurrence 
par og grupper imellem. Der var således 
kun få tiendele point mellem første og 
anden pladsen i pardansekonkurren-
cen.
Borgmesteren kom i sin åbningstale 
bl.a. ind på det særlige sammenhold 
folkedansen giver, man glemmer ikke 
hinanden selvom der er rigtig meget 
fart over dansen.
Den 8-personer store dommertrup blev 
ledet af overdommer Mette-Inge Balt-
sersen.
Dagens mange konkurrenceevents blev 
på humoristisk vis kædet sammen af 
Helle Larsen bistået af Lone Schmidt.
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Landsfinalen for regionsmestre i pardans
Danserne i denne gruppe dansede 3 forskellige danse: Den 
Ommelske, Sjijnmyra-valsen og en Rheinlænderpolka
Guldmedalje: Conny og Poul graae, Sjælland
Sølvmedalje: Else Merete og Ernst L. Pedersen, Sjælland
Bronzemedalje: Karen Olsen og Jørgen Pedersen, Sjælland
På de følgende pladser kom Alice Nielsen og Kjeld Nielsen, 
Nordjylland, Kirsten Bjerre Jensen og Erik Kristensen, Nord-
jylland, Ulla Pedersen og Kaj Friis, Syddanmark og Valgborg 
Madsen og Tommy Kamstrup, Midtjylland.
Medaljerne blev overrakt af tidligere Landsformand gitte 
Nødskov

Som noget ganske nyt ved dette DM kunne danserne i hver 
række bedømmes i 30 sekunders solo-pardans i en af kon-
kurrenceudvalget udvalgt dans.

DM i folkedans for Par, åben række 55+
I denne gruppe var dansene Fandango (Odsherred), Rhein-
lænderpolka, Lønborg nr. 2, Vals (med solo bedømmelse) og 
galopink

Guldmedalje: Jytte Brændgaard og Kaj Hansen, Fyn
Sølvmedalje: Bente og Svend Johansen, Fyn
Bronzemedalje: Lene Udenby og Arne Jensen, Fyn
Herefter fulgte Jytte og Flemming Jensen.
Medaljerne i denne række blev overrakt af tidligere Lands-
formand Jørn Heltoft

DM i folkedans for Par, Ungdomsrække 
I denne gruppe var de valgte danse: To Ting, Rheinlænder-
polka, Skotsk Hopsa, Mazurka (med solo bedømmelse) samt 
Pariserpolka.
Guldmedalje: Julie Barsø Larsen og Danny Kronby, Sjælland 
Sølvmedalje: Kristina Smidt og Patrick Sigvaldsen, Fyn 
Bronzemedalje: Laura Margrethe Hjerrild Andersen og Lisa 
Storm Smedegaard, Sjælland  
De efterfølgende placeringer: Freja L. Rasmussen og Simon 
Plesner-Petersen, Maria Ekdahl og Per Sørensen og Josefine 
gregersen og Lea Arendt.
Medaljerne blev her overrakt af fmd. konkurrenceudvalget 
Poul Erik Rasmussen

DM i folkedans for Par, åben række
I denne række havde danserne fornøjelsen af at danse føl-
gende valgte danse: gammel Familievals, Rheinlænderpolka, 
Teiladepolka, Hopsa (med solo bedømmelse) og Den Store 
Hamborger.
Guldmedalje: Rikke Rasmussen og Ulla Ann Jakobsen, Sjælland
Sølvmedalje: Tina Stenderup Skov og Bølle Brian Johansen, Fyn
Bronzemedalje: Annika Vestergaard og Rune Christian Peder-
sen, Fyn
Herefter fulgte Sofie Bach Albertsen og Nicolas Sigvaldsen, 
Linda Larsen og Morten Lisberg, Tove Larsen og Niels Winberg 
Clausen og Anne Cecilie Simonsen og Martin Elvers.
Medaljerne i denne række blev også her overrakt af tidligere 
Landsformand gitte Nødskov.
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DM i folkedans for Grupper, række 1
Her kæmpede 3 helt fantastiske folkedanserhold om guldme-
daljerne.
Danse udvalgt til obligatorisk program var: Skotsk, Randers – 
Kontra med March og Polskdans, Ølgod.
Embla trak som 4. dans fredag aften Tretur fra Holstebro
Mellem Broerne trak som 4. dans fredag aften Kaperollika og
Danseben trak som 4. dans fredag aften Halvfemtetur, Præstø
Guldmedalje: Embla, Sjælland
Sølvmedalje: Mellem Broerne, Fyn
Bronzemedalje: Danseben, Sjælland
Medaljerne i denne række blev overrakt af formand for Kon-
kurrenceudvalget Poul Erik Rasmussen.

LANDSFORENINgEN 

Konkurrencen for DM i 
folkedans for hold består 
af to konkurrencedele: Et obligato-
risk program og et frit program. Det 
obligatoriske program består af 3 danse plus en 4. dans 
som trækkes ca. 12 timer forinden konkurrencen finder 
sted. I det frie program har danserne selv valgt danse og 
sammensætning, så her kommer dommerne helt klart på 
en udfordrende opgave.

DM i folkedans for hold, række 2
Her kæmpede 2 meget dygtige hold om guldet. 
Danse udvalgt til obligatorisk program var: Skotsk, Randers – 
Kontra med March og Polskdans, Ølgod.
Olpeholdet trak som 4. dans fredag aften Engelskdans på 
langs og
Øhavskvadrillen trak som 4. dans fredag aften gamle nr. 12
Guldmedalje: Olpeholdet, Sjælland
Sølvmedalje: Øhavskvadrillen, Fyn
Medaljerne i denne række blev overrakt af formand for Kon-
kurrenceudvalget Poul Erik Rasmussen.

DM
2014
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Pakken til kursus
pryd. Våd pap, der skal foldes forsigtigt. 
Masser af vat, der skal holdes på plads 
af wonderclips og senere af umanerlige 
lange sting. Fin silke uden på, til at 
gemme pap og vat og bagefter meter 
vis af satinbånd, der lige som ekstra 
gemmer grimme sting og dobbelthager. 
Der er lidt eventyret om den grimme 
ælling over det med at sidde og trække 
en træg nål gennem pap og vat og flere 
lag stof – og pludselig vendes det hele 
og frem kommer en smuk hue.
Efter kurset kan jeg med sikkerhed sige 
at bånd på den type huer er ensfarvede 
i røde nuancer, blå eller sorte. Enkelte 
med guldgallon på, men for at bære så-
dan en skal man være(eller have været) 
gift. Der er flere steder beskrevet at de 

Så skal man til det igen – og egentlig 
glæder jeg mig. Dagligdagens stress 
skal stilles på hylden en hel lang dejlig 
weekend. Som det sidste, inden døren 
låses og bilen vender snuden mod 
Brenderup, gennemgås lige pakkelisten 
en sidste gang: Nål nr. 7, strikkepinde 
nr. 6, 30 cm lineal, tegnetrekant, blyan-
ter, saks til papir og stof og wonderclips 
– hvad det så end er for nogle (bestilt i 
LDF’s dragtbutik til levering på kurset). 
Så er der lige ”andet almindeligt sygrej” 
…godt – så må jeg hellere pakke 
skruetvinger, skruetrækker, en lille tang 
og en lille hammer. Med en mindre 
værktøjskasse, flamingohoved og anden 
almindelig oppakning startes bilen. 
I år er femfoldede nakkehuer på pro-

grammet. De reinkarnerede huekoner 
Anne-Margrethe Jonsson og Kirsten 
Emiland stiller med en imponerende 
samling originale huer fra perioden 
1830 og frem til 1930. Disse huer blev 
faktisk brugt i en rigtig lang periode. På 
efteruddannelsen koncentrer vi os selv-
følgelig mest om den relevante periode 
1830 – 1860. 
Tidligere år har vi lært om metal og sil-
kebroderi, der kan pryde disse huer. I år 
lærer vi så at sy selve huen – og alle de 
variationer huekonerne har fundet og 
set. De fleste metoder er prøvet af og 
der ligger næsten varme syprøver af de 
fleste sting og symetoder, samt udførli-
ge beskrivelser af hvordan vi skal bære 
os ad med at frembringe denne hoved-
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røde bånd er ”pigebånd”, mens andre 
kilder siger, at både piger og koner 
(dvs. gifte kvinder) bærer røde bånd. 
Huerne bæres med strygebånd under 
for at holde huen på plads og et lin 
kantet med en blonde til at dække hå-
ret. Blonden kan være tylstrækning, 
knipling, købeblonde og strikket.
En hel hue i hel størrelse, der kan bru-
ges – hvis lige en nordsjællandsk, he-
debo eller dragt fra Horns Herred er re-
levant. Jeg har modtaget en masse vi-
den om disse huer fra meget velforbe-
redte, engagerede og smittende 
veloplagte undervisere. Det var sjovt at 
arbejde i hel størrelse og anden almin-
delig sygrej inkluderer nu wonderclips. 
Jeg kan kun anbefale alle sypiger at 
deltage i efteruddannelseskurserne. Ik-
ke kun for at følge med i alle de nye 
fund der gøres, men også for at møde 
ligesindede og så det at kunne få lov til 
at ”nørde den” .

Kreativitet
Lørdag den 5. og søndag den 6. april deltog Region Sjæl-lands dragtudvalg i Kreativ Hobbymesse i Roskilde.Sikken en succes. Vi var trætte, men helt høje, da vi pakke-de sammen og tog hjem. Vi havde lavet en stand med en god blanding af gammelt og nyt, så der både var noget at se på og røre ved.

Hanne Hansen
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Dragter
Hvorfor? Hvornår?
Hvad?  Hvordan?

4. og sidste afsnit af folderen: ”Dragter – en 
vejledning om anskaffelse af dragter”.

Hvordan?
I de forrige afsnit er det forsøgt at be-
svare nogle af de spørgsmål, der ofte 
forekommer, når talen falder på drag-
ter. Det sidste og måske sværeste 
spørgsmål står endnu tilbage: Hvordan 
får man anskaffet sig en dragt?
Det vil ikke være muligt at besvare 
spørgsmålet entydigt og dækkende, 
dertil er emnet for omfattende og varie-
ret. Formålet med dette afsnit er kun at 
belyse nogle enkelte områder, som er-
faringsmæssigt kan give problemer:
Først må man arbejde på at indhente 
de nødvendige oplysninger. Det er vig-
tigt at få hjælp fra en kvalificeret syvej-
leder, som har gennemgået LDF's ud-
dannelse "Instruktør - DRAgT, praktisk 
og teoretisk uddannelse i danske folke-
dragter". De gamle syteknikker og snit, 
som er brugt i dragterne, er ikke noget 
man lærer om andre steder nu om da-
ge, uanset om man er skrædder, syer-
ske eller lignende. 
Kontakt evt. dragtudvalget i LDF for in-
formation om uddannede dragtinstruk-
tører.
Det tager tid at fremstille en god dragt, 
så man må væbne sig med en vis tål-
modighed. Der vil ofte gå mellem 1 og 
2 år, da der dels er lange leveringstider 
fra væverne (1 år er ikke ualmindeligt), 
dels fordi næsten alt på dragterne må 
sys i hånden. Med den rette indstilling 
kan det blive en spændende tid, hvor 

man får indsigt i baggrunden for drag-
terne, samtidig med at syningen skrider 
frem i hyggeligt samvær med andre.
Omvendt, begynder man med det tids-
pres, at dragten skal være færdig til op-
visningen om 3 måneder - ja, så kan 
det let blive en kedelig oplevelse.

Det ligger udenfor mulighederne at sige 
noget om prisen, men det må dog siges, 
at en god dragt ikke er billig. Til gen-
gæld kan materialerne anskaffes lidt ef-
ter lidt, efterhånden som arbejdet skri-
der frem, så på den måde fordeles ud-
giften over længere tid. 
Syvejledninger og beskrivelser til nogle 
dragter og dragtdele kan købes i Dan-
ske Folkedanseres Salgsafdeling/netbu-
tik for dragtmaterialer (www.folkedragt.
dk eller tlf. 7564 7564).
Når arbejdet skal sættes i gang, er det 
tilrådeligt at begynde med de strikkede 
dele samt skjorter og særke af hørlær-
red, hvor materialerne jo kan købes 
straks. De vævede og trykte stoffer kan 
så bestilles samtidigt, så de ankommer, 
når de første dele er færdige. Denne 
rækkefølge indebærer også en anden 
fordel, idet buller, veste mv. ikke kan 
tilpasses korrekt, uden at man har sær-
ken eller skjorten på. For kvindernes 
vedkommende må man også have bul-
len og underskørtet færdigt, inden man 
kan afgøre skørtets længde.                                                                
Når man bestiller stof hos en væver, må 

det være rimeligt at forlange først at se 
en prøve på det pågældende stof. Dette 
princip må også gælde for leverandører 
af trykte stoffer, tørklæder, silkebånd, 
smykker, knapper, sko mv.

Til slut:
•	 saml	oplysninger,	også	baggrundsvi-

den
•	 vær	tålmodig
•	 tænk	selv,	vær	kritisk	men	ud	fra	en	

positiv grundholdning
•	 lav	selv	så	meget	som	muligt	på	

dragten
•	 lad	være	med	at	lave	en	uniform.	Selv	

om flere ønsker den samme dragt, 
behøver forklæder, tørklæder mv. ik-
ke at være ens

•	 lav	en	arbejdsplan.	Hvis	man	gør	
planlægningen af arbejdet og frem-
stilling af dragten til en opgave og ik-
ke til et problem, bliver resultatet ik-
ke blot en god dragt, men også en 
dejlig og lærerig oplevelse.

Hæftet søger at besvare de oftest forekom-mende spørgsmål om dragter og deres an-skaffelse.
Læsere, der ønsker at vide mere om em-net, henvises bl.a. til litteraturlisten, som findes bagerst i hæftet samt på www. fol-kedragt.dk 

Der er også mulighed for at deltage i LDF’S  uddannelse ”Instruktør – DRAgT, praktisk og teoretisk uddannelse i danske folke-dragter”. Yderligere oplysninger kan du finde på hjemmesiden www.folkedans.dkLandsforeningen Danske Folkedanseres salgsafdelingen har en netbutik, som du kan finde på www.folkedragt.dk eller kon-takte på tlf. 7564 7564 På hjemmeside www.folkedragt.dk. er der tillige oplysninger om tidligere og igang-værende projekter indenfor dragtområdet, registrering af hele studiesamlingen og et righoldigt billedmateriale. 
Landsforeningen Danske  Folkedanseres Dragtudvalg  

November 2013
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Dansekursus  
- Spillemandskursus?
 
Et af de spørgsmål, der er stillet til se-
kretariatet, drejer sig om mulighed for 
deltagelse i et danse- eller spille-
mandskursus, når man kun har en en-
kelt dag til rådighed. Vi iler med at for-
tælle, at man eksempelvis har mulighed 
for at deltage i kursus om Læsødanse, 
hvis man er medlem af Danske Folke-
dansere eller Spillemandskredsen. Man 
tilmelder sig Landsstævnet og bestiller 
en dagsbillet samt billet til det ønskede 
kursus. 
Måske har I en spillemand i jeres for-
ening, der ikke er tilmeldt Landsstæv-
net, men måske trods det en enkelt dag 
har lyst til at deltage i et af de kursus, 
der udbydes? I så fald kan I vejlede 
ham eller hende om, at muligheden fin-
des. 

Stævneudvalget.    

 Dragtudstilling
“Toppen af vendelboerne”  
- Dragtudstillingen på Bangsbo Museum
Billetter til rundvisning (både dragt- og hårudstilling) tirsdag og 
onsdag kl. 12.30 og 13.30 sælges for 20 kr. på stævnekontoret 
senest kl. 11 den pågældende dag. Hvis der er flere billetter til 
den dag, sælges de ved rundvisningen. Max 15 personer pr. 
rundvisning.
I uge 29 kan kopier af alle hovedbeklædninger prøves. Også de 
enormt store vendsysselske tylskapper.
Museet er åbent alle dage fra 10 – 16.

Vendsysselsk hovedtøj

 100 nordjyder står klar i Frederikshavn…
…til at tage imod 1000 forventningsfulde, glade spillemænd og dansere. 
Forberedelserne til årets begivenhed går nu ind i slutfasen. De sidste aftaler er på 
plads, hjælpernes opgaver er fordelt, nu gælder det om at få de mange praktiske 
opgaver, der venter, udført umiddelbart før åbningen og under stævnet. 
Vi tror, vi har udfyldt rammerne for et godt – og måske lidt utraditionelt – stævne, 
så alle deltagere forhåbentlig vil kunne rejse hjem med mindet om en oplevelses-
rig, spændende og hyggelig uge.
Og du kan stadig nå at melde dig til. gå ind på hjemmesiden www.frederiks-
havn2004.dk og se alt det, der bydes på. Og hvis du allerede har tilmeldt dig, er 
det også en god idé at følge, hvad der sker af nyheder/ændringer frem til åbnin-
gen. Vi har tilrettelagt et spændende stævne; men idéer til forbedringer er vi sta-
dig åbne overfor.
Velkommen til Frederikshavn.

På stævneudvalgets vegne, Per Naldal (PR-gruppen)

RETTELSER!
Stævnekontoret åbner ikke som 
skrevet i sidste nummer af Trin og 
Toner søndag klokken 17.00-20.00
STÆVneKonToReT ÅBneR MAn-
DAG Den 14. JULI 2014 KLoKKen 
8.00.
Den dag er vi klar til at tage imod 
alle.

De bedste hilsner stævneudvalget

Frokost

Frokosten bestilles på Stævnekon-
toret fra dag til dag senest kl. 
16.00. Betaling skal ske ved bestil-
lingen.  
Da stævnekontoret er lukket søn-
dag, skal bestilling til mandag afgi-
ves pr. mail senest søndag d. 13.07. 
kl. 17.00 til edlynaldal@gmail.com. 
Frokosten mandag betales kontant 
ved afhentning – se i øvrigt stæv-
nets hjemmeside.
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SPILLEMANDSKREDSEN

Sådan lyder opfordringen fra Folkemusikarkivet i Rebild, til-
knyttet Spillemands-Jagt og Skovbrugsmuseet. Og det skal 
også bemærkes, at opfordringen primært gælder seniorer, 
der kunne tænke sig at afsætte tid til at gå ind i et spænden-
de bevaringsprojekt.

Folkemusikarkivet
Traditioner omkring dansk spillemandsmusik, dans, vise-
sang, fortællinger og instrumenter er alle sammen elementer, 
der indgår i folkemusikarkivets arbejdsområder. Arkivet inde-
holder bl.a. lydoptagelser, videofilm, bibliotek, nodearkiv, fo-
toarkiv, optegnelser og beretninger. Indenfor de senere år er 
dele af Spillemandskredsens arkiv inplementeret i Rebild ar-
kivet. Museet i Rebild har altid haft eget arkiv, i starten af 
2000 tallet overførtes det omfattende arkiv fra Hogager Fol-
kemusikcenter (ved Holstebro) til Rebild og løbende vokser 
arkivet med bl.a. større private samlinger. En vigtig del af ar-
kivet er lydoptagelser fra perioden o. 1950 – 2013, i alt ca 
5000 lydbånd (spole og casette) plus videooptagelser. Det er 
netop denne lydsamling vi opfordrer til, at interesserede kan 
være med til at gøre til et bevaringsprojekt.

Vær med til at bevare 
DEN FOLKEMUSIKALSKE 
KULTURARV

Projektet
Projektet har til formål at overføre den store lydsamling til di-
gitale medier, dels for at fremtidssikre samlingen, og dels for 
at indrette den til brug for interesserede. Arkivet har allerede 
igangsat digitaliseringen, og det fornødne udstyr forefindes. 
Vi er ved årgang 1978, og det gennemføres med frivillig 
hjælp. Opgaven er dog så omfattende at vi gerne vil udbygge 
projektet, ved at invitere seniorer til at være med, selvfølgelig 
under nøje instruktion. Arbejdet vil være ulønnet, men vi for-
søger via fonde at skaffe midler til udgiftsdækning eks. kør-
sel, overnatning, fortæring. Der forefindes vandrerhjem i Re-
bild. Vi arbejder med fonde der særligt fokuserer på ældres 
aktive liv. grundlaget for at komme videre ad denne vej vil 
være et tilsagn fra dig/jer om at være med i projektet. Send 
os din mailadresse og vi sender detaljeret materiale med en 
nærmere projektbeskrivelse.

Kontakt museumsinspektør Niels Jørn Østergård, Spille-
mands-Jagt og Skovbrugsmuseet på tlf. 98-391604 eller 
mail: spillemandsmuseeet@mail.dk
Se i øvrigt hjemmesiden: Folknord.dk
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extraordinær generalforsamling, Bjerringbro
Den 28. juni 2014

Spillemandsuddannelsen, Bjerringbro
Den 28. juni – 5. juli 2014

Spillekursus, Høng
Den 15. – 17. august 2014

Masterclass, violin, Fredericia
Den 19. oktober 2014

Kursus i akkompagnement og skidtspil, Brenderup Højskole
Den 30. januar – 1. februar 2015

Spillemands-
kalenderen

Kursus i  
akkompagnement

og skidtspil
30. januar – 1. februar 2015.

Reserver allerede nu weekenden

Spillemandskredsen afholder Kursus i 
Akkompagnement og skidtspil.

Instruktør: 
Bent Melvej

Hvor:
På Brenderup Højskole

Hvem kan deltage: 
Alle

Yderligere information følger

Masterclass med 
Ditte Fromseier
Hvornår: Søndag d. 19. oktober 2014

Hvor: Teatersalen, Det Bruunske Pakhus, Fredericia

Hvis du er god til at spille violin, men mangler lidt 
inspiration er dette kurset for dig.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Ditte Fromseier startede sin musikalske karriere på Bornholm 
som 4-årig og har siden spillet sig jorden rundt og uddannet sig 
både som klassisk og folkemusik-violinist. Bl.a. ved University of 
Limerick og Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, 
hvor hun er ansat som Adjunkt.

Mere information følger.
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Region Syddanmarks seniorudvalg holdt den årlige højskoledag på Rød-
ding højskole for pensionister og efterlønnere fredag den 11. april. 
Vi havde en fantastisk dag, hvor instruktøren Arne Bach og musikerne 
”grus i maskinen” gjorde deres til, at de 111 deltagere fik rørt benene. Vi 
startede med morgenkaffe, hvor Kristian Møller Pedersen fra Region Syd-
danmark bød velkommen og vi sang et par sange. Arne Bach havde lagt 
et program, så vi om formiddagen bl.a. fik en grundig gennemgang af en 
rækkedans. Efter en lækker frokost havde vi først en times legestue og ef-
ter kaffen havde vi sangtime med en meget engageret gert Karkov ak-
kompagneret af musikerne. Han krydrede sangene med at fortælle lidt om 
de forskellige forfattere og hvilke tanker, de havde haft omkring indholdet 
af sangene. gert Karkov har bl.a. siddet i byggeudvalget for ombygningen 
af de gamle staldbygninger på Rødding Højskole, han fortalte om tanker 
og ideer hermed. Vi sluttede af med en times legestue, hvor vi afprøvede, 
hvor meget vi kunne huske af formiddagens program. Så der var også lidt 
hjernegymnastik.
Kristian Møller Pedersen sluttede eftermiddagen af med en stor tak til mu-
sik, leder og ikke mindst danserne for flot indsats.
Vi ses igen til næste år.

Gudrun L. Johnsen
Seniorudvalget i Region Syddanmark

Det sker i 
din region

Danseudvalget i region SYD
I danseudvalget i LDF region SYD stræ-
ber vi efter at udvikle vores kommuni-
kation og vores arrangementer hele ti-
den. For at fortsætte med dette, skal vi 
også bruge nye indspark og forskellige 
fokusområder for medlemmerne af det-
te udvalg. 
Det er et interessant arbejde for mig, da 
jeg får en indsigt i hvad der sker i jyl-
landsdelen af regionen. Jeg har været 
med til regionskonferencer, hvor man 
er samlet fra alle regionerne, så der er 
rig mulighed for videndeling og net-
working med "kollegaerne" fra lands-
styrelsen og de andre regioner. Hvis vi 
gerne vil lave endnu flere aktiviteter, 
hjælper det, hvis vi samarbejder om 
tingene.
Der er rig mulighed for at lære en mas-
se om LDF, når man sidder i et regionalt 
udvalg. I danseudvalget arbejder vi 
med alt fra ungearrangementer, over 
almindelige kurser til afholdelse af re-
gionskonkurrencerne, så der er nok for-
skellige ting til, at alle kan have hvert 
sit primære fokusområde.
Vi vil gerne lave endnu mere, men det-
te bliver desværre begrænset, af antal-
let af medlemmer i udvalget. På nuvæ-
rende tidspunkt er vi 4-5, men ville 
gerne være 6, da vi så vil kunne arran-
gere flere aktiviteter og tilbyde mere til 
alle de forskellige behov fra medlem-
merne i regionen.
Jeg synes, det var fedt at indtræde i 
danseudvalget i region SYD, så jeg vil 
klart opfordre andre til at prøve kræfter 
med regionsarbejdet. Som nævnt arbej-
der vi både med udvikling af nye arran-
gementer, markedsføring og kommuni-
kation samt de praktiske aspekter af de 
forskellige aktiviteter vi afholder.

En venlig opfordring med hilsen fra 
Morten Lisberg, danseudvalget i region 

SYD, muddy90@hotmail.com

Region Syddanmark

Højskoledag  
på Rødding højskole
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DM 2014
En stor tak til konkurrenceudvalget for 
en flot afvikling af Danmarksmesterska-
berne  i Folkedans 2014.
Hal C i Lillebæltshallerne gav en hygge-
lig ramme til dette arrangement. Det så 
ud til, at tilskuerpladserne ved scenen 
var perfekte i forhold til dansegulv og 
musik, og det var et oplagt publikum, 
der var mødt frem for at nyde en masse 
dans. Deres klapsalver gav helt sikkert 
ekstra energi til dansere og spillemænd.
Det er en ganske særlig oplevelse, at 
være deltager i sådan et arrangement. 
Det  giver sammenhold både i den grup-
pe man er med i, men også på tværs af 
holdene, der skabes nye venskaber og 
alle fester sammen hele aftenen. 
Det er især fantastisk at se alle de unge 
dansere, og så kan man kun tænke – 
selvfølgelig bevares folkedansen i tiden 
fremover, og selvfølgelig skal konkur-
rencedelen være med til at tiltrække 
endnu flere dansere til vores sport.

Svend og Bente Johansen fra Sydfyn

MEDLEMMERNE 

en stor 
spillemand er 
gået bort
Stevns folkedansere har mistet deres 
spillemand Alex Bech Jensen, som 
sov ind den 8. april 2014.
Alex har spillet violin siden 10-11 
års alderen, hans passion var folke-
musikken. Han var en legende inden 
for folkemusikken, en dygtig forspil-
ler. Der er unge som ældre, der har 
lært at spille hos Alex. 
Vi i Stevns folkedansere har mange 
gode oplevelser med Alex og hans 
violin. Han var medlem i Stevns i 
mere end 40 år, i ca. 38 år spillede 
Alex på sin violin til alle vores hold. 
Du vil blive savnet Alex, tak for man-
ge gode oplevelser.

Diamant bryllup
Torsdag d. 5.juni 2014 kan Tove og Kristen Barfod fejre 60 års bryllupsdag. 
De har begge været aktive medlemmer i Hørsholm siden 1968 og er det stadig.
De har taget deres tørn i både bestyrelse og udvalg og har desuden været leveran-
dør af juletræ til foreningens tilbagevendende juletræsfest. 
De er også et velkendt par ved legestuerne i det nordsjællandske.
Hele foreningen ønsker Tove og Kristen en rigtig god dag og et hjerteligt tillykke
med diamantbrylluppet.

Hørsholm Folkedanserforening

Tillykke fra Højby 
Ungdomsforenings 
Folkedansere

Til Anna Sørensen med konfirmati-
onsdagen den 4. maj og Josefine 
Bache Rasmussen den 16. maj.

Ligeledes tillykke til Curt Kristen-
sen med de 80 år den 17. maj og 
Inge Sørensen med de 65 år den 
30. maj.

På bestyrelsens vegne
Birgit Juul Hansen

Tillykke

Mindeord

Jonna og familie har mistet en kærlig 
mand, far og morfar. Vores tanker går til 
jer.
Æret være dit minde Alex.

På vegne af Stevns Folkedansere
v/formand Ida Nygaard
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BØRN & UNgE

Psst! B&U- 
instruktører
Regions-
konferencen 
er lige om 
hjørnet...
Sidst i august skal holdes den 
årlige regionskonference og i 
år er det i Viborg. Det er hér 
alle de frivillige kræfter i re-
gionerne mødes med Styrel-
sen og hinanden. I B&U-
gruppen vil vi gerne invitere 
B&U-instruktører med til regi-
onskonferencen i Viborg. Vi 
skal netværke og udveksle 
idéer og erfaringer og frem 
for alt lære hinanden at ken-
de. Forhåbentligt vil dette le-
de til, at børneforeningerne 
vil lave flere aktiviteter på 
kryds og tværs. Når instruktø-
rerne kender hinanden og la-
ver fælles weekender og træf, 
kommer børnene også til at 
lære hinanden at kende. Hvis 
man kender de andre børn i 
naboforeningerne, er det fedt 
at mødes til stævner og 
events. Derfor sæt kryds i ka-
lenderen den 30. august, 
hvor vi mødes i Viborg.
Konferencen varer hele da-
gen og der vil være forplej-
ning. Det er gratis at deltage. 
Hvis du er interesseret i at 
deltage, så skriv til mig: 
jeanne@folkedans.dk  Vi prø-
ver at arrangere fælleskørsel. 
Programmet følger senere. 
Har du gode idéer eller input, 
så kom endelig med dem.

Jeanne Hermann
B&U formand

Årets B&U-stævne blev holdt i Viborg 
hvor to foreninger, Viborg Folkedansere 
og gDV (glad Dans Viborg), var gået sam-
men om at arrangere stævnet. Det er en 
rigtig god idé, når en forening ikke har 
mod på at løfte opgaven alene. Sådan et 
stævne arrangeres ikke på en formiddag 
og der skal skaffes en masse frivillige 
hænder. Der er mange aftaler og tilladel-
ser, der skal falde på plads. Der skal fin-
des lokaler og musik og der skal findes 
på. Hvor er det godt, at der findes kræfter 
ude i foreningerne til dette arbejde.
I år deltog ti børneforeninger og det var et 
flot syn. Der var børn i alle aldre og om 
aftenen skulle der være bal for de unge 
med FUg .  Der er ingen tvivl om, at et 
ungdomsbal er bedst med et ungt orkester 
og FUg er bare gode.
Som noget helt nyt var der i år modeop-
visning, hvor der blev fremvist diverse 
dragter. Desuden var der aktiviteter for de 
mindste, mens der var legestue i hallen. 
Det var faktisk et dejligt stævne med en 

masse glade børn. Vi, der har oplevet bør-
nestævnerne i 80’erne og 90’erne, skal 
huske på, at det har børnene ikke. Vi 
tænker, at det er skrumpet noget siden 
da, men det gør børnene ikke.  De tænker, 
at det er fedt at komme til B&U-stævne og 
de glæder sig til næste år. De har ikke 
den opfattelse, at vi er ved at lukke og 
slukke. De nyder det bare, og det bør vi 
andre også gøre. 
Jeg glæder mig til næste år, hvor det jy-
ske B&U-stævne skal holdes i Århus. Jeg 
vil nyde alle de entusiastiske børn i deres 
dragter og deres glæde ved dansen. Jeg 
vil glæde mig over, at de stadig får den 
oplevelse, det er at tage til B&U-stævne. 
Det gør de takket været de frivillige kræf-
ter, der hvert år træder sammen. Tak til 
gDV og Viborg Folkedanserforening for et 
utroligt hyggeligt stævne, der bød på no-
get for både store og små børn. 

Jeanne Hermann
B&U formand

B&U-stævne 
i Viborg 2014



TRIn & ToneR ∙ Nummer 5 ∙ Juni 2014 19 

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, blåt, brunt 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

Tinknapper
Blanke – Mønstrede

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

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

Telefon 7578 2227

Oktobertræf 2014 i Silkeborg 
Dansekursus og legestue

I år finder Silkeborg & Omegns Folkedanseres årlige dansetræf sted 
Lørdag d. 11. oktober i Lunden, Vestergade 74, Silkeborg. 

Dansekursus starter kl. 13.00 og slutter kl. 17.00.
Legestue starter kl. 19.30 og slutter kl.23.30. 

I år har vi fornøjelsen at kunne præsentere Lone Schmidt som instruktør på 
kurset og leder af legestuen om aftenen. 
Snuptaw leverer musikken til kursus og legestue.

Deltagerpriser: 
Kursus incl. kaffe: kr. 85,00 – Legestue incl. kaffe: kr. 85,00 
Kursus og legestue incl. kaffe:kr. 150,00

Der kan bestilles aftensmad ( 2 retter) for 120,00 kr.  
Drikkevarer skal købes.

Tilmelding senest lørdag d. 04. oktober:

Teddy Schøler:    24798559 eller  formand@totrin.dk 
Astrid Kristensen: 21680068 eller  ak@totrin.dk

ANNONCER 

 

Oktobertræf  2014  i  Silkeborg  

 

Dansekursus  og  legestue. 

 

I år finder Silkeborg & Omegns Folkedanseres årlige dansetræf sted  

 Lørdag  d. 11. oktober  i Lunden,  Vestergade 74,  Silkeborg.  

Dansekursus  starter kl. 13.00  og  slutter  kl. 17.00. 

Legestue starter kl. 19.30 og slutter kl.23.30.  

I  år har vi  fornøjelsen at kunne præsentere           Lone Schmidt                                                               
som instruktør  på kurset  og leder af legestuen om aftenen. 

 

 

Snuptaw leverer musikken til kursus og  legestue. 

 

Deltagerpriser: 

Kursus  incl. kaffe:                             kr. 85,00 

Legestue  incl.  kaffe:                        kr. 85,00 

Kursus og legestue incl.  kaffe:       kr. 150,00 

Der kan bestilles aftensmad ( 2 retter) for 120,00 kr.  

Drikkevarer skal købes. 

Tilmelding   senest   lørdag  d.  04. oktober: 

Teddy  Schøler:       24798559 eller    formand@totrin.dk                                                                                                                                
Astrid  Kristensen:  21680068 eller    ak@totrin.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: Ingolf Ryom-Nielsen, Bøgevej 23, 8752 Østbirk,
Tlf. 8695 1625, mobil 2860 4737, inryni@hotmail.com

Salg af noder og cd'ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
Lisa Rogild, Fennebakken 77, 8800 Viborg, tlf. 3511 5423
spilforlag@gmail.com – www.spillemandskredsen.dk

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: Jan Kirk Todsen. 
www.folkedans.dk A
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oDenSe HeRReDRAGT  SAMT SALLInG 
DAMeDRAGT SÆLGeS
Højde ca.180 Xl med to skjorter og diverse tilbe-
hør. Samt Komplet meget velholdt Salling dame-
dragtmed hovedtøj (tønderkniplinger) samt to 
strikketrøjer. Samlet pris 4000kr.

Tlf. 41278052 Mail. boges@youmail.dk

KoMPLeT ALS DAMeDRAGT HøJDe 
CA.176 MeGeT VeLHoLDT SÆLGeS
Med hvergangsvævet nederdel, og ærmetrøje i 
grøn brokade meget tilbehør samt nye sko. 41. 
Dragten er Håndsyet af Hanne Dyr.
Pris. ide 3500 kr.

Tlf. 41278052 Mail. boges@youmail.dk
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Dato Arrangement Sted Se blad nr. Tilmelding

Landsforeningen Danske Folkedansere 

13.-19.07.14 Landsstævne Frederikshavn
15.-17.08.14 Efteruddannelseskursus Høng 04/14 01.07.14

Region Hovedstaden

22.06.14 Landsstævnetræning Allerød 04/14

Region Sjælland

15.06.14 Landsstævnetræning Sorø 04/14
28.06.14 Midsommerstævne Køge 04/14
10.08.14 Folkedansens Dag Holbæk 04/14
24.08.14 Håndværker Dag Maribo 04/14
12.10.14 Dragtdag Info følger

Region Syddanmark

13.-15.06.14 Sommertræf Odense 04/14

Region Midtjylland

10.+17. 06.14 Landsstævnetræning galten
11.+18. 06.14 Landsstævnetræning Holstebro
26.06.14 Landsstævnetræning Silkeborg
8.-10.08.14 Familiesensommerstævne Veng 03/14

Region Nordjylland

08.-10.08.14 Regionstræf Rebild 04/14
23.08.-30.08.14 Rejse til Mähren, Tjekkiet  

Bemærk rettelse!
Tjekkiet 03/14

Se blad 

Danseinstruktør søges:
gribskov Folkedansere søger danseinstruktør til 
den kommende dansesæson onsdage fra kl. 
19.00 til 21.30 i Helsinge. 
Vi er ca. 24 dansere, hvoraf de fleste er 
rutinerede. Vores musiker er Hanne Bøgh, 
harmonika. 
Der en planlagt opvisning søndag den 5. okt. på 
Helsingegården og en legestue lørdag den 10. 
jan.

Formand Bodil Salicath hører gerne fra dig på 
telf. 48709498 eller bodil.salicat@gmail.com

Se endvidere vores hjemmeside: 
gribskovfolkedansere.dk

SÆLGeS BILLIGT
Hedebodragt (herre) med alt fra sko, kofte og høj 
hat. Højde ca. 175 cm/str. M. 

Jytte K. Hansen tlf. 45 81 16 26.


