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Nytårskursus 2023 på Snoghøj Højskole  
For første gange i 3 år har det været 
muligt at gennemføre nytårskurset 
med Maren Hallberg Larsen og Kristian 
Bugge som instruktører i Vesteregnens 
gamle danse, og Mors-Thy danse. I år 
deltog 16 kursister. Der var stor 
tilfredshed med kurset, og også med 
maden på Snoghøj. Så alt i alt en 
fantastisk start på det nye år 

 

               
        Bendix og Ingolf spiller i kirken 

 

Generalforsamling og Spillemandstræf 4. marts 2023 i Fredericia 
Nåede du ikke at tilmelde dig, kan du lige nå det.  
Gå ind på www.spillemandskredsen.dk  - senest søndag 19. februar 
På nuværende tidspunkt er tilmeldt 18 deltagere, men der er plads til flere   

 
Nordring 2023 – for unge mellem 18 og 25 år 
Vi er glade for at kunne sende 2 af vores medlemmer afsted og håber, de får nogle 
fantastiske dage på Bornholm sammen med andre dansere og spillemænd fra de 
nordiske lande. 
 

Sommerkursus og FolkCollege på Baaring Efterskole 1.-6. juli 
Der er åbnet for tilmelding på www.spillemandskredsen.dk, og de første 
tilmeldinger har fundet vej. 
 
Landsstævnet i Sønderborg 

Der arbejdes hårdt med at finpudse programmet for Landsstævnet i Sønderborg, så 
det kan blive offentliggjort.  
Musikudvalget har gjort deres allerbedste for at spillemændene kan få mange gode 
oplevelser ved at deltage i stævnet. 
 
 
 
 



 
 
Region Nordjylland 

Årsprogrammet for 2023 medsendes. Findes også på www.spillemandskredsen.dk. 
 
Region Syddanmark 

Sidste år lykkedes det at få etableret et sammenspilshold, der mødtes ca. 1 søndag 
om måneden i Fredericia.  
Det er nu blevet til Spillemandsorkestret, der ledes af Arthur Nielsen fra Fjerritslev. 
 Der er plads til flere. Læs mere på Facebooksiden ”Spillemandsorkestret”. 
 
 Region Sjælland og Hovedstaden 
Spillemandsmessen på Stevns  
Ny grupper forbereder opførelse af Spillemandsmessen på Stevns – det bliver i  

Endeslev Kirke den 19.marts 2023 og  
Roholte Kirke den 26.marts 2023.  

Begge dage starter messen kl.16.00, men der inviteres til, at kirkegængere mødes 
kl.15.30 og synger/lærer de salmer, der skal syndes samt høre lidt om messen.    
Messekvartetten, der leverer musikken, er kendte spillefolk:  
Mette From og Christina Bernstein, violin, Bjarne Grue Knudsen, harmonika og 
Michael S. Petersen (Ramsø) kontrabas.  
De håber selvfølgelig, at der kommer flere arrangementer efter disse dage. 
  
Folkedansens og Folkemusikkens Dag” i Nyvang 2023  
Nu ligger det fast: ”Folkedansens og Folkemusikkens Dag” i Nyvang 2023 bliver den 
13.maj 2023 – kl. 10.00 til 16.00 med fællesspil og dans.  
Dagen afsluttes med Spillemandsgudtjeneste. Mindre gruppe efterlyses – måske 
noget for jer? Max 4-6 personer, der spiller til salmer samt en lille koncert, 3-5 
numre.  
Man kan deltage i fællesspil, hvor der spilles til dans – fortrinsvis efter ”358”. 
Programmet med repertoirelisten forventes færdigt primo april, så alle har en 
chance for at øve samt opdatere sin tablet osv. 
Der er også plads til at, man kan komme som gruppe/band og få ”egen”  
optræden andre steder i Nyvang. 
I Oplevelsescenter Nyvang (tidligere ”Andelslandsbyen”) kan du opleve livet og 
hverdagen i den lille andelslandsby i midten af 1900-tallet. Det er et anderledes og 
levende oplevelsescenter, hvor du skal røre, gøre, smage, prøve, dufte og lege dig 
gennem historien. 
HUSK: Gratis adgang til Nyvang hele dagen, hvis du er i dragt eller aktiv med dit 
instrument (tilmelding til Carsten og Michael a.h.t. ”fribillet”). 
Mere information hos Michael S. Petersen, Ramsø (Mobil 2711 5957 – mail: 
fidlerramso@hotmail.com) 

 
  
 


