
 

 

 

 
           NYHEDSBREV  -  OKTOBER 2022      

 
KÆRE MEDLEMMER 

Endelig kan vi offentliggøre, at Landsstævnet for folkedansere og spillemænd 2023 
afholdes i uge 29 den 17.-22.juli i Sønderborg. 

Vi håber at se rigtig mange fra nær og fjern til en fantastisk uge med musik & dans. 

På vegne af Stævneudvalget 

       

 
 

                  
                                                                                               Forsamlingshuset i Godthåb. Frivilligfesten 
 

Det sidste arrangement i forbindelse 
med afholdelse af Landsstævnet i 
Aalborg er nu blevet afviklet med en 
fest for de mange frivillige hjælpere, 
lørdag den 1. oktober. Da festen blev 
holdt i det nordlige Godthåb, som er 
dér hvor Møllekvadrillen holder til, var 
der af gode grunde flest hjælpere med 
fra området ved 56/57 grader nord.  

Der var omkring 50 deltagere, heraf 10 
spillemænd. Ivan Amtoft ledede  

musikken. Fra stævneledelsen deltog 
Jan Todsen, Lone Schmidt og Trine 
Jordan Andersen samt Inge Frandsen.  

Maden var god, vinen fremragende og 
spillemændene absolut i top.  

En stor tak til alle de spillemænd, der 
deltog i festen for de frivillige 
hjælpere.  
 
 

 
                                                                           De bedste hilsener fra Styrelsen 

 



 

 

Indbydelse til Nordring 2023 – for unge mellem 18 og 25 år 

Se venligst medsendte dokument 

 

Hilsen fra Region Nordjylland 

Husk, der er sammenspil hver anden fredag på Aktivitetscenteret Vestergården, 
Annebergvej 73, 9000 Aalborg under ledelse af Ivan Amtoft. 

Næste gang er 14. oktober. Plan for 2022 kan findes på www.spillemandskredsen.dk 
unger Regioner / Nordjylland.  

Med venlig hilsen 
Erik Vognsen Nielsen 
 

Hilsen fra Region Sjælland 

Folkedansen Dag i Nyvang 2023 bliver den 13.maj 2023 – kl. 10.00 til 16.00  

med fællesspil og dans og afsluttes med Spillemandsgudstjeneste. 

Gratis adgang i dragt/med instrument. 

 Glæder mig til at spille sammen med jer alle i den nye sæson. 

Med venlig hilsen 
Michael S. Petersen 
 

Hilsen fra Grenå 

Spillemandslauget Djursland-Mols indbyder til spillemandskursus med Mette 
Kathrine Jensen Stærk den 19. nov. 2022 kl. 09.30 til 16.00 i Grenaa Idrætscenter, 
Ydesvej 2, 8500 Grenå, Danmark.  

Se: https://www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/202211448014  

Venlig hilsen  
Karen Lindballe 
 

 

 

 

 

 


