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Ferielukning
Sekretariatet holder påske-lukket, ud over helligdagene, de tre 
dage op mod Skærtorsdag, det vil sige den 29.-30.-31. marts 2021  

Vi ønsker alle en rigtig god påske!

Med venlig hilsen
Anita og Dorthe

Stem på Folkedans Danmark!
Vi er med i kampen om at vinde 10.000 kr. og vi har brug for din 
stemme! Pengene skal bruges til at digitalisere vores danseartikler, 
så du kan lytte til dem, når du er på farten. Gå ind på 
www.10tilforskel.dk og find vores video og tryk på ”STEM”. Udfyld 
dit navn og mobilnummer. Tryk på fortsæt og indtast den tilsendte 
kode. Tryk på STEM og du har hjulpet os et skridt tættere på de 
10.000 kr. Hver en stemme tæller!
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FOLKEDANS DANMARK

Vi skal huske at glæde os over de små ting, der er mulige. 
Selvom vi normalt ikke danser udendørs, så er det nu muligt 
at mødes 50 personer udendørs til aktiviteter, der er arrange-
ret af en forening. Det skal ikke nødvendigvis være dans. Der 
skal faktisk heller ikke nødvendigvis være bevægelse. Det vil 
naturligvis være rigtigt godt, hvis I kan arrangere noget 
udendørs dans for medlemmerne. Det vil også være godt at 
mødes og gå en tur, eller andre aktiviteter, hvor man bevæ-
ger sig, for det trænger vi også til. Men vigtigst af alt er, at I 
kan mødes og få hilst på hinanden og snakket og måske 
sammen komme med gode ideer til, hvordan den næste sæ-
son skal afvikles.

Vi ved ikke meget om fremtiden i øjeblikket. Vi ved kun, at 
der er rigtigt stort fokus på børn og unge, der skal kunne mø-
des igen. Desuden ved vi, at de fleste udmeldinger om ret-
ningslinjer bliver udmeldt få dage før de kan igangsættes. Vi 
ved at både eksperter og politikere bliver mere og mere ueni-
ge om, hvad der er muligt og umuligt. Så det gode råd i øje-
blikket er: Hav en række planer klar i skuffen. Når det er mu-
ligt at mødes, så mød hinanden og nyd samværet. Når vi ikke 
kan mødes, så hold humøret højt ved at planlægge, hvad der 
skal ske næste gang vi mødes.
Én af de ting, der bliver afgørende for fremtiden er, om vi får 
nogle vacciner, der næsten sikrer, at vi ikke kan få sygdom-
men, som mæslinger og røde hunde, eller om det bliver mere 
som influenza, hvor der kan komme nye varianter til landet 

hvert år. Det vil kun fremtiden vise, 
men vi skal være parate til at 

gribe fremtiden og nyde, når 
det er muligt at være sam-
men. Samtidig skal vi holde 
fast i den meget bedre hygi-
ejne, der er opstået. Det ale-
ne kan hjælpe os meget.
Der er allerede taget en ræk-
ke tiltag i forhold til forskelli-
ge arrangementer, der skal 
afholdes i den nærmeste 

fremtid. En stor del af både re-
gionernes og Styrelsens arran-
gementer er blevet flyttet til 

Vi skal huske at glæde os 
over de små ting

tidspunkter, hvor der er større chance for, at vi kan mødes. 
Hold øje med hjemmesiden folkedans.dk og vores opslag på 
Facebook. Regionernes valgmøder er flyttet til sidste week-
end i maj, de tre i Vest Danmark ligger nu den 29. maj og 
de to i Øst Danmark ligger den 30. maj. Medlemmer fra Sty-
relsen vil deltage ved alle møderne og fortælle bl.a. om den 
nye organisation, Dans Danmark og tankerne om vores in-
struktøruddannelse for danseinstruktører.

Årsmødet er flyttet til den 26. juni. Det vil igen i år blive af-
holdt på Dalum Landbrugsskole. Der skal tages nogle vigti-
ge beslutninger i forhold til vores deltagelse i Dans Dan-
mark. Desuden skal der vælges nogle personer til Styrelsen, 
som både kan drive Folkedans Danmark godt, men som og-
så meget gerne skal kunne blive en del af den nye fælles 
organisation.
Frivilligseminaret er flyttet til starten af september. Det bli-
ver den 4. september i Aalborg, hvor vi skal høre sidste nyt 
om Dans Danmark, men lige så vigtigt, så skal der informe-
res om Landsstævnet Aalborg2022. Stævneudvalget glæder 
sig utroligt meget til at byde jer alle sammen velkommen til 
Aalborg, efter at vi har haft to år med først et aflyst Lands-
stævne og så et aflyst NORDLEK. Til næste år er det lige 
præcis 30 år siden vi sidst har været i Aalborg. Både byen 
og området fortjener et gensyn og vi kan kun opfordre jer 
alle til at planlægge yderligere ferie i området, enten før el-
ler efter Landsstævnet.
Der er lagt et ekstraordinært årsmøde den 26. september, 
hvor der skal tages endelig stilling til at blive en del af Dans 
Danmark og nedlæggelse af Folkedans Danmark med ud-
gangen af 2021. Weekenden efter vil det nye forbund blive 
stiftet og det har så resten af året til at blive helt klar til at 
overtage fra 1. januar 2022. Det er en meget spændende 
proces, som vil styrke alle danseformer i Danmark. Hvordan 
dette skal opnås, er det vi vil fremlægge på regionernes 
valgmøder, Årsmødet, Frivilligseminaret og det ekstraordi-
nære Årsmøde. Så sæt en række krydser i kalenderen og 
kom og vær en del af udviklingen. Få svar på alle dine 
spørgsmål og bliv klædt godt på til de forskellige afstemnin-
ger i løbet af processen.
Jeg glæder mig til at møde jer alle rundt i landet.

Jan Kirk Todsen
Formand
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FOLKEDANS DANMARK

Der er gang i 
folkedanserne 
I forbindelse med ”Danmark går sammen”-projek-
tet satte vi en konkurrence i gang om, hvilken for-
ening der kunne gå flest skridt i ugerne 4-7.

Nu kan vi kåre en vinder, der med blot 14 deltage-
re kan tage sejren i hus. 

Varde & Omegns Folkedansere har til sammen gået 
4.380.789 skridt! Skarpt forfulgt af nr. 2, der blev 
Den Lille Vendelbo med 3.757.711 skridt. 

Så selvom vi ikke har kunne danse i de første må-
neder, så er der alligevel gang i folkedanserne i 
hele landet. 

Stort tillykke til vinderne og tak for jeres opbak-
ning!!  

Midsommertræf
18.-20. juni 2021

Vi er nu i fuld gang med tilmeldingen til Mid-
sommertræf 2021, der afholdes den 18.-20. 
juni 2021 på Lægårdens Camping, i samarbej-
de med Folkedans Danmark og Stevns Folke-
dansere. 

Vi glæder os helt ualmindeligt meget til at 
kunne træde ind i et stort dansetelt, der bob-
ler af god energi, smil, latter, dans og musik 
for fuld skrue i den lune midsommer! - Kan du 
se det for dig? 

Tilmeldingen åbnede den 1. marts og hvis du 
endnu ikke har fået tilmeldt dig årets stævne, 
så gå ind på hjemmesiden og få det gjort sna-
rest muligt, der er nemlig begrænsning på 
antal deltagere! Tilmelding her: 
https://folkedans.dk/midsommertraef-2021/

Husk også at booke logi hos Lægårdens Cam-
ping: laegaardenscamping.dk

Hvis du stadig synes, at corona-situationen er 
lidt for truende, så kan du også læse mere om 
vores aflysningspolitik på vores hjemmeside - 
risikoen lurer jo desværre stadig - men opti-
misme - det er vi fulde af!
 
Vi glæder os til (forhåbentlig) at se jer alle til 
masser af dans og god musik i de tidlige som-
merdage.

Danseglade hilsner
Stævneudvalget for Midsommertræf

Kan du fortælle 
en god historie? 
I PR-udvalget ønsker vi at digitalisere vores dansear-
tikler, så du kan lytte til dem, mens du kører bil, la-
ver mad eller gør rent. Derfor søger vi lige nu 1 eller 
flere frivillige, der kan lide at fortælle en god histo-
rie! Din opgave bliver at indtale historierne via din 
mobiltelefon eller computer. 
Opgaven er fleksibel og kan udføres hjemmefra. Vi 
forventer ikke nogen tekniske færdigheder, da vi læ-
rer dig det nødvendige. Det vigtigste er, at du kan li-
de at fortælle en god historie.
På hjemmesiden under ”Vi søger” kan du læse mere 
om projektet.  
Du kan også kontakte sekretariatet, hvis du har 
spørgsmål til projektet. 

PR-udvalget.
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FOLKEDANS DANMARK

Udtrykket ”Man har et standpunkt, til man tager et 
nyt” passer vældigt godt på planerne for, hvornår 
medlems- og valgmøderne i de 5 regioner skulle af-
holdes.

Oprindeligt skulle disse finde sted i januar måned 
– så måtte de pga. corona-restriktionerne flyttes til 
marts. I skrivende stund, som er lige i begyndelsen 
af marts, må vi så konstatere, at forsamlingsloftet 
igen spænder ben for planerne.

I håbet om, at der ikke skal ændres på datoerne en 
tredje gang, er det blevet besluttet at flytte regioner-
nes medlems- og valgmøder helt hen i slutningen af 
maj. Det betyder, at møderne afholdes som følger:

Region Nord, Midt og Syd: 
Lørdag den 29. maj 2021

Region Hovedstaden og Sjælland: 
Søndag den 30. maj 2021

Klokkeslæt og sted vil fremgå af invitationerne, der 
fremsendes til hver enkelt forening samt af hjemme-
siden.

Som allerede meddelt vil medlemmer af Folkedans 
Danmarks styrelse deltage i alle medlems- og valg-
møder for at orientere om planerne for det nye for-
bund Dans Danmark og hvad det vil betyde for vores 
lokalforeninger og medlemmer.

UDSÆTTELSE
af regionernes valgmøder
og  Folkedans Danmarks 

Årsmøde
Dans Danmark vil naturligvis også være et hovedte-
ma på Folkedans Danmarks Årsmøde, der var plan-
lagt til afholdelse lørdag den 17. april. 

For at deltagerne i regionsmøderne kan nå at vide-
rebringe informationerne derfra til alle i deres egen 
lokalforening og have den fornødne tid til at disku-
tere tingene igennem derhjemme, har vi valgt at 

Årsmødet udsættes til lørdag den 26. juni 2021

Stedet er stadig Dalum Landbrugsskole i Odense.

Oprettelsen af Dans Danmark er den mest skelsæt-
tende begivenhed for Folkedans Danmark, siden ind-
gåelsen af associeringsaftalen med Danmarks 
Sportsdanserforbund i 1994. Vi håber derfor, at så 
mange som muligt af vores medlemmer vil møde op 
på regionernes medlems- og valgmøder samt på 
Årsmødet for at høre om og tage stilling til det nye 
danseforbund

Venlig hilsen
Folkedans Danmarks 
regioner og Styrelsen
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Europæiske og amerikanske 
baldanse
I slutningen af 1700-tallet var det ræk-
kedansene, der prægede de europæiske 
og amerikanske balsale; men fra år 1800 
kom der nye danse til: Françaiser og sto-
re Quadriller. Senere i århundredet var 
det store og spændende quadrille danse 
som Les Lanciers og Le prince Imperial. 
Ligeledes går pardansen sin sejrsgang 
over den vestlige verden: danse som 
Sauteuse, Skotsk Vals, Russisk Vals, Wie-
nervals, Polka, Mazurka og Galop er blot 
nogle af de mange danse, der henrykke-
de ungdommen gennem 1800-tallet.  På 
Højskolen Snoghøj skal vi danse danske, 
amerikanske og andre europæiske bal-
danse. I Danmark findes en meget spe-
ciel Les Lanciers tradition. Dansen bliver 
stadig udøvet i levende tradition mange 
steder i Danmark, selv hos Hendes Kon-
gelige Højhed, Dronning Margrethe, 
danses Les Lanciers, når der er hofbal.

Musik - Den danske Kvadrilletrio
Til sommerskolen er der levende musik - 
udført af 3 fantastisk dygtige musikere, 
og der bliver bl.a. benyttet musik af H. C. 
Lumbye, den berømte, danske danse-
komponist. Hvem kender ikke Champag-
negalop eller Jernbanedampgalop? Det 
er ikke tilfældigt, at han kaldes ”Nordens 
Strauss”.
Musikerne er: Jesper Rudloff – violin
Steffan Søgaard Sørensen - violin og 
kontrabas
Kristian Jørgensen – flygel

9. Internationale Danse-sommerskole 
Europæiske og amerikanske 

baldanse fra perioden 1800 -1900
01.08.21 - 07.08.21

KURSER 

Instruktør Stuart Marsden
Det er en stor fornøjelse at kunne byde 
velkommen til Englands dygtigste bal-
danseinstruktør.
Stuart Marsden er dansehistoriker, in-
struktør, koreograf og udøvende danser 
og musiker. Han har været med til at la-
ve mange tv-udsendelser med historisk 
dans, som han koreograferer. Han un-
derviser i dans fra de forskellige tidspe-
rioder: Georgian (1700-1800) - Regency 
(1790-1830) – Victorian (1830-1900) – 
Ragtime (1900-1930). Til dette kursus vil 
Stuart fokusere på romantikken (1820 – 
40) der byder på topmålet af elegance 
og glæde. 

Instruktør Jørgen Schou-Pedersen
Jørgen Schou-Pedersen er uddannet i 
musikvidenskab fra Københavns Univer-

sitet, men har siden taget eksamen som 
danseinstruktør i historisk dans fra The 
Dolmetsch Historical Dance Society, hvor 
han nu selv giver kurser. Han har mod-
taget undervisning hos en lang række af 
de førende eksperter på området, bl.a. 
Ken Pierce, Andrea Francalanci, Christi-
ne Bayle, Cecilia Grácia Moura, Julia Sut-
ton, Dorothée Wortelboer, Anne Daye, 
Isabel Suri, Patri Pugliese, Sylvia Har-
tung, Yvonne Vart, Hannelore Unfried og 
Jürgen Schrape. Men han har først og 
fremmest selv drevet grundforskning på 
området og forelæser på konferencer om 
dansehistorie, ligesom han også sidder 
med i komiteer, som arrangerer interna-
tionale dansesymposier. 
Jørgen Schou-Pedersen har undervist på 
kurser i historisk dans i mange lande, på 
musikkonservatorier, universiteter, teatre 
m.v. Han har lavet koreografi til teater, 
film og TV og underviser i historisk dans 
på Statens Teaterskole og Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium i Køben-
havn. Jørgen Schou-Pedersen undervi-
ser i danse fra 1450 – 1910 og leder tre 
optrædende dansegrupper.

Instruktører Annette Thomsen og 
Ole Skov
Annette Thomsen er uddannet børne-
pædagog og folkedansepædagog, og Ole 
Skov var IT-system-konsulent. Begge er 
”anden generations dansere”, da deres 
forældre også dansede. Annette Thom-
sen har danset siden 1960 og Ole Skov 
siden 1959. Annette Thomsen har gen-
nem tiden haft en omfattende kursus-
virksomhed som folkedansepædagog og 
har undervist i dans på talrige kurser i 
Danmark og i udlandet. Hun var under-
viser hos Landsforeningen Danske Fol-
kedansere og har tidligere været over-
dommer ved Danmarksmesterskabet i 
folkedans. Ole Skov er i sin fritid danse-
forsker, og han har de sidste mange år 



7 TRIN & TONER ∙ Nummer 3 ∙ april 2021 

været samler af al materiale om danse- 
og musikhistorie, der kan have interesse 
for en danseforsker - således, at han i 
dag har et stort, privat dansearkiv. 

Instruktører Pia og Per Sørensen
Per Sørensen er uddannet erhvervspæ-
dagog og folkedansepædagog og har i 
sin fritid arbejdet som danseforsker i 
1700-1800-tals danseformer. Han er 
”anden generations danser”, da hans 
forældre også dansede. Han startede 
med at danse i 1964. Som 14-årig be-
gyndte han at undervise i dans og har 
gennem tiden undervist mange forskelli-
ge typer af hold. Per Sørensen har skre-
vet mange artikler om dansens og mu-

sikkens historie. Per Sørensen har haft 
talrige tillidsposter indenfor organisatio-
nen Landsforeningen Danske Folkedan-
sere og har tidligere været overdommer 
ved Danmarksmesterskabet i folkedans. 
Siden 1980 har Pia og Per Sørensen ar-
bejdet med dansehistorie og rekonstruk-
tion af gamle danse. Det er dem, der 
bl.a. har rekonstrueret ”Le Prince Imperi-
al” og ”Otteturen-Promenadekvadrille”, 
som benyttes af dansere i Danmark.

Højskolen Snoghøj
Højskolen Snoghøj er en smuk, gammel 
højskole bygget i 1913, og den ligger i 
centrum af Danmark ved det smukke Lil-
lebælt. Stedet har gennem århundreder 
været et trafikalt midtpunkt, da man tid-
ligere havde færgefarten fra Jylland
til Fyn, indtil den Gamle Lillebæltsbro 
blev bygget i 1935. Skolen er et meget 
spændende sted – med en hyggelig at-
mosfære, og som noget helt specielt
er der en kirke på stedet.
Se: www.snoghoj.dk

Udflugt og Thedansant
I nærheden af højskolen ligger Konge-
brogården, som vi vil sejle til. På stedet 
drikker vi the og kaffe, og hvis vejret til-
lader det, vil vi danse lidt i naturen 
udenfor hotellet.

Gallaaften
Den sidste aften er gallaaften, hvor vi 
klæder om til ”Galla”. Vi skal besøge det 
gamle spændende Hotel Harmonien I 
Haderslev. 
 
Adskillige omrejsende danske danselæ-
rere har i tidens løb undervist i mode-
danse i den store sal. På hotellet skal vi 
spise en 3 retters menu med efterfølgen-
de ”Grande Bal“.

Pris og praktisk info
Kun kr. 6259,- for 7 dage - alt inkl. logi i 
dobbeltværelse, fuld forplejning, udflugt 
og gallaaften. Tillæg for enkeltværelse: 
kr. 350,-. Man skal deltage parvis. Enli-
ge henvises til at finde sig en partner el-
ler blive skrevet op på en liste.

Tilmelding
Se www.snoghoj.dk - Her kan du tilmel-
de dig direkte.
Yderligere information:
Højskolen Snoghøj,
telefon: +45 7624 1530
eller
Per Sørensen, Kolding, telefon:
+45 3027 5069
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Legestue og bal 
kan være farligt

Danse- og musikhistorier 33

DANS

af Ole Skov

Forrige artikel handlede om legestuer og 
baller, når der var en epidemi. Man 
kunne smitte hinanden, hvilket kunne 
være farligt. Der kan imidlertid være an-
dre årsager til at passe på ved legestuer. 
I gamle dage kunne man sågar dø af at 
deltage. Men hvad var en legestue 
egentlig i 1800-tallet?

Christian Molbech (1783-1857), der var 
litteraturhistoriker, filolog og udgav hi-
storiske bøger, skrev om legestue, jule-
stue og leg i sin bog ”Dansk Ordbog” fra 
1859:
Legestue er hos almuen, især i Jylland, 
det sted, hvor der holdes dansegilde, 
men er også selve gildet.
Julestue er et selskab samlet i julen til 
lystighed og juleleg, egentlig er det stu-
en, hvor det foregår.
Leg er blandt andet en handling, som 
foretages blot til moro eller forlystelse, 
og som ikke har noget alvorligt formål. I 
Jylland bruges leg især om dans og 
dansegilde, jvf. betegnelsen legestue. 

I dag holdes legestuer almindeligvis i 
store lokaler som f.eks. forsamlingshu-
se, gymnastiksale eller lignende, og 
man har en ”almindelig” drikkekultur 
ved arrangementerne. I 1800-tallet blev 
de store gilder som julestue, fastelavn, 
høstgilde osv. ofte holdt i lader på de 
større gårde og legestuerne i private 
hjem. Det var både i by og på land hos 
dem, der havde mest plads. Der var 
mange steder i provinsen oprettet 
egentlige ”dansestuer”, hvor ejeren 
kunne tjene lidt på udskænkningen. 
Der var nemlig næsten altid rigeligt 
med øl og brændevin ved disse arran-
gementer. Først i slutningen af 
1800-tallet, og mest i Vest- og Nordjyl-
land, havde afholdsbevægelsen held 
med at få brændevin og øl fjernet fra 
legestuerne. 
Danselærerne holdt gerne danseskole i 
deres private hjem i byerne, og når de 
rejste rundt i landet mest på det sted, 

hvor de boede, f.eks. hotellet eller hos 
købmanden, som ofte havde plads.

Legestuer var altså et sted med forly-
stelse uden et alvorligt formål, og hvor 
især folk fra de lavere sociale klasser 
kunne afreagere efter lange arbejdsda-
ge med hårdt arbejde. Molbechs ordbog 
var en seriøs udgivelse, så han nævnte 
ikke, at der ofte var brændevin og øl 
med til forlystelsen.

I forbindelse med legestuer var der ind 
imellem tyverier, slagsmål og død, men 
der har også været andre ”uheldige 
episoder”. Slagsmål kunne bygge på 
misundelse eller uvenskab og var ofte 
på grund af for meget drikkeri. De vær-
ste tilfælde fandt vej til aviserne. 

Jeg har fra aviserne fundet nogle for-
skelligartede eksempler frem om hæn-
delser på legestuer.

Christian Molbech, tegning af A. Jensen.

Dansegilde i ”forsamlingshuset” i slutningen af 1800-tallet, tegning af Alfred Larsen (1856-
1942).
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Et dumdristigt tyveri i Ans Kro 
I Aalborg Stiftstidende var der den 
5.11.1827 følgende artikel:

”Et dumdristigt Tyveri fandt Sted sidste 
Søndag den 28de October i Anskro, ved 
Middagstid. En Person gik i Stalden der, 
og stjal en opsadlet Hest, tilhørende Hr. 
Exam. juris Nees fra Alstedgaard pr. Vej-
le, han iførte sig den Rejsendes Chenil-
le (uldent skulderslag), og tog Vejen 
over Tangfærge, Friisholt og Kongens-
bro; paa denne Tour havde han under-
søgt den Bestjaalnes Oppakning og 
strøet nogle Dokumenter hist og her på 
Vejen. Tyven blev eftersat af endel Ri-
dende af Grønbek Sogn, og Verten selv, 
Finderup i Anskro, trættedes ikke før 
han om Natten opdagede ham ved en 
Legestue i Sinding, Hids Herred, og lod 
ham bringe til Herredsfogden for Lysga-
ard og Hids Herreder, Hr. Overauditør 
Holm. (Denne Erkegavtyv var et Par 
Nætter før udbrudt af Arresten i Vi-
borg)”. 

Hids Herred er området nordvest for 
Silkeborg. Tangfærge var et færgested 
over Gudenåen før Tange Sø blev an-
lagt. Anders Finderup (d. 1881) var 
grundlæggeren af Ans og ejede Ans 
Kro. 

Myrderiet i Skjæve foretaget 
efter en legestue 
I de fleste af landets aviser var der i no-
vember 1841 mange og lange artikler 
om myrderi i Skæve, der er en landsby 
mellem Sæby og Brønderslev. Tæt på 
Skæve fandtes gården Langholt. Lørdag 
den 30. oktober 1841 var der arrange-
ret legestue i Langholt. Folk fra egnens 
andre store gårde var inviteret. Det var 
blandt andet Dybvadgård, Knudseje, 
Solholt og Ormholt, men der deltog 
mange flere – nok i alt 100-200 men-
nesker. 
Hen på aftenen og natten kom 2 brødre 
Barkholt og en kammerat i klammeri 
med andre deltagere i legestuen. Slags-
målet gik hårdt for sig og udviklede sig 
til knivstikkeri. De 3 blev meget slemt 
tilredt og flygtede hjem til Stagsted He-
dehus, hvor de boede sammen med 
brødrenes familie og et par andre per-
soner. Den ene måtte trækkes hjem, da 
han ikke kunne gå på grund af brækket 
ben. Beboerne i Stagsted Hedehus hav-
de foretaget mange tyverier i området 
og gik for at være Nordjyllands største 
tyvebande.
De sårede forsøgte at sove trods deres 
ret alvorlige skrammer, men mandag 
morgen kl. 9-10 trængte en lille flok 
mennesker ind til dem. De mishandlede 
og torturerede de 3 og brødrenes mor 

så slemt, at alle 4 afgik ved døden. En 
søster og et par mindre brødre overle-
vede men fik alvorlige skrammer. 
Hele episoden var selvtægt og kom 
istand, fordi myndighederne i mange år 
ikke havde taget anmeldelser om tyve-
banden alvorligt. Hovedmændene bag 
selvtægten var sognefoged Lars Jensen 
sammen med nogle af egnens beboere, 
som alle var trætte af tyvebanden, der 
skjulte deres tyvekoster i huler i sko-
ven, så der ikke var noget at finde 
hjemme hos dem selv.

Opgøret blev kendt over hele landet, og 
der blev nedsat en kommission til at 

Ans Kro eller Hvide Kro i 1868, nedrevet 
1875, billede fra lokalarkiv Blicheregnen.

Mindesten for myrderiet i Stagsted Hedehus.

Aalborg Stiftstidende 8.4.1843 om Skæve-
banden.

Anders Finde-
rup senior 
(1789-1881), bil-
lede fra lokalar-
kiv Blichereg-
nen. 
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opklare sagen. Den blev kaldt ”Den 
Dronninglundske Commission”. Resulta-
tet af undersøgelserne kom i 1843. Man 
havde fundet frem til omkring 180 per-
soner, der havde været involveret i ty-
veri, hæleri, kvaksalveri m.m., og nu 
var der også ”hæderlige” mennesker, 
der havde begået mord. Kommissionens 
rapport og afgørelse blev trykt hos Reit-
zel i København. Den var på 334 sider 
og fik denne lange titel:
”Commissions-Dom i den ifølge allerhø-
iste Rescripter af 13de November 1841 
og 9de April 1842 anlagte Justitssag 
betræffende nogle i Skjæve Sogn Dron-
ninglund Herred under Hjørring Amt 
begaaede Mord og andre Voldsomheder 
med flere Forbrydelser. Afsagt i Sæbye 
den 13de Marts 1843”.
Kun 1 af de mange mennesker gik fri, 
resten fik fængselsdomme af forskellige 
længder. De 4 mordere fik dødsstraf, 
som ikke blev fuldbyrdet, men konver-
teret til livsvarig tugthusstraf. I 1847 
blev en benådningsansøgning afvist af 
højesteret og Christian d. 8., men da 
Frederik 7. overtog tronen d. 20. januar 
1848, blev der givet en generel amnesti 
til 23 personer, heriblandt de 4 døds-
dømte vendelboer.
Vil man læse mere om denne legestue-
historie findes masser af detaljer i 
Vendsyssel Årbog 1976. 

En historie om salg af 2 skjorter 
for at få penge til en legestue 
samt om en inkompetent 
politimester
Artikel i ”Fædrelandet” den 20.3.1869 
her i en forkortet udgave. Artiklen er 
over 10 gange længere.
Den 7. februar 1869 traf en politibetjent 
en tjenestekarl, som ville sælge 2 skjor-
ter hos en marskandiser i Ålborg. Politi-
et kendte ikke til nogle anmeldelser om 
skjorte-tyveri i den seneste tid. Da den 
ene skjorte kun havde 2 ud af tjeneste-
karlens 3 initialer indsyet, og da den 
anden skjorte ikke var samme størrelse, 
tog politibetjenten manden i forhør.
Karlen forklarede, at den ene havde 
han fået syet, den anden var en for-
æring. Han nævnte navnene på de 2 
berørte personer. Betjent Aaberg begav 
sig derefter ud på landet for at udspør-
ge dem, men han tog ikke skjorterne 

med. Den ene udspurgte sagde, at han 
havde syet skjorter til karlen, men ikke 
med de initialer, der blev nævnt. Kvin-
den, der havde foræret ham en skjorte, 
sagde, at den havde været af et andet 
stof. På grundlag af denne forklaring af-
sagde politimester Johnsen fængslings-
kendelse mod karlen. 
Karlen kom i forhør og sagde, at han 
havde 7 skjorter, men nok kunne nøjes 
med 5, så han ville sælge de 2 for at få 
penge til at gå til fastelavns-legestue.
Karlen blev sat i fængsel og forhørt i 
flere dage. Den 10. og 12. februar var 
de 2 vidner til stede. Da de så skjorter-
ne, kunne de sige god for, at karlen 
ejede dem.
Selvom karlen burde have været løs-
ladt, beholdt Johnsen ham i fængsel. 
Han skrev i rapporten, at betjenten ha-
ve fået en irettesættelse, fordi han ikke 
havde husket at tage skjorterne med til 
udspørgningen af de 2 vidner. En årsag 
til, at han lod karlen blive i fængslet 
var, at denne året før havde været mis-
tænkt for at stjæle et par ure på den 
gård, hvor han tidligere havde tjent, 
men intet var bevist.
Karlen var fængslet til den 16., hvor det 
vidne, der havde været i ur-sagen, kun-
ne rense ham for mistanke.
Aviserne skrev så, at sagen savnede et 
hvert fornuftigt grundlag: Et fuldkom-
men uskyldigt menneske er blevet 
straffet med 10 dages fængsel, fordi 
han ville spendere 2 af sine skjorter på 
at gå til legestue.
Ålborg byråd mente, at byens politime-
ster ikke egnede sig til at beklæde den 
plads, hvortil han var ansat, men så 

den 13.4 meddelte Johnsen i en skri-
velse, at betjent Aaberg havde begæret 
sin afsked. Han nævnte, at Aaberg ”an-
befales at nyde sin pension”. Byrådet 
undrede sig over, at der ikke var med-
delt nogen årsag til fratrædelsen, men 
mere skete der vist ikke. 

Det var som i dag nogle gange ”de små 
fisk” som politibetjent Aaberg, der blev 
ramt og ikke cheferne. Derudover sælg 
aldrig dine skjorter for at få råd til at gå 
til legestue. 

Blodigt slagsmål ved legestue i 
Mou
I Frederiksborg Amtstidende den 
21.4.1871 kunne man læse om et slags-
mål ved en legestue i Mou, der ligger i 
Himmerland lidt øst for Ålborg. I 1875 
var der 1300 indbyggere i Mou sogn. 

”Ved en Legestue anden Paaskedag i 
Mou By opstod der ifølge ”Aalborgpo-
sten” et alvorligt Slagsmål mellem 

Høstemark Gård i slutningen af 1800-tallet. Billede fra ”Sejlflod lokalhistoriske arkiv”.

Frederiksborg Amtstidende 21.04.1871. 
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svenske og danske Karle, frembragt af 
førstnævnte. Svenskerne, især 3 Karle 
fra ”Høstemark”, trak Knive og saarede 
flere danske Karle, hvoraf en temmelig 
alvorlig. Da Sognefogden trak sit Politi-
skilt frem og paabød Fred og Orden, blev 
han saaret i den ene Haand af et Kniv-
stik, og senere, da han vilde gaa ud af 
Stuen, gjordes der et Forsøg paa at stik-
ke ham i Ryggen, hvilket forhindredes af 
2 haandfaste Piger. – 2 af Svenskerne 
fra ”Høstemark” forsvandt samme Aften 
fra Egnen”.

Artiklen var i flere af landets aviser med 
eneste forskel, at der i nogle stod, at det 
var 2 håndfaste karle, der forhindrede 
svenskerne i at stikke sognefogeden 
ned. 

Det siges, at ”Høstemark Gård” blev byg-
get i 1698, og den hed oprindelig ”Høi-
sted” eller ”Høgsted” gård, fordi der lig-
ger mange høje i området. Den var i 
1871 ejet af kammerjunker, kaptajn Hans 
Gustav von Grüner. Det var en lille her-
regård. Den blev bygget ud, og senere 
blev der bygget en ”Ny Høstemark Gård”, 
og den gamle blev delvist nedrevet. I 
dag er det en del af den fredede Lille 
Vildmose. 

Hovederhvervene i Mou-området var 
dengang jordbrug, skovhugst, tørvegrav-
ning og teglværk, men også bådfart og 
fiskeri. Fisken solgtes til Ålborg og Sveri-
ge, hvorfra både kom og hentede fisken. 
Måske var det derfor, at der var en del 
svenskere, der arbejdede i området.

Der har altid været en kamp om at vin-
de over svenskerne, men i nyere tid er 
det mest i sport.
 
Afholdslegestue i Løgsted
I Aalborg Stiftstidende 16.1.1882 kunne 
man læse om en af de første legestuer, 
hvor der ikke blev drukket alkohol.
Den danske afholdsbevægelse opstod i 
byerne omkring 1880. Det var forenin-
ger, hvis formål var at afskaffe indtagel-
se af alkohol. På de fleste legestuer var 
der stadigvæk udskænkning af alkohol, 
men der dukkede også alkoholfri lege-
stuer op.

Løgsted den 14de Januar 1882.
”I Søndags Aftes var der Legestue hos 
Simon Kjærsgard på Løgsted Mark, og 
Beværtningen var uden berusende 
Drikke; der var ca. 100 unge Karle og 
Piger tilstede, som morede sig ret godt 
til langt ud på Natten. Det var den an-

den af den Slags, som er bleven holdt 
her paa Egnen, og det var ønskeligt om 
andre Egne vilde tage Exemplet op og 
holde Legestuer uden berusende Drik-
ke. Det var ikke her som ved Drikkele-
gestuerne, at der bliver bandet og vrøv-
let og sommetider Slagsmaal og sunget 
alleslags flaue (smagløse) Viser, som 
enhver Quinde maa skamme sig ved at 
høre, og langt mindre kan tage Deel 
deri. Nei, her var Alt det Modsatte, Alle 
morede sig som Brødre og Søstre, her 
blev dandset og sunget endeel skjønne 
Sange baade af Karle og Piger. 
Endskjønt den langt overveiende Deel 
ikke var Totalafholdsmænd, og der ikke 
fandtes Spor af berusende Drik, saa 
herskede dog den livligste og hjertelig-
ste Stemning imellem Alle, hvilket er et 
uforkasteligt Beviis paa, at Ungdommen 
godt kan samles og glæde sig med 
hverandre uden dette Pirringsmiddel. 
Gud give, at de afskyelige Drikkelege-
stuer, som for en stor Deel fordærve vor 
Ungdom, maae afløses af Totalafholds-
legestuer”.  

Løgsted er ved Løgstør. En stor fordel 
sidst i 1800-tallet har nok været, at le-
gestuer uden alkohol medførte færre 
slagsmål.

Frederiksborg Amtstidende 21.04.1871. 

”Almindeligt” slagsmål i 1800-tallet, fra Folkekalender Danmark 1874.

Aalborg Stiftstidende 16.1.1882.
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Afholdslegestue i Løgsted. 
 
I Aalborg Stiftstidende 16.1.1882 kunne man læse om en af de første legestuer, hvor der ikke blev drukket 
alkohol. 
Den danske afholdsbevægelse opstod i byerne omkring 1880. Det var foreninger, hvis formål var at afskaffe 
indtagelse af alkohol. På de fleste legestuer var der stadigvæk udskænkning af alkohol, men der dukkede også 
alkoholfri legestuer op. 
 
Løgsted den 14de Januar 1882. 
”I Søndags Aftes var der Legestue hos Simon Kjærsgard på Løgsted Mark, og Beværtningen var uden 
berusende Drikke; der var ca. 100 unge Karle og Piger tilstede, som morede sig ret godt til langt ud på Natten. 
Det var den anden af den Slags, som er bleven holdt her paa Egnen, og det var ønskeligt om andre Egne vilde 
tage Exemplet op og holde Legestuer uden berusende Drikke. Det var ikke her som ved Drikkelegestuerne, at 
der bliver bandet og vrøvlet og sommetider Slagsmaal og sunget alleslags flaue (smagløse) Viser, som enhver 
Quinde maa skamme sig ved at høre, og langt mindre kan tage Deel deri. Nei, her var Alt det Modsatte, Alle 
morede sig som Brødre og Søstre, her blev dandset og sunget endeel skjønne Sange baade af Karle og Piger. 
Endskjønt den langt overveiende Deel ikke var Totalafholdsmænd, og der ikke fandtes Spor af berusende Drik, 
saa herskede dog den livligste og hjerteligste Stemning imellem Alle, hvilket er et uforkasteligt Beviis paa, at 
Ungdommen godt kan samles og glæde sig med hverandre uden dette Pirringsmiddel. Gud give, at de 
afskyelige Drikkelegestuer, som for en stor Deel fordærve vor Ungdom, maae afløses af Totalafholdslegestuer”.   
 
Løgsted er ved Løgstør. En stor fordel sidst i 1800-tallet har nok været, at legestuer uden alkohol medførte 
færre slagsmål. 
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Tyveri i Hørmested midt under 
legestue
I Vendsyssel Tidende 25.2.1882 stod, at 
i Sydjylland levede man i ængstelse for 
brandstiftelse, mens man i Nordjylland 
var ængstelig for indbrudstyveri. Avisen 
remsede derefter en masse indbrud op 
fra juni året før, indtil artiklen blev 
skrevet i februar. Der blev stjålet en 
pengekasse, værdipapirer, privatbreve, 
kalveskind, flæsk, kød, pølser samt 5 
potter brændevin. Derefter skrev man, 
at der den 19.2.1882 igen blev begået 
indbrud hos en købmand i Hørmested. 
Tyveriet blev begået, mens der hos 
købmanden blev holdt legestue, og alle 
morede sig. Der blev blandt andet stjå-
let 9 emaljerede gryder, hvoraf de to 
næste morgen blev fundet på marken 
sammen med en stok, der nok var ty-
vens. Selvom tyveriet blev anmeldt, og 
der var mistanke til ”en og anden”, blev 
ingen anholdt. Man så intet til øvrig-
hedspersoner (politi), så det blev formo-
det at ”frækhederne ville tage til”.
Hørmested ligger vest for Frederikshavn 
mod Sindal.

En ærlig tyv
I Jyllandposten kunne man den 
18.3.1896 læse om en ærlig tyv. Han 
havde stjålet nogle penge på en lege-
stue 40 år tidligere og leverede dem nu 
tilbage med renter.

Havndal, murerlærling Martinus Thom-
sen Bach på 17 år og Karl Johs. Peter-
sen på 20, der tjente på Udbynedre 
vejrmølle, var kommet til legestue og 
var påvirket af spiritus. De kom op at 
diskutere, og senere sloges de. Ifølge 
vidner blev de gode venner igen, men 
det holdt ikke. Efter legestuen fulgtes 
de hjemad, men undervejs kom de igen 
op at slås. Karl brugte kniv og forlod sin 
ret mishandlede kammerat, som næste 
dag døde af sine kvæstelser.

Jeg har valgt at vise et par af overskrif-
terne, da artiklerne er ret lange.
  
Når I læser det, jeg har valgt at skrive 
om, kunne man tro, at jeg bevidst har 
udsøgt episoder fra Midt- og Nordjyl-
land. Det er ikke tilfældet. Der er i avi-

Jyllandsposten 18.3.1896, en ærlig tyv.

Aarhus Stiftstidende 18.11.1902:
Et Legestuedrab, En ung Karl stikker en Kammerat ihjel. Drabsmanden er lige glad. 

Viborg Stifts-Tidende 19.11.1902:
Atter et Drab. Sørgelig Afslutning paa en Legestue.

Drab i Udbyovre ved Havndal syd 
for Hadsund, drabsmanden er 
ligeglad
I mange af landets aviser kunne man i 
november 1902 læse om et drab på en 
legestue. Enkelte avisartikler var identi-
ske, andre var vidt forskellige. Nogle af 
artiklerne var meget lange, andre blot 
en kort notits. I nogle artikler boede de 
to implicerede ungersvende sammen, i 
andre ikke. Årsagen til slagsmålet skul-
le enten være om en pige, eller drilleri-
er fordi den ene havde været i søvær-
net. 

Historien må grundlæggende være rig-
tig, men det har været som ”en fjer der 
bliver til 5 høns”. 
Mordet tog udgangspunkt i en legestue 
i Udbyovre. To unge mennesker fra 
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Skive folkeblad 19.12.1889.

serne beskrevet flere og mere spekta-
kulære hændelser fra disse områder 
og færre fra Sydjylland, Fyn, Sjælland 
og Øerne.

Fra perioden 1850-1920 findes også 
historier om folk, der faldt pludseligt 
om og døde under dansen, men de 
fleste historier er dog med baggrund i 
drikkeri og beruselse. Jeg har her til 
slut medtaget en sjov episode fra ud-
landet.

Galante Røvere i Bulgarien
Skive Folkeblad bragte den 19.12.1889 
en”Røverhistorie” med dans i Bulgarien.

”Galante Røvere. For nogen Tid siden 
kom en halv Snes Røvere, unge Karle 
paa 18 og 19 Aar, ind i en stor Bonde-
gaard i Bulgarien. De omringede Gaar-
den henved Midnatstid, bandt de 
Mandlige Beboere og tvang Kvinderne 
til at varte op med det bedste, der var i 
Huset; derefter tog en af Røverne en 
Fløjte op af Lommen, og nu spillede de 
en lystig Dans. Kvinderne maatte, hvor 
nødig de end vilde, danse med Røver-
ne. Om Morgenen forærede Røverkap-
tejnen hver af Danserinderne et Guld-
smykke, og så forsvandt Røverne igjen”.  
De væsentligste kilder ud over de i ar-
tiklen nævnte:
Aviser på Statsbiblioteket, Århus.
Statistisk-topografisk beskrivelse af 
kongeriget Danmark, J. P. Trap 1875.
Vendsyssel Årbog 1976.

 www.folkedansbutikken.dk 
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Silkebroderi
Undervisning i silkebroderi finder sted på hold 3 og er beregnet til at have en 
varighed på 4 timer.
Formålet med undervisningen er at lære kursisterne den specielle broderiteknik, 
som er karakteriseret ved, at tråden hovedsagelig ligger på retsiden af stof-
fet. Teknikker er anvendt på huer, tørklæder mv.
Desuden orienteres om anvendelse og placering af broderiet samt om for-
skellige mønstertyper.
Undervisningen indeholder:
1.  Noget om materialer og hjælpemidler – herunder orientering om på hvil-

ke dragtdele denne type broderi findes og hvilke materialer den er an-
vendt på.

2.  Syning af en lettere prøve med silketråd på silkestof.
3.  Orientering om mønsterformning ved hjælp af stingretning og chatte-

ring.
4.  Orientering om motivernes placering på de relevante emner.

Desuden orienteres om silkens historie og de handelsmæssige forhold, der har 
gjort sig gældende i den periode, hvor silken har været brugt på dragterne. Der 
gives endvidere mulighed for at afprøve forskellige silketråde og se den virk-
ning, de forskellige tråde har på det færdige resultat.

Underviser Inge Sølling      

Syning af særk
I dette fag undervises der i, hvordan man, som en ud af flere mulig-
heder, kan sy en særk. Der syes en særk i 1/3 str. i hørlærred, samt 
fremvises gamle originale særke og kopierede særke. Vi taler om, 
hvordan man kan beregne, hvor meget der skal bruges af materialer 
samt hvordan man kan tage mål. Der bliver udleveret skriftligt mate-
riale, så det er muligt at gå hjem og undervise eller sy sin egen særk.
Der udleveres også en oversættelse af Katharina Helene Dorrien’s 
bog om syning og brodering til brug ved syeskoler fra 1797, afsnit om 
at sye en indersøm. Faget er på 6 timer fordelt på en eftermiddag og 
en formiddag.

Underviser Birte Moshage.

Slidsebunde
Her undervises der i at sy forstærkninger i slidsebunden på særke og 
skjorter. Der syes 2 slidsebunde i fuld størrelse. Der syes efter opteg-
nelser og fotokopier. Timerne afsluttes med at lære om navnemærk-
ning og sy en sådan. Der fremvises syede kopier samt fotokopier og 
selvfølgelig originale skjorter og særke. Her har vi 4 timer som flyver 
afsted.

Underviser Birte Moshage.

www.folkedragt.dk

DRAGTER 

Håndarbejde med Tradition

Uddannelsen er baseret på faste hold efter antal deltager år, men med fælles-timer om aftenen. Der undervises i fremstilling og brug af danske folkedragter med hovedvægten lagt på praktisk undervisning i de syteknikker og den tilskæring, der blev brugt i 17- og 1800-årene. Man får desuden gennem foredrag, udstilling og undervisning kendskab til den kulturhistoriske baggrund for den tid, hvor dragterne blev brugt. Undervisningen omfatter følgende: 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. Hold 2: 

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, syning af taskelomme. Hold 3: 
Syning af detaljer på 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 detaljer på vest, syning af listelommer, undervisningslære, båndvævning, syning af floss og syning af knaphuller til veste og kofter. Hold 5: 

Genstandsanalyse, hulsømme og tællesyning, syning af kvindetrøje, brug og tilpasning af broderimønstre, frynser til sjaler og tilskæring af tøj med ærmer. 
Hold 6: 
Syning mandstrøje/kofte, syning af skindbukser og skindbroderi, stil og materiale, kniplingssyning på tyl, pibning samt genstandsanalyse med opmåling. Hold 7: Der er mulighed for at sammensætte sit eget skema ud fra timeplanen.   

OBS. KUN for kursister der HAR gennemgået hold 1-6.  
(Ret til ændringer forbeholdes)  

 
 
 

Tilmelding 
Tilmelding skal ske på Folkedans Danmarks hjemmeside www.folkedans.dk. Se under uddannelse. Evt. spørgsmål kan rettes til uddannelsesleder.  Inge Sølling,  Bjerggården 18, 3. th., DK 2635 Ishøj Tlf. +45 27 63 19 29,  Mail: solling@ishoejby.dk  

Sidste frist for tilmelding er 1. august  
Optagelse: 
Midt i august vil der blive fremsendt deltagerlister og øvrige oplysninger.  
Indkvartering: 
Dobbeltværelse med opredning og fælles bad = intet tillæg (indregnet i prisen) Dobbeltværelse med eget bad = tillæg 400 kr. (200 kr. pr. person) 

Enkeltværelse med delt bad = tillæg 400 kr. Enkeltværelse med eget bad = tillæg 600 kr., (begrænset antal)  
Ankomst: Lørdag kl. 15.00 Afrejse: Fredag kl. 10.00  
Pris: ca. 7500 kr.  
Tilskud gives til medlemmer af lokalforeninger i Folkedans Danmark. 
Prisen inkluderer ophold med fuld forplejning, undervisning og materialer. Folkedans Danmarks udgivne materiale skal dog købes. 
 

Nørgaards Højskole Vestre Ringvej 9 
8850 Bjerringbro 

Tlf. +45 86 68 23 00 
 
 

            
 	

Instruktøruddannelse 
DRAGT	

 
praktisk og teoretisk uddannelse i danske folkedragter  

På Nørgaards Højskole Hvert år fra lørdag i uge 36  til fredag i uge 37. 
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www.folkedragt.dk

DRAGTER 

Håndarbejde med Tradition

Praktisk og teoretisk uddannelse i dan-
ske folkedragter

11. – 17. september 2021 på 
Nørgaards Højskole i Bjerringbro

Uddannelsen er baseret på faste hold ef-
ter det antal år, man har deltaget, men 
med fællestimer om aftenen. Den omfat-
ter 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.

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.  

Fagene på de enkelte hold:

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.

Hold 2:
Tilskæring af bukser, stil og snit, syning 
af rynket skørt, syning af huer, syning 
af skulderstykker og håndlinninger, sy-
ning af hvide knapper og knaphuller 
virkning af bånd, og syning  af taske-
lomme.

Hold 3:
Syning af bul, syning af sløjfer, påteg-
ning af broderi, tylstrækning, syning af 

lægget skørt, stil og materiale, tilskæ-
ring af veste, hue- og tørklædebroderi 
og materialelære.

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

Hold 5:
Genstandsanalyse (tidligere betegnet 
som opmåling), opretning af frit broderi, 
hulsømme og tællesyning, syning af 
kvindetrøje, brug og tilpasning af bro-
derimønstre og tilskæring af tøj med 
ærmer.

Hold 6:
Syning af mandstrøje/kofte, pibning, 

Instruktøruddannelse 

DRAGT
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syning af skindbukser og skindbroderi, 
stil og materiale, kniplingssyning på tyl, 
frynser til sjaler og genstandsanalyse 
(tidligere betegnet som opmåling)

Der vil også i 2021 være mulighed for 
at deltage på hold 7. 
Dette hold er tiltænkt tidligere deltage-
re, som efter afslutningen på hold 6, sy-
nes de lige mangler noget, eller gerne 
vil have opfrisket nogle fag. Der er for 
disse deltagere mulighed for selv at 
stykke sin timeplan sammen. Det kræ-
ver blot, at man meddeler, hvilke fag 
man ønsker at deltage på.    

Fællestimerne om aftenen vil i år 
komme til at omfatte 
•  Fremvisning af dragter,
•  Udstilling af gamle dragtdele,
•  Foredrag om mandstøj ved Anna-

Margrethe Jonsson 
•  Foredrag ved Stella Steengaard om 

farvningens mysterier
•  Endvidere vil der være mulighed for 

at få et lille indblik i lette folkedanse. 

Undervisere: Lena Agerskov, Kirsten 
Emiland, Karen Birgitte Hansen, Tove 
Jensen Anna-Margrethe Jonsson, Tina 
Proff Larsen, Birte Moshage, Lis Sonne 
Svendsen, Inge Sølling, Jette Sørensen 
og Sonja Tind.

Kursusleder:
Inge Sølling, Bjerggården 18, 3. th., 
2635 Ishøj
Telefon:+45 2763 1929
Email: psolling@outlook.dk

Ankomst:
Lørdag den 11. september fra kl. 15.00
Afrejse:
Fredag den 17. september kl. 9.30 

Indkvartering:
Dobbeltværelse med opredning og fæl-
lesbad: 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
Der er kun et begrænset antal enkelt-
værelser til rådighed, hvorfor tildeling 
af disse vil ske i den rækkefølge tilmel-
dingerne indkommer.

Kursuspris: 8.500 kr.
FD tilskud: 3.090 kr.
Din medlemspris: 5.410 kr. 

Prisen er inkl. kursusmaterialer.

Det er muligt at søge om ekstratilskud 
til uddannelsen, se betingelser og an-
søgningsprocedure på hjemmesiden 
www.folkedans.dk under punktet ”for 
medlemmer, dragt”    

Tilmelding senest den 1.juni 2021 på 
hjemmesiden www.folkedans.dk

Såfremt man af forskellige årsager ikke 
kan tilmelde sig på hjemmesiden inden 
nævnte dato, er det meget vigtigt, at 
man til kursusleder tilkendegiver, at 
man ønsker at deltage enten telefonisk 
eller pr. mail så hurtigt som muligt efter 
tilmeldingsdatoen.  

Optagelse:
Efter tilmelding via hjemmesiden er 
foretaget vil der senest i august blive 
udsendt materiale til brug på kurset.

Yderligere oplysninger kan indhentes 
hos kursusleder Inge Sølling, telefon: 
27631929 e-mail psolling@outlook.dk
  

DRAGTER 
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20. - 22. august 2021

”Spilleglæden og dens afsmitning på musikken”
Et spillekursus, hvor fokus altid er på spilleglæden 
og dens afsmitning på musikken. Årets instruktører 
er Bent Melvej Nielsen og Ove Andersen, som begge 
tidligere har været instruktører på Høng-kurset. Vi 
satser på, at 2021 er året, hvor det lykkedes, at 
Bent og Ove kommer samtidig. 

Bent og Ove har spillet mange år sammen bl.a. i 
spillemandsgruppen Rasmus. Hvad der er værd at 
vide om spillemandsmusik ved Bent og Ove, og da 
de samtidig er fremragende musikpædagoger, kan 
vi godt glæde os til endnu en weekend i topklasse. 
På kurset skal vi spille en masse af Bent og Oves fa-
voritter.  

Kurset er for niveau II og III, se evt. mere på www.
spillemandskredsen.dk, hvor afbudsregler også kan 
læses.

Indkvartering:
I dobbeltværelser.  Medbring selv sengetøj, linned 
og håndklæder.
Pris: 2.650,- kr.
Tilskud til Spillemandskredsens medlemmer: 
750,- kr.
Din SK-medlemspris: 1.900,- kr.
Tillæg for enkeltværelse 200,- kr.

Tilmeldingsfrist:  Senest den 25. juni 2021
Kursussted: Høng Landbrugsskole, Finderup-
vej 8, 4270 Høng
Ankomst: fredag, den 20. august kl. 18.00 -19.00
Afrejse: søndag, den 22. august kl. 14.00
Kursusleder: 
Anne-Mette Jansen, Lillegade 2B, 2670 Greve
Tlf.: 4340 5520 - Mobil: 2116 9168  
Mail:   lillegade2b@gmail.com

Har du hang til god spillemandsmusik? 
- så tag til Høng!
Vi glæder os til at se dig.

Forspilleri
til dans eller sang

solo eller som leder af en mindre gruppe

Forestil dig Svend Auken eller Donald Trump som 
forspiller. Hvordan er du? 

Fælles samling for alle deltagere, vi mødes en lør-
dag, hvor vi snakker om vores forventninger til det 
at være forspiller. Vi præsenteres for tanker, øver 
teknikker og værktøjer. Her spilles, øves, og snak-
kes om alt det vi skal have styr på som forspiller. 

Øve, øve hjemme i foreningen og tage på forspil-
ler-besøg i nogle af de andre deltageres forening.

Når du mener, du er klar, får du en del af en lege-
stue - aftale med instruktøren. 

3 - 4 deltagere deler en forberedt legestueefter-
middag med orkester, dansere og danseleder. In-
struktøren sørger for uddeling af saglig ris, opbyg-
gelig ros og gode ord til videre bearbejdning. 

Vi kender ikke tid og sted, hverken for startdagen 
eller for afvikling af legestuen. 

Har du lyst til at deltage med Ove Andersen (Jyl-
land & Fyn) eller Bjarne Grue Knudsen (Sjælland & 
øerne) som instruktører, så meld tilbage til kursus 
koordinator Arne Møller på mail arne@miller2.dk 
eller mobil 2033 2738. Jeg vil glæde mig til at hø-
re fra dig. 

Pris pr. deltager er 1000 kr., medlemmer af Spille-
mandskredsen får 200 kr. i rabat.

Af hensyn til planlægningen vil jeg gerne høre 
fra dig senest 1. april 2021.

Temakursus 
- Høng

SPILLEMANDSKREDSEN
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Spillemands-
kalenderen

Spillemandstræf og Generalforsamling
Udsat, ny indkaldelse følger

Bjerringbro Sommerkursus 2021
Den 27.6.-3.7.2021
Nørgaards Højskole, Bjerringbro

Temakursus Høng
Den 20.-22. 8.2021   
Høng Landbrugsskole, Høng

Eufori er en rejse i troldenes verden. Med til Cd´en er en 
pixibog med en troldehistorie. På oplægget fra Trolska 
Polska lægges der op til at læse historien sammen med 
børn. Så børnehaveklassen på min skole stod for skud og 
hørte troldehistorier og troldemusik. 

Børnene kunne slet ikke sidde stille og dansede rundt 
som elver og trolde. Så Cd´en bestod sin ”prøve” og er 
godkendt af troldekendere. Især titlen ”Slattenlangpat” 
vakte stor jubel. Det er altså skønt, når lidt forbudte og 
frække ord bliver sagt højt efterfulgt af ”I må ikke sladre 
derhjemme”.

Der er fanden-i-voldsk energi og spilleglæde over melo-
dierne og troldemagien er intakt hele vejen igennem. 
Melodierne tager afsæt i dansetyper vi kender og foden 
kommer let til at vippe i takt og tage diskrete dansetrin. 

Trolska Polska – Eufori GO0720
Orkesteret har selv arrangeret alle melodierne og som I 
kan se nedenfor, så behersker de alle en del instrumen-
ter. 

Trolska Polska består af:
Martin Seeberg: viola, violin, fløjte og komponist af alle 
melodier
Mads Kjøller-Henningsen: Fløjter, sækkepiber
Lasse Vaever Jacobsen: Nyckelharpe, viola d´amore, violin
Søren Vinther Røgen: Citter, mandolin
Magnus Heebøll: Percussion, tabla, kæbeharpe
Alexandra Nilsson : Cello, Violin

Har du fået lyst til at komme i troldehumør og lytte til 
denne Cd, så kontakt Go Danish Folk Music på www.go-
folk.dk eller tlf. 31 69 12 86.
   Dorthe Linde Jørgensen

SPILLEMANDSKREDSEN

Det sker i 
din region



19 TRIN & TONER ∙ Nummer 3 ∙ april 2021 

Det sker i 
din region

Region Syddanmark

Sommertræf på Fanø 
11.7-16.7 - 2021
Arrangør: Region Syddanmark

Træffet afholdes ud fra nedenstående 
retningslinjer: 
Bemærk ,at stævnet i første omgang er 
for medlemmerne i Region Syddan-
mark. Andre må gerne melde sig til på 
en ”venteliste” og vil få besked i starten 
af maj.

Tilmelding: 

Starter 1. april.  Sidste frist 1. maj
Tilmelding pr. mail til Edit Havgaard 
Rose: solsikke@bbsyd.dk
Oplys venligst: Navne, forening, e-mail, 
tlf.nr. samt om du/I er dansere, spille-
mænd el. instruktør

Bemærk. 

Forhåndstilmeldingen i efteråret gælder 
ikke som tilmelding, så husk der skal 
tilmeldes endeligt.
Efter tilmelding sendes et tilmeldings-/
betalingsskema, hvor de forskellige ak-
tiviteter kan bestilles.

HUSK også reservering af camping-
plads!!

Region Midtjylland Betaling: 

Der skal ikke betales før vi ved 100% 
om stævnet kan afholdes (Corona)
Alle får et kontonr. og betalingsfrist + 
det endelige beløb fra betalingsskema-
et tilsendt pr. e-mail.

•  Al PR, tilmelding, kontakt osv. sker 
via mail og Polka-Posten 

•  Indkvartering sker på 2 offentlige 
campingpladser, så der er ingen vag-
ter m.m. 

  1. Rindby Camping med ca. 30 plad-
ser.  Tlf.nr.: 76 16 35 63

  2. Feldberg Familiecamping, (tæt på 
Rindby camping). Godt 30 pladser + 
evt. hytter og teltplads.   Tlf.nr.:  75 
16 36 80

•  Et nærliggende forsamlingshus er le-
jet til aktiviteter og legestuer. Cykel-
afstand 550 m fra Feldberg Camping 
og 850 m fra Rindby Camping.  Til 
fods kan det blive lidt mindre fra 
Rindby Camping.

•  Der er begrænset plads i forsamlings-
huset. Forventelig ca. 100-110 delta-
gere. 

•  Først til mølle princippet gælder ved 
tilmeldingen, som starter 1. april.  Ef-
ter 1.maj inviteres tilmeldte interes-
serede fra de andre regioner.

•  Alle deltagere forventes at yde ca. 
3-4 timers hjælp. Passe bar, lave kaf-
fe, opstilling, klargøring, m.m. 

•  Forventet pris på stævnemærke max. 
380,- kr. Aktive spillemænd er gratis. 

•  Campingplads, reservering, gebyrer, 
m.m. afregnes direkte til camping-
pladserne!

Inkluderet i stævnemærket er indtil vi-
dere 3 alm. legestuer, en Fanøaften 
med Ole Mouritsen & Peter Uhrbrand, et 
sangarrangement, dragtforedrag, og 
foredrag om Fanøs historie. 

Mod betaling er der mulighed for by-
vandringer i Nordby og Sønderho, be-

søg på Fanø Bryghus, bunkertur, spise 
bakskuld, og endelig en mulighed for at 
prøve øens nationalret ”SAKKUK".               
For dansere ser vi på mulighed for en 
workshop eller to, ligesom spillemæn-
dene har tider til samspil/ workshop. 
Alt afhængig af, hvor mange der melder 
sig til stævnet. 

Arrangementerne er omtalt i Polka-Po-
sten september 2020 + kommer igen i 
marts 2021
Evt. anmodning om yderligere materia-
le sendes til petersko@profibermail.dk 

På Fanø er der i weekenden før og efter 
selve stævnet mulighed for at overvære 
noget lokalt. 
•  Fannikker dage fra 9.-11. juli, (før 

stævnet) hvor der foregår rigtig me-
get med dans og musik i festteltet i 
Nordby + andre steder i byen. 

•  Weekenden efter stævnet foregår der 
noget i Sønderho. Lørdag aften er der 
fanøbal i forsamlingshuset, og om 
søndagen et Brudeoptog, hvor de flot-
te brudekroner kan ses. Har nogen 
lyst, må de gerne følge brudeoptoget i 
dragter. Vi/de vil dog gerne have be-
sked om ca. antal!! 

Specielt for spillemænd og instruktører: 
For jer gælder det om, at I melder jer til 
stævneudvalget så hurtigt som muligt. 
Specielt om du er forspiller! Det vil 
hjælpe os gevaldigt i planlægningen. Er 
du instruktør, vil vi selvfølgelig gerne 
høre, om du er interesseret i at tage en 
legestue eller byde ind med et evt. kur-
sus. 

Med venlig hilsen Stævneudvalget. 
Peter Skouenborg (FM), Kaj Friis (NFM), 
Edit Havgaard Rose (KS), Hans Peter 
Rose, Anne-Grete Jensen og Hans Ole 
Andersen.

Medlemsmødet finder sted den 29. maj 
kl. 12.00 i Trepas Hallen, Vævervej 8b, 
8800 Viborg.

Tilmelding 

senest 20. maj 2021. 
Dagsorden bekendtgøres senere.
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Det sker i 
din region

Omtale af de enkelte 
arrangementer. 

Fanøtræf 11.- 16. juli 2021

•  Legestuerne, mandag, tirsdag og ons-
dag, bliver hvis muligt, afholdt ved brug 
af tilmeldte forspillere og instruktører. 
Baren er åben for køb af diverse drikke-
varer, samt kaffe, the og kage.

 
•  Sang og musikeftermiddag. Der har vi 

fået Grethe og Niels til at hjælpe os, 
sammen med Jens Peter. Grethe og 
Niels er tilflyttere til øen, men for 40 år 
siden spillede de folkemusik i Esbjerg, 
og som ”pensionister” er de nu flyttet til 
Fanø. De er allerede godt integrerede og 
en del af øens musikliv. Jens Peter er en 
lokal spillemand, der spiller mange in-
strumenter. Her er det klaver han bru-
ger. Jens Peter er god for mange gode 
historier og kan fortælle den sande hi-
storie om Skipper Las. (Ham der sejlede 
mellem Esbjerg og Fanø). Vi skal synge 
nogen af Fanøs kendte sange, blandet 
op med nogle af de mere ukendte. For-
uden de mange gode sange, er der 
masser af anekdoter og løgnehistorier.

•  Fanøaften med Ole og Peter.  Peter Uhr-
brand og Ole Mouritsen behøver næppe 
megen præsentation. De er nok kendt 
af alle folkedansere for deres fanømu-
sik. Det er ikke bare på Fanø og i det 
meste af Danmark, de er kendt. Når de 
kommer og spiller for os, er de lige 
kommet hjem fra et besøg i USA. Ellers 
har de spillet mange steder rundt i ver-
den lige fra de store lande, til de yder-
ste nøgne øer i Skotland. Aftenen byder 
på masser af Sønderhoninger, Fannik-
ker, og nogle de raske. Bliv ikke overra-
sket, hvis der også kan lyde lidt andre 
toner.                       

  Alt kan ske rent musikalsk og krydres af 
gode historier. Det er bare Fanøbal med 
Ole og Peter.

Region Syddanmark

•  Dragten og dens historie. Jørgen Gram 
(+ hjælpere) kommer og viser mange af 
Fanø´s spændende kvindedragter samt 
fortæller om deres anvendelse gennem 
tiden. Jørgen har boet på Fanø i næsten 
40 år, og han har siddet mange aftner 
på de lokale plejehjem og hørt på de 
gamle koners beretninger om dragten. 
Fanødragten kan kombineres på utallige 
måder, og kludene, der bruges hertil, er 
et kapitel for sig. Hvilke farver skal pas-
se til de mange anvendelser. Hverdags-
dragt, søndagsdragt, ormegraverdragt, 
høstdragt, kirke og altergangsdragt, en-
kedragt, helsorgsdragt, halvsorgsdragt, 
brudedragten, enkebrudedragten + fle-
re som jeg ikke lige kan komme på. Det 
er nærmest en dødssynd på øen, hvis 
dragt og klude kombineres forkert. Lidt 
herredragter er der også +  børnedrag-
ter. Bestemt en lærerig eftermiddag, 
hvis I vil vide mere om disse dragter og 
anvendelsen.

•    Foredrag om Fanø´s historie. 
  Jan Alber Jepsen fortæller historien om 

øen, krydret med anekdoter og løgnehi-
storier. Fanø´s oprindelse, frikøbet af 
øen, deling af øen i nord og syd og me-
get andet. Jan er i øvrigt også guide på 
turene i Sønderho. Jan er tidligere be-
redskabschef og ægte Fannik.

•  SAKKUK spisning. Ja hvad er SAK-
KUK?.   Tjaa. Det er nok Fanøs national-
ret nr. 1.   Brdr. Price har lavet den i en 
af deres udsendelser. Jeg vil ikke præ-
sentere den nærmere her, men det er 
en spændende sammensætning, der 
skylles ned med varmt hvidtøl med 
”pind”.                 

  Hvis nogen har lyst til at se hvordan det 
foregår, og hjælpe til med at lave den, 
er det muligt. Der er nok plads til 6-8 
stykker i køkkenet. Dette kursustilbud 
koster ikke ekstra, men vi forventer I 
hjælper med at få maden på bordet in-
den vi alle starter. Den lokale kogekone 

Lone Kromann Brinch, hjælper os med 
at styre tingene og købe ind, så vi får 
det rigtige. Spisningen foregår i forsam-
lingshuset og vi håber rigtig mange har 
lyst til at smage.

  Prisen bliver 100,-kr + drikkevarerne. 
Og I skal nok blive mætte.

•  Byrundturene i Nordby og Sønderho 
behøver ikke så megen omtale. Begge 
ture med dygtige guider, der kan fortæl-
le en masse historier om byernes gamle 
huse. Prisen forventes at blive ca. 75,- i 
Nordby og 50,- kr. i Sønderho

•  FANØ Bryghus og ølsmagning. Her 
fortælles lidt om bryghusets historie og 
deres mange forskellige øl.                       
Og selvfølgelig er der smagsprøver. Efter 
smagning med mere, er der mulighed 
for at spise i et af deres hyggelige loka-
ler. Maden bliver det for øen så kendte 
”Fanø smørrebrød” Nærmest en lagka-
geagtig ting med pålæg.

  Forventede priser. Fortælling og ølsmag-
ning 150,-kr., Fanø smørrebrød 60,- kr. 
+ drikkevarer til smørrebrødet.

•  Bunkertur. Få historien om atlanter-
havsvolden, bunkerne og Fanø under 2. 
verdenskrig. Ca. 2 timer med guide.  
Guide er Hans Egebo. Forventet pris: 
80,-  

•  Bakskuld. Meld dig til en frokost med 
en anden af Fanøs specialiteter. Baks-
kuld er en saltet, tørret og røget fladfisk, 
som spises langs helt vestkysten. Nyd 
den i godt selskab med en kold øl og en 
snaps.

  Vælg mellem en eller to bakskuld. Pri-
sen forventes at blive 80-90 kr. for 2 
bakskuld med brød og smør.



ANNONCER ANNONCER 

Trin & Toner

Beskrivelseshæfter
Folkedanse/Gamle danse 
Lanciers beskrivelse med noder

Håndbog over trin og udtryk  
i Dansk Folkedans
Hæfterne kan også købes i FD'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 halvsilkestof-
fer. Silkegarner i 150 
farver. Håndtrykte tørklæder, forklæ-
der, sjaler og metervarer. Håndvæve-
de 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

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

Telefon 7578 2227
karen.b.hansen@gmail.com

Trin & Toner

Sjællandske Børne- & Ungdomsstævne 
24.-26. september 2021

- Store Heddinge Skole, Kronhøjvej 4, 4660 Store Heddinge
 
Efter indhentning af forhåndstilmeldinger blev vi bekræftet 
i vores usikkerhed omkring afholdelse af SBU 2021 i maj 
måned, da det kun er få foreninger, der har haft kontinuer-
lig kontakt med deres medlemmer i denne sæson. Vi har 
derfor besluttet at flytte stævnet til efteråret, når vi alle for-
håbentlig er startet op igen for fuld skrue! 

Ny dato: 24.-26. september 2021. 

Det betyder også, at vi flytter fristen for endelig tilmelding 
til torsdag 9. september 2021.

Vi ved, det er lidt tidligt på sæsonen, men vi vil helst ikke 
for langt hen, da det vil karambolere med andre skønne 
dansearrangementer senere på efteråret, og her passede 
det også ind med skolen. Så sæt et nyt kryds i kalenderen, 
og vær med til årets SBU-stævne i september. 

...Og måske I også overvejer at starte næste sæson op lidt 
tidligere end I “plejer”? - det gør vi i hvert fald hos Stevns!

Følg desuden med i Facebook-gruppen: SBU Sjællandske 
Børne- & Ungdomsstævner

På vegne af SBU stævneudvalget - SBU2021 
Stevns Folkedansere

B&U

Vi flytter dato



Spillemandskredsen
Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og 
adresseændringer rettes til kassereren Anne-Grete 
Jensen, Egeskovvej 127, 7000 Fredericia, tlf. 2460 6398, 
angrjens@gmail.com
Formand: Ingolf Ryom-Nielsen, Åesvej 19, Tvingstrup, 
8700 Horsens. Tlf. 2860 4737, inryni@hotmail.com

Salg af noder og cd'ere: 
Spillemandskredsens Forlag
Agnethe Bak Jensen
Teglgårdsvej 96, 5500 Middelfart
Tlf. 2129 7307
Mail: spilforlag@gmail.com
www.spillemandskredsen.dk

Folkedans Danmark
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

Aktivitetskalender
Dato Arrangement Sted Se blad nr. Tilmelding

Folkedans Danmark

18.-20.06.21 Midsommertræf Stevns 7/20

19.06.21 Konkurrence i pardans Stevns 7/20

26.06.21 Årsmøde Odense 1/21

04.09.21 Frivilligseminar Aalborg

26.09.21 Ekstraordinært årsmøde Odense

Region Hovedstaden

30.05.21 Medlems- og valgmøde Rødovre

Region Sjælland

30.05.21 Medlems- og valgmøde   Info følger 8/20

Region Nordjylland

29.05.21 Medlems- og valgmøde Svenstrup

Region Midtjylland

29.05.21 Medlems- og valgmøde                  Viborg 8/20

Region Syddanmark

29.05.21 Medlems- og valgmøde Kolding 8/20

11.-16.07.21 Sommerstævne Fanø 7/20 01.05.21


