
Danse – og 

spillemandskursus i Sdr. 

Felding fylder 10 år 

For 10 år siden på Sdr. Felding skole startede 

en danse – og spillemandstradition. Dengang 

var det kun spillemandskursus, og sidenhen er 

der blevet tilføjet dansekursus til denne anden 

weekend i november. 

Den 7. november mødte børn og unge fra nær 

og fjern op på Sdr. Felding skole – 23 

spillemænd og 41 dansere i alderen fra 5-21 år. 

Dagen startede ud med godt humør og 

fællessang, og herefter blev spillemændene delt 

ud i deres grupper. Her kunne man snart høre 

munter musik fra de små klasselokaler. 

Hvert år i Sdr. Felding er der mange fantastiske 

hjælpere til dette kursus, og de gik hurtigt i 

gang med at smøre 460 håndmadder. Klokken 

12 var frokosten klar til spillemændene og de 

nytilkomne dansere. 

Herefter var det ikke kun de små klasselokaler, 

der var fyldt med liv og glade dage men hele 

skolen. Der blev danset lystigt på både det store 

og det lille dansehold. 

 

 

Hen på eftermiddagen var det tid til 

underholdning. Uvidende om hvad der skulle 

ske kom børn og unge dansende til ”åh, boogie, 

woogie, woogie” ind i gymnastiksalen. Til et 

rigtigt jubilæum hører der lagkage til, og derfor 

var det tid til lagkageløb. Børnene blev delt i 

hold på tværs af alder og grupper, og kunne nu 

vinde ingredienser til deres lagkager. Der blev 

dystet i kampråb, fladfilm og fjollebilleder. Det 

blev til 7 flotte lagkager, som de fik til 

eftermiddagskaffen. 

Aftenen forløb med koncert – de første 3 sæt 

spillet af de børn og unge, som havde været på 

spillemandskursus hele dagen. Det var tydeligt, 

at børnene var meget stolte af, at få lov til at 

spille til dansen.     

Nu sidder vi her kl. 03.57 om natten. Børn og 

unge spiller stadig op til dans, og mon ikke de 

sidste vil fortsætte til den lyse morgen som 

sædvanlig? I morgen tidlig er der morgenmad 

og afslutning, og så er det farvel og tak for 

denne gang.  

Ses vi til næste år den 12.-13. november 2016? 

Det håber vi. 

Skrevet af: De glade nattevagter 


