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St yrelsen

Ganske få dage inde i det nye år kan jeg se tilbage på 
2009 som et år, hvor der ikke skete de mest banebryden-
de ting på den overordnede politiske front.
Omkring årsskiftet 2008/2009 besluttede Danmarks 
Idræts-Forbund (DIF), at vi skulle tvinges tilbage i en 
helt igennem uretfærdig og utidssvarende associerings-
aftale med Danmarks Sportsdanserforbund (DS). Vi var 
ikke umiddelbart indstillet på at underskrive aftalen, men 
da vi nærmede os april 2009 og dermed 2. kvartals ud-
betaling af bloktilskuddet fra DIF, satte DIF’s bestyrelse 
tommelskruerne på os, og meddelte, at såfremt vi ikke 
underskrev tillægget til associeringsaftalen, ville man 
tilbageholde udbetalingen af bloktilskuddet. Det er jo 
tale, der er til at forstå. Uden betalingen fra DIF kunne 
vi ikke overholde vore betalingsforpligtelser, og derfor 
var der reelt intet alternativ til at underskrive aftalen, 
som vi end ikke havde haft den mindste indfl ydelse på. 
I 2009 valgte vi, bl.a. grundet DIF’s dårlige økonomi, ik-
ke at genfremsende ansøgningen om selvstændigt spe-
cialforbund. Det har yderligere givet DS mulighed for at 
etablere det samarbejdsforum for de associerede forbund, 
som de lovede DIF’s bestyrelse at lave, i forbindelse med 
afgørelsen af sagen med os.
Men det betyder bestemt ikke at vi har opgivet håbet om 
et selvstændigt forbund i DIF. Såfremt DS ikke holder 
hvad de har lovet, har vi blot yderligere argumenter over-
for DIF, hvorfor det er nødvendigt, at vi får vort eget for-
bund.
I forlængelse af DIF’s ønske om øget samarbejde mellem 
specialforbundene og DGI, der hvor der er aktivitetssam-
menfald, har vi afholdt møde med DGI’s politiske ledel-
se. Det stod hurtigt klart, at der ikke var nogen fremtid 
i en løsning, hvor LDF blev en del af DGI. Tværtimod sik-
rer den nuværende struktur, at der er fl est muligt penge 
til rådighed for folkedansen.
Økonomi har igen i 2009 været et centralt emne i Lands-
foreningens dagligdag. Den almindelige nedgang i med-
lemstallet og den deraf følgende manglende tilslutning 
til vore uddannelser gør, at bloktilskuddet fra DIF bliver 
mindre og mindre.
Årsmødet 2009 besluttede, at det direkte medlemskon-
tingent skulle stige til kr. 125,00 pr. voksent forenings-
medlem. En stigning der bestemt forbedrer Landsforenin-
gens daglige økonomi. I Styrelsen er vi klar over, at dis-
se kontingentstigninger trækker store veksler på vore til-
lidsfolk. Ikke desto mindre er denne økonomi, der set i 

Formandens

NYTÅRSHILSEN
relation til mange andre medlemskaber 
stadig er i den billige ende, af uvurderlig 
betydning for Landsforeningen. Det bety-
der nemlig, at vi fortsat har mulighed for 
at tilbyde uddannelse af danse- og dragt-
syningsinstruktører til lokalforeningerne, 
et fuldtidsbemandet sekretariat samt et 
medlemsblad med 10 årlige udgivelser.
Med disse åbenlyse fordele er det derfor 
frustrerende, at Styrelsen i stigende grad 
er nødt til at argumentere for medlemska-
bet overfor foreninger, der enten overve-
jer udmeldelse eller faktisk har besluttet at forlade Lands-
foreningens fællesskab.
På DIF’s budgetmøde i oktober 2009 blev der kraftigt slå-
et på tromme for ideen med fællessekretariater. Ideen 
er, at mindre forbund skal slå sig sammen om sekretari-
atsfunktionen, således at medlemmerne kan få den bedst 
mulige service. DIF var villig til at gå så langt, at forbund 
uden aftale om sekretariatsfunktion vil få beskåret deres 
bloktilskud. Vi kan med tilfredshed notere, at vi jo har 
et professionelt sekretariat i Odense, og at dette mulig-
vis kan håndtere opgaver for ét eller fl ere af DIF’s spe-
cialforbund. I forbindelse med ansættelsesrunderne de 
seneste par år, er det blevet klart for os, at en fuldtids-
stilling kan virke mere attraktiv på ansøgerne end en stil-
ling med f.eks. 24 timer ugentligt. Derfor kan det være 
en ide i at påtage sig yderligere opgaver, og dermed kun-
ne tilbyde fuldtidsstillinger på sekretariatet.
Når jeg ser i Trin & Toner og ellers lytter på vandrørene, 
er der i det meste af landet en stor mangel på dansein-
struktører i lokalforeningerne. Derfor var det utroligt glæ-
deligt, at der i 2009 var 8 tilmeldinger til hold 1 på in-
struktøruddannelsen i Bjerringbro. Desværre ser det ikke 
lige så godt ud på uddannelsen for dragtsyningsinstruk-
tører. Tilgangen af kursusdeltagere fra Norge synes at 
tørre ud, og da der samtidig stort set ingen kursusdelta-
gere er fra lokalforeningerne, er der en reel risiko for, at 
uddannelsen ikke kan overleve. Jeg er klar over, at akti-
vitetsniveauet i foreningerne er faldende, og at der der-
for ikke længere er brug for så mange nye dragter. Alli-
gevel vil jeg kraftigt opfordre foreningslederne til at fi n-
de egnede kursusdeltagere, og tilmelde dem til kurset i 
dragtsyningsteknikker. Uddannelsen er helt unik, og vi 
skal i LDF bevise, at det er noget, der bestemt er værd 
at bevare. ❯
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Konkurrencer i folkedans er noget, der er kommet for at 
blive. Det er et afgørende punkt i vores bestræbelse på 
at blive godkendt som selvstændigt specialforbund i DIF. 
Derfor var det også glædeligt, at vi i 2009 kunne afvikle 
et særdeles godt og spændende danmarksmesterskab. Og 
at vi kunne hylde ”Mellem broerne” som ny og helt for-
tjent danmarksmester for hold. I pardansekonkurrencen 
erobrede Carsten Jørgensen og Mette Lukasiewicz fuldt 
fortjent danmarksmesterskabet.
Her i 2010 afvikler vi i maj måned en konkurrencedag, 
hvor vi selvfølgelig håber, at så mange som overhovedet 
muligt har lyst til at prøve kræfter med konkurrencemo-
mentet, og dermed stille op i de forskellige konkurren-
ceklasser.
Af og til sker det, at der falder en appelsin ned i ens tur-
ban. At der viser sig en mulighed, som man aldrig havde 
forestillet sig. Således modtog Landsforeningen i okto-
ber en henvendelse fra TIVOLI, om vi var interesserede i 
at lave en event-dag under overskriften ”Folkedans i TI-
VOLI”. Vi var naturligvis fyr og fl amme, og efter et ind-
ledende møde med TIVOLI, er vi blevet enige om, at even-
ten skal foregå i Pinsen 2010, nærmere betegnet d. 23. 
og 24. maj. 
Det er et unikt tilbud, som giver os mulighed for at vise 
folkedans i alle dens afskygninger, og at arbejde med no-
get, der ellers er utroligt svært at påvirke, nemlig folke-
dansens image. Derfor ønsker vi at vise så meget forskel-
lig folkedans som muligt. Foreningsdans, regionshold, 
opvisningshold, børne- og ungdomsdans, dans med børn 
og voksne og danseshows der i form og udtryk rækker 
langt ud i fremtiden. Tilmeldingsskemaer er allerede sendt 
ud til regioner, lokalforeninger og opvisningshold, lige-
som det er muligt at fi nde dem på hjemmesiden. Vi hå-
ber, at så mange som overhovedet muligt har lyst til at 
deltage i denne unikke mulighed for at promovere folke-
dansen. Men det skal understreges, at kvaliteten skal væ-
re i orden. Vi ønsker at bruge denne fantastiske mulig-
hed, til at vise folkedans på et højt niveau.

Det er efterhånden nogle år siden, at Landsforeningens 
sangbog blev udsolgt. Vi har de seneste par år i sang-
bogsudvalget arbejdet med et genoptryk af sangbogen. 
Projektets største stopklods har været økonomien, da 
Landsforeningens kasse ikke har kunnet udrede de mere 
end kr. 100.000,00 det kræver at sætte projektet i værk. 
Det er fortsat muligt at indbetale frivillige bidrag til pro-
jektet, men et afgørende vendepunkt indtraf, da Styrel-
sen i oktober 2009 holdt topmøde med regionsformæn-
dene. Her fi k vi nemlig de afgørende økonomiske garan-
tier, så vi nu kan afsløre, at der ved sæsonstart 2010 
foreligger et nyt oplag af LDF’s sangbog. Det er dog sta-
dig en forudsætning, at der sælges et pænt antal sang-
bøger i forsalg. Sangbogen i det nye oplag skal koste kr. 
100,00 pr. stk., og vi vil tilbyde lokalforeningerne at de 
i forsalg kan købe 10 stk. sangbøger for kr. 900,00. Der-
udover vil vi trække lod blandt forhåndsbestillingerne, 
således at én bestilling vil få sangbøgerne uden bereg-
ning. Vi håber, at lokalforeningerne vil bakke op om pro-
jektet med bestilling af minimum 500 sangbøger.
Den danske regering har i 2009 underskrevet UNESCO’s 
konvention om bevaring af den immaterielle kulturarv. 
Sammen med Danske Folkedanseres Spillemandskreds vil 
vi hurtigst muligt rette henvendelse til Kulturministeriet 
for at komme i dialog om, hvordan denne forpligtelse 
udmønter sig i forhold til folkedans, folkemusik og fol-
kedragter, som efter vores opfattelse er emner, der bliver 
meget svære at komme udenom i forhold til UNESCO’s 
konvention. Især fordi det specifi kt er noteret, at kon-
ventionen har til formål at beskytte den kulturarv, som 
overvejende er folketraditions-, ritual- og overleverings-
båret. 
Med håbet om mange gode danseoplevelser i det nye år 
for alle medlemmer af LDF ønskes I et:

GODT NYTÅR
Niels Winberg Clausen

Formand

Det sidste blad i den gamle kalender er vendt, og et 
helt nyt år ligger foran os.
Og dermed er det også tid til den årlige indberetning 
af medlemstal til Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
Da Landsforeningen ikke er et selvstændigt specialfor-
bund under DIF, bliver der udelukkende udløst bloktil-
skud fra DIF som følge af indberetninger af medlemstal 
og aktiviteter. 
Uden bloktilskuddet fra DIF kan Landsforeningen gan-
ske simpelthen ikke overleve, så derfor er indberetnin-

HUSK NU indberetningen til DIF
gerne fra lokalforeningerne af uvurderlig betydning. In-
gen forening er for lille og intet medlemstal er for ube-
tydeligt i denne sammenhæng. Alle indberetninger ud-
løser tilskudskroner.
Jeg skal derfor indtrængende bede alle lokalforeninger 
være omhyggelige med at foretage medlemsindberet-
ningerne til DIF indenfor den angivne tidsfrist, enten 
via nettet eller via den fremsendte formular.

Niels Winberg Clausen

❯
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Alle folkedansere og spillemænd inviteres herved til at 
deltage i Event Folkedans i Tivoli

den 23. eller 24. maj 2010 
med opvisning i tidsrummet 12:00 – 16:00

Landsforeningen Danske Folkedansere modtog i efteråret 
en henvendelse fra Tivoli vedrørende en event under nav-
net Folkedans i Tivoli i 2010. 
Foreningen, foreninger i samarbejde eller regionen i sam-
arbejde med sine foreninger kan deltage med et opvis-
ningshold. Programmet for showet skal have en varighed 
på 10-15 minutter og kunne fremføres uden nævnevær-
dig instruktion. Det er muligt at optræde på Plænen og 
Slotspladsen – måske andre steder. 
Der er ingen penge i arrangementet, men det er en ene-
stående chance for at være aktiv i Tivoli som folkedan-
ser/spillemand.
Tivoli stiller Haven, teknisk udstyr og teknisk assistance 
til rådighed for optræden af folkedansere og spillemænd.
Alle optrædende dansere/spillemænd får fri adgang. Der 
ud over tilbydes rabat på entre og turpas for optræden-
des familie, venner og øvrige medlemmer af LDF. De op-
trædende tilbydes også at købe turpas med rabat, hvis 
man er interesseret heri.
LDF skal stå for koordinering af de optrædende grupper 
og være deltagernes kontakt i forbindelse med planlæg-
ning og afvikling af arrangementet.

MANGFOLDIGHED!
LDF vil gerne vise mangfoldigheden i folkedansen ved - 
traditionel foreningsfolkedans i dragter, regionshold, op-
visningshold, B&U-hold, børn og voksne på samme hold, 
folkedans på et lidt mere avanceret plan - Med hensyn 
til opvisninger tænkes også på alle opvisningsholdene, 
der har deltaget i DM og Konkurrencedage. 
LDF ønsker at inddrage DFS i arbejdet med at fi nde eg-
nede orkestre - solister, der eventuelt kan give koncerter 
i musikpavillonerne. 
LDF ønsker at oprette/opsætte en PR-stand med blandt 
andet plancheudstillingen med Dronningens og Prinsens 
dragter. 
Arrangementet er en enestående chance for at profi lere 
folkedansen på landsplan, og det vil være dejligt, hvis 
mange lokalforeninger bakker op om arrangementet even-
tuelt med en fælles udfl ugt til Tivoli i pinsen 2010.

EVENT FOLKEDANS I

TILMELDING
Der er nedsat en arbejdsgruppe for Event Folkedans i Ti-
voli. Det oplyses senere, hvem der sidder med i arbejds-
gruppen, da der stadig indsuppleres medlemmer.
Arbejdsgruppen vil i samarbejde med regionerne forsøge 
at fi nde økonomisk bidrag til evt. fælles transport til ar-
rangementet.
Planlægningen af arrangementet kræver, at arbejdsgrup-
pen modtager bindende tilmeldinger fra foreninger – 
grupper – opvisningshold, som ønsker at deltage i Event 
Folkedans i Tivoli.
Man skal tilmelde sig senest den 17. januar 2010 på en 
blanket, der kan downloades fra www.folkedans.dk eller 
rekvireres hos Sekretariatet.
Da vi håber på rigtig mange deltagende grupper, kan det 
måske blive nødvendigt at foretage et valg af grupper 
blandt de tilmeldte. Alle tilmeldte grupper vil snarest ef-
ter tilmeldingsfristens deadline modtage en bekræftelse 
på tilmelding. 
Senest 1. marts skal alle tilmeldte grupper have indsendt 
program med programmets varighed – og med oplysning 
om hvilke danse, gruppen har valgt til sin opvisning, så 
der ikke optrædes med de samme danse i to på hinanden 
følgende shows. 

Vi ses i Tivoli i 2010!

Arbejdsgruppen for Event Folkedans i Tivoli

    Legestue i Egedal

Stenløse Veksø Folkedansere
inviterer til Legestue, der også i år afholdes i
Kulturhuset i Smørum, Flodvej 68, 2765 Smørum

Ramsøspillemændene spiller op 
til dans og i  pausen serveres der 
kaffe med boller og lagkage. Entre 
70,- 
Vel mødt til en fornøjelig aften

Bestyrelsen
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Desværre har det været nødvendigt at melde udsolgt 
på efteruddannelsen i dragtsyningsteknikker. 
Dette har betydet, at fl ere har fået meddelelse om, at 
det ikke umiddelbart har været muligt at deltage, men 
er kommet på venteliste.
På kurset er en del af indholdet et spændende foredrag, 
hvor det i år er lykkedes at få Minna Kragelund til at 
komme og fortælle om sit arbejde i forbindelse med ud-
givelsen af hendes nye bog: Tekstil Æstetik – nytolk-
ning af den tekstile kulturarv.
Foredraget fi nder sted fredag den 26.2.10 kl. 19.30 på 

Tilmeldingsfristen for tilmelding til konkurrencedagen 
den 8. maj i Odense nærmer sig, og vi håber at der er 
en masse pardansere og hold i gang med træningen 
rundt omkring i regionerne og lokalforeningerne.
Der holdes jo ikke DM i Folkedans i 2010 så derfor hol-
der vi i stedet denne konkurrencedag hvor vi håber at 
rigtigt mange har lyst til at prøve en lidt mere uhøjti-

Har du ændringer eller spørgsmål vedr. dit medlem-
skab eller medlemsbladet, så kontakt:
LDF’s sekretariat - hvis du er medlem af Landsfor-
eningen
DFS’ kasserer Bjørn Kiilerich - hvis du er medlem af 
Spillemandskredsen
Du kan fi nde telefonnr., mailadresse mv. på bagsiden af 
bladet.
Alle indlæg til Trin & Toner skal fortsat 
sendes til trinogtoner@folkedans.dk.

Efteruddannelse i 

DRAGTSYNINGSTEKNIKKER 
på Brenderup Højskole

Brenderup Højskole, Stationsvej 54, 5464 Brenderup.
Hvis du er interesseret i at overvære foredraget er der 
mulighed for at deltage i spisning før foredraget eller 
drikke kaffe efter foredraget.
Prisen for aftensmad, foredrag og kaffe med brød er kr. 
120,00 og for foredrag og kaffe med brød kr. 30.
Tilmelding skal ske til Inge Sølling senest den 16.2.10 
gerne på mail: solling@ishoejby.dk

Mange venlige hilsener
Inge Sølling

KONKURRENCEDAG 8. maj 2010
delig konkurrence end et DM. Der er jo en konkurrence 
i opvisnings-/frit program for hold og selvstændige kon-
kurrencer i pardans.
Gå ind på www.folkedans.dk eller fi nd Trin & Toner fra 
oktober frem og læs mere om konkurrencerne.
Vi ses da den 8. maj – gør vi ikk’?

Konkurrenceudvalget

Ændringer eller 
spørgsmål?

    Nytårslegestue

Horns Herreds Folkedansere afholder 
NYTÅRSLEGESTUE 
på Kr. Sonnerup Skole, Skolevang 1, 4060 Kirke Såby 
lørdag den 16. januar kl. 19.30. 
Instruktør: Lis Petersen, Roskilde 
Musik: Horns Herreds Spillemænd
Entre: 70 kr., inkl. kaffe m/boller og lagkage. 
ALLE ER VELKOMNE 

P.b.v. Finn Kristensen 
Tlf. 4640 0221 / 2347 1398
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Søndag den 2.8.09 drog 6 forventningsfulde deltagere 
i årets dragtseminar af sted fra Københavns Hovedba-
negård. Turen gik til Helsingland, nærmere bestemt Or-
baden Konferens center 800 km nord for Malmø, hvor 
årets Nordiske dragtseminar skulle fi nde sted.
Temaet for seminaret, hvor der var deltagere fra samt-
lige nordiske lande, var Särart & likformighet. 
Programmet bestod af 2 foredrag fra hvert land, ét som 
beskrev et dragtområde med stort særpræg og ét, som 
beskrev lighederne i dragterne fra de forskellige lan-
de.
Fra Danmark havde vi valgt at fortælle om Amagerdrag-
terne som udtryk for Särart og om lighederne i kvinde-
kjoler.
Lisbeth Møller, som er formand for Amager Museums-
forening, og selv er vokset op med den levende dragt-
tradition på øen, holdt et spændende foredrag, hvor 

NORDISK DRAGTSEMINAR 
i Sverige 2009

hun fremviste originale dragtdele, og Anna-Margrethe 
Jonsson, som i mange år har arbejdet i Landsforenin-
gens dragtudvalg holdt et inspirerende foredrag, hvor 
hun fortalte om de ligheder, hun i sine undersøgelser, 
havde fundet omkring kvindekjoler. 
Udover disse 2 foredrag holdt Lisbeth Green 2 kortere 
foredrag, hvor hun dels fortalte om Landsforeningens 
Salgsafdeling og dels om sjalsprojektet, hvor Landsfor-
eningens dragtudvalg foranstaltede undersøgelser og 
registrering af sjaler på landets museer.
Deltagernes udbytte af seminaret var ubeskriveligt. Det 
var en kæmpeoplevelse at få lov til at deltage og møde 
folk fra de andre nordiske lande der, ligesom de danske 
deltagere, brænder for interessen for tekstiler. Delta-
gelsen får gnisten til at brænde og gejsten til at fort-
sætte med dragtarbejdet vedligeholdes. I tilgift fi k vi 
lov at opleve et vidunderligt naturskønt sted i Sverige, 
et fantastisk madsted, nogle gæstfrie og imødekom-
mende værter og ikke mindst få lov at se nogle af de 
helt vidunderlige Hälsingegårde, som man netop nu ar-
bejder på at få gjort til verdens kulturarvs sted.
Det næste dragtseminar vil fi nde sted i 2012 i Finland, 
og vi glæder os allerede til at få lov til at deltage.

Inge Sølling
Formand for dragtudvalget     
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KurserK

Vi gentager succesen fra de foregående år og indbyder 
til et af Danmarks mest søgte folkedanserkurser for æl-
dre.
Er du folkedanser? - Er du mellem 50 - 100? - Har du 
tiden?
Så kom på sommerkursus ved Lillebælt og få en ufor-
glemmelig oplevelse!
Højskolen Snoghøj arrangerer, i samarbejde med Lands-
foreningen Danske Folkedansere, et 14-dages sommer-
kursus i dansk folkedans for ældre på Højskolen Snog-
høj, 7000 Fredericia, den 30. maj - 12. juni 2010.
Mange ældre tager på højskole om sommeren for at ny-
de højskoleatmosfæren og det gode samvær med andre, 
og vi har i år atter bestræbt os på at lave et overfl ø-
dighedshorn af fantastiske danse- og musikoplevelser.
Hovedtemaerne på dette års kursus vil være dansene 
fra Fyn og Langeland samt de få danse, der er fra Rømø 
og Mandø. Der fi ndes en del danse fra Langeland og 
Fyn, der for de fl este vil være ukendte – da de i dag kun 
ligger hengemt i arkiver og private samlinger – det er 
nogle af disse danse, vi bl.a. vil beskæftige os med.
I sidste halvdel af 1700-tallet var der en dansemester 
i Slesvig, T. F. Petersen, som også engang imellem un-
derviste i Odense – Han efterlod sig en meget spæn-
dende dansebog, som vi vil danse nogle danse fra, li-
geledes skal vi danse de gamle danse fra byernes bal-
sale. Vi skal danse de store selskabsdanse ”Les Lanciers” 
og, som noget nyt, ”Damekvadrillen fra Paris 1860 (Qua-
drilles des Dames)” og rækkedansen ”Francaise”, som 
man har danset den i det danske borgerskab. 

SOMMERKURSUS FOR 
I forbindelse med de store selskabsdanse skal vi have 
et stort ”Grande Bal”, så tag det fi ne selskabstøj med.
I år skal vi høre foredraget om, ”hvorfor Fynboer er så 
fynske” og foredraget ”Om livet på de fynske herregår-
de”.
Vi skal også danse lette, engelske folkedanse, da det er 
lykkedes os at få den meget kendte danseinstruktør, Di-
ana Campbell, fra London til at komme nogle dage og 
undervise. Diana er selv over 60 år, og har gennem he-
le livet arbejdet med folkedans. I en lang årrække var 
hun ansat af det engelske folkedansesocietet til at un-
dervise i engelske folkedanse. Diana vil falde godt ind 
i livet på Snoghøj, da hun er en lattermild humørbom-
be og en dygtig instruktør. Så glæd jer, det bliver en 
stor oplevelse at få Diana Campbell til Danmark. Den 
engelske danseinstruktion vil blive forklaret på dansk 
af Per Sørensen.
Det er efterhånden en tradition for os at få den kend-
te, danske danseinstruktør, Helle Larsen, til at komme 
og undervise.
Helle har gennem de sidste, mange år arbejdet med al-
le de danske folkedanse. Når hun underviser, foregår det 
altid på en sjov og morsom inspirerende måde. 
Så vil I opleve en ægte sjællander, må I simpelthen del-
tage i dette sommerkursus.
Udover dansene og foredragene skal vi også deltage i 
andre traditionelle højskolearrangementer - såsom mor-
gensamlinger og aftenarrangementer, hvor der bl.a. vil 
være rig lejlighed til at få rørt sangstemmen. Til nogle 
af aftenarrangementerne får vi gæster udefra, således 
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ÆLDRE på Højskolen Snoghøj

kommer, traditionen tro, den unge folkemusikgruppe 
Zar. De spiller koncert og bagefter til sang og halløj. Vi 
får besøg af skuespilleren og fynboen Keld Høegh, der 
læser op på fynsk.
Vi skal også have besøg af Bengt Burg en aften. Han 
kræver vist ikke nærmere præsentation.
Der vil også være rig lejlighed til at prøve at bruge com-
puter - De, som har lyst, vil få hjælp til at bruge Inter-
net og sende e-mails.

LÆRERE PÅ KURSET:
Danseinstruktør: Per Sørensen, Kolding
Spillemænd: Steffan Søgaard Sørensen, Odense & Kri-
stian Jørgensen, København
Gæsteinstruktør: Diana Campbell, London 
Gæsteinstruktør: Helle Larsen, Sengeløse, Sjælland
Højskolelærer: Forstander Torben Egeris & lærer Michael 
Zacho, Snoghøj

1 HALVDAGSTUR:
Odense - hvor vi bl.a. skal besøge byens kulturcenter i 
Brandts Passage og se udstillingen ”Tidens Samlin-
ger”.

2 HELDAGSTURE:
Heldagsturene vil i år atter være Ø-ture.
Langeland - På øen skal vi se mange af de spændende 
seværdigheder, bl.a. Herregården Skovsgård, og vi skal 
besøge Tranekær Slots Museum – turen falder i tråd med 
dansen, da mange af de folkedanse, som er på årets kur-
sus, netop er fra Langeland.
Mandø og Rømø - Vi skal besøge de dejlige Vesterhavsø-
er – hvor vi ser på den barske natur og de mange, smuk-
ke huse. På Mandø skal vi selvfølgelig køre med Man-
døbussen. På dansekurset skal vi også danse Mandø- og 
Rømødanse.

Pris: Kun 3.900 kr. for 14 dage alt incl. (også halv- og 
heldagsture) - Det er så billigt, så har du råd til at bli-
ve hjemme? Tillæg for enkeltværelse.

Det tidligere statstilskud er i dag fratrukket prisen. Nog-
le vil dog stadig have mulighed for at få tilskud fra kom-
munen, og højskolen vil være behjælpelig med ansøg-
ningen.

TILMELDING:
Kontakt Højskolen Snoghøj for
brochure og tilmeldingsskema på
tlf. 7624 1530 mellem kl. 8.00-15.00.
Yderligere information:
Annette Sten, Snoghøj, tlf. 7624 1530 eller Per Søren-
sen, Kolding, tlf. 7553 5069.

Skynd dig med tilmeldingen, der plejer at være rift om 
pladserne!!! 
Velkommen til Snoghøj - både tidligere og nye kursi-
ster. ●

Danseinstruktør Diana Campbell, London
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I DAN-
SKE FOLKEDANSERES SPILLEMANDSKREDS

Danske Folkedanseres Spillemandskreds afholder ordi-
nær generalforsamling søndag d. 7. marts kl. 10.00 på 
Vestervang skole, Boghvedevej 26, 8800 Viborg.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning forelægges til godkendelse. 
4.  Fremlæggelse af det forløbne års regnskab til god-

kendelse.
5.  Behandling af indkomne forslag fra foreningens 

medlemmer eller styrelsen.
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Styrelsens arbejdsplan for det kommende år.
8. Valg af formand,
  På valg er:  Dorthe Linde Jørgensen - modtager 

ikke genvalg

GODT NYTÅR
Så er kalenderbladet endnu engang vendt rundt ved et 
årsskifte, og vi kan nu kigge tilbage på 2009 og sige 
goddag og velkommen til et nyt ubeskrevet år. 
2009 er tilføjet Spillemandskredsens historiebog. Der 
blev afholdt nogle gode og velbesøgte kurser både lo-
kalt, regionalt og på landsplan. Spillemænd mødtes med 
deres instrumenter under armen og en masse spille-
mandsmusik blev tryllet frem. Vores unikke danske mu-

sik lever i bedste velgående takket være alle jer med-
lemmer af Spillemandskredsen. 
I Spillemandskredsen ser vi frem til 2010, hvor nye og 
spændende kurser, stævner og træf venter. Der bliver 
arbejdet ihærdigt med planlægningen af det hele, og 
vi håber I vil benytte Jer af tilbudene.
Vi vil ønske Jer alle et godt og lykkebringende nytår.

DFS styrelsen

Spillemandstræf og generalforsamling
i Danske Folkedanseres Spillemandskreds 

d. 5.-7. marts 2010 på 
Vestervang skole, Boghvedevej 26, 8800 Viborg

9. Valg af styrelsesmedlemmer. 
  På valg er: Aksel Sand Nielsen
    Astrid Pørtner Nielsen - modtager 

ikke genvalg
10. Valg af 2 suppleanter.
  På valg er: Keld Tachau
   Michael S. Petersen
11. Valg af revisor og suppleant.
  På valg er: Henning Søndergaard Andersen
   Erik Nielsen  
12. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal skriftligt være indgivet til formanden senest 1 må-
ned inden generalforsamlingen.

Træffet
Fredag aften vil stå i 1700-talsmusikkens tegn v. Astrid 
Pørtner Nielsen, idet der vil blive spillet et udpluk af 
melodier fra E. Reventlows nodebog fra 1799. Hvem E. 
Reventlow var, vides ikke med sikkerhed, men et vildt 
gæt kunne være, at nodebogen har tilhørt en af søn-
nerne til statsministeren (ham med landbo-reformerne). 
De er i 1799 teenagere, og nodebogen rummer danse-
beskrivelser – tidens hotte modedanse – til alle noder-
ne, så nodebogen kunne udmærket være led i en opdra-
gelse til at kunne begå sig i det fi nere selskab. At mol-
musikken - som er yderst kendetegnende for tidligere 
1700-tals nodebøger, ikke mindst Ålholmsamlingen fra 
nogenlunde samme område på Lolland - i slutningen af 
1700-tallet er på vej ud af dansk dansemusik bærer no-
debogen præg af med et væld af livlige 6/8-delsmelo-
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dier og andre godter i dur.  Så fredag går det løs med 
svingende jigs, og måske også en lille sørgmodig sag 
får sneget sig ind.
Lørdag vil Bent Melvej Nielsen holde kursus med Viborg 
egnens store spillemand, Peder Pøl, som omdrejnings 
punkt. Peder Pøl huserede vest for Viborg mod Holste-
bro og repertoiret fra Salling og Mors fi ndes i Peder Pøls 
nodesamling. Peter spillemand, som døde midt i 1970´er-
ne har overleveret meget af musikken fra Peder Pøl. Li-
geledes er en del af Helge Sørensens nodemateriale hen-
tet fra Peder Pøl. I Peder Pøls nodesamling er der man-
ge melodi varianter på melodier vi kender, og der er et 
ret godt typedanse repertoire.
Lørdag aften slutter vi af med et bal.

Weekendens program
Fredag d. 5. marts
Kl. 19.00-20.00 Ankomst og indkvartering
Kl. 20.00-22.00  Sammenspil v. Astrid Pørtner Nielsen
Herefter er der hyggeligt samvær med lidt godt til ga-
nen.
Lørdag d. 6. marts
Kl. 08.00-09.00 Mogenmad
Kl. 09.00-12.00 Kursus v. Bent Melvej
Kl. 12.00-13.00 Frokost
Kl. 13.00-15.00 Kursus
Kl. 15.00-15.30 Eftermiddagskaffe
Kl. 15.30-17.30 Kursus
Kl. 18.00-19.15 Middag
Kl. 19.30-23.30 Legestue
Herefter er der hyggeligt samvær med lidt godt til ga-
nen.
Søndag d. 7. marts
Kl. 08.00-09.00 Morgenmad
Kl. 09.00-10.00  Informationer fra regionerne, kursus-

lederne og fra styrelsen
Kl.10.00  Ordinær generalforsamling i Danske 

Folkedanseres Spillemandskreds
Derefter er der frokost.

Pris
Det koster 200,- at deltage i weekenden. Træf og ge-
neralforsamling er kun for medlemmer af Danske Folke-
danseres Spillemandskreds. Pengene betales ved ankom-
sten fredag.

Indkvartering
Foregår i klasselokaler og I medbringer selv madrasser, 
soveposer, håndklæder o. lign. Ønsker I anden indkvar-
tering kan I fi nde adresse og tlf.nr. nedenfor. I forestår 
selv al kontakt og betaling.

Forplejningen har to folkedanserforeninger i Viborg lo-
vet at stå for sammen med Viborg spillefolk.

Alternative indkvarteringsmuligheder
som du selv booker og betaler, hvis du ikke ønsker at 
bo på skolen.
Viborg Vandrerhjem, Vinkelvej 36, 8800 Viborg
Tlf.: 8667 1781 - Fax: 8667 1788
viborg@danhostel.dk - www.danhostel.dk/viborg  

Spar 10 Kursuscenter og Motel, Ålandsvej 2, 8800 Vi-
borg, Tlf.: 8661 2955 – Fax: 8660 1202
info@motelspar10.dk – www.motelspar10.dk

Tilmelding
Husk ved tilmeldingen at opgive dit medlemsnummer, 
navn, adresse, tlf.nr. osv., samt oplysninger om diabe-
tes o.lign.
Tilmelding senest d. 5. februar til. 
Mette Dyekjær Larsen, 
Pindsende 7, Barløse, 5610 Assens, 
tlf. 6474 1052, e-mail dyekjaer@sol.dk

Til alle danserne:
Træf Legestue lørdag kl. 19.30-23.30 på Vestervang sko-
le, Boghvedevej 26, 8800 Viborg.
Kom og oplev Spillemandskredsens træf legestue.

Har du ændringer eller spørgsmål vedr. dit medlemskab 
eller medlemsbladet, så kontakt:
DFS’ kasserer Bjørn Kiilerich - hvis du er medlem af Spil-
lemandskredsen
LDF’s sekretariat - hvis du er medlem af Landsforenin-
gen

Ændringer eller spørgsmål?
Du kan fi nde telefonnr., mailadresse mv. på bagsiden af 
bladet.

Alle indlæg til Trin & Toner skal fortsat sendes til 
trinogtoner@folkedans.dk.
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HUSKETAVLE FOR DFS:
REGION NORDJYLLAND

08. januar Sammenspil

22. januar Sammenspil

30. januar Legestue i Brønderslev

05. februar Valg til regionsbestyrelsen

REGION HOVEDSTADEN

21. februar Valg til regionsbestyrelsen

Valg til regionsbestyrelsen for Spillemandskredsens re-
gion 5, Hovedstadens region, afholdes 21. februar 2010 
kl.13.00 i Mantziusgården, aulaen, Johan Mantziusvej 
7, 3460 Birkerød.

Hans Engel fra Værløse er klarinetspillemand og kom-
ponist. Hans Engels musik, der er udgivet i nodebøger-
ne ”Ud på Gulvet” (1989) og ”Dansen den går” (1999), 
udgør sammen med senere kompositioner i alt mere end 
50 melodier arrangeret for violiner, fl øjte, klarinet, har-
monika, bas m. fl ere. Musikken hviler på danske og nor-
diske spillemandstraditioner. For at fl ere kan få fornø-
jelse af musikken, har Hans Engel fritstillet musikken 
til gratis brug for alle dansere og spillemænd. Noderne 
kan frit hentes på hjemmesiden http://www.hansengel.
dk

Hans Engel debuterede som spillemand på klarinet i 
1978 i det dengang nystartede orkester Værløse Folke-
musikanter. Hans Engel er med sine omfattende og man-
geårige aktiviteter inden for folkemusikken en yderst 
velkendt fi gur i danske spillemandskredse. Hans ”Sjæl-
lænderpolka” vandt konkurrencen om nykomponeret 
musik til en foreskreven dans ved Nordlek i 2003.

Nu afholdes der kursus i Hans Engels spillemandsmusik 
med Hans Engel som underviser. Kurset afholdes lørdag 
den 13. marts 2010 kl. 10:00 - 16:00 på Byvej 78, 
2650 Hvidovre.

SPILLEMANDSKREDSEN 
Region Hovedstaden

KURSUS I 
Hans Engels spillemandsmusik

DAGENS PROGRAM ER: 
Kl. 10.00-10.05: Velkomst
Kl. 10.15-12.15: Kursus 
Kl. 12.15-13.00: Frokostpause
Kl. 13.00-16.00: Kursus
Kaffepauser indlægges efter behov.

Kurset omfatter følgende af Hans Engels kompositioner: 
Knækpolka (10), Pytt i Panna Schottis (13), Nok’en Vals 
(28), Molina’s Kæreste (29), Værløse Festmarch (36), 
Sjællænder Polka (40), Pederstrup Valsen (43), Valsen 
min (46), Dansesuite (48), Engelskadrilj (50), En glad 
Vals (52), Kvadrille (55). Tallene henviser til nummere-
ringen på hjemmesiden.
Deltagerne medbringer selv noder, der kan hentes på 
hjemmesiden http://www.hansengel.dk. Tilmelding se-
nest den 1. marts 2010 er nødvendig på telefon 3871 
0854 med angivelse af navn, telefonnummer og instru-
ment. Kurset er åbent for alle interesserede spillefolk. 
Deltagelse er gratis. Deltagerne medbringer selv al for-
plejning.

Med venlig hilsen
Danske Folkedanseres Spillemandskreds, 

Region Hovedstaden

DAGSORDEN: 
1) Valg af dirigent 
2) Beretning om det forløbne år 
3) Regnskab 
4) Valg 
5) Eventuelt.

♪♫♪ ♫
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Spillemandskredsen 
Region Nordjylland

Der indkaldes herved til valg til regionsbesty-
relsen den 5. februar 2010 kl. 19.30 på Vester-
gården i Aalborg.

LØRDAG DEN 20. FEBRUAR 2010
Masser af spillemandsmusik, folkedans og hyggeligt 
samvær.
I løbet af dagen bliver der undervist i orkesterspil og i 
forskellige grupper. 
Om aftenen er der børne/ungdomsdans, spillemandsbal 
og traditionelt folkedansebal med danseleder.

DAGENS PROGRAM:  
Kl. 10.00-11.00 Orkesterspil
Kl. 11.00-18.00 Sammenspil i valgfrie grupper
Kl. 19.30-20.00 Spillemandskoncert med børn og 
unge
Kl. 20.00-23.30 Folkedansebal og stort kaffebord
Kl. 23.30-?? Jubilæumsnatmad, spil og dans??

VALGFRIE KURSER:
Kursus for dansespillemænd v/Ole Emig, violin
Sammenspil/dansespil v/Ove Andersen, violin, harmo-
nika 
Sønderjyske danse v/John Christensen, violin
Spil til dansekursus v/Bo Skjærbæk, harmonika
Ungdomshold ”De skrappe” v/Kirstine Sand Christen-
sen, violin, klarinet
Ungdomshold fra 12 år v/Nina Veng, tværfl øjte, klari-
net
Børnehold fra ca. 6 – 12 år /Brita Leth Rehn, klarinet 
og Manny Skjærbæk, klarinet, tværfl øjte, violin

Dansekurset kl. 13.30 – 18.00  ledes af Karen Ber-
telsen, Rødkærsbro.
Folkedansebal ledes af Karen Lindballe, Grenå og Ove 
Andersen, Ø. Bjerregrav
Spillemandsbal ledes af Ole Emig, Jelling
Børne- og ungdomsdans ledes af Bente og Jens Jen-
sen, Fasterholt

Pris: 250 kr. (børne-/ungdomshold 100 kr.) incl. 2 x 
kaffe/sodavand, aftensmad, natmad og nodemateriale 
– udover 358 bind 1 & 2. Medbring frokost. 
Ved afbud efter udsendelse af materiale betales et ge-
byr på 50 kr. 
Det forventes at de voksne spiller til dansen om afte-
nen. Mulighed for gratis overnatning på skolen (mor-
genmad 20 kr.) Kursuscentret udlejer værelser.

Tilmelding nu eller senest 24. januar for spillemænd 
(gerne tilmelding til dansekursus og legestue inden 17. 
februar), til Manny Skjærbæk, Syrenvænget 31, Thyre-
god, 7323 Give, tlf. 75734801, mail: manny@skjaerba-
ek.dk.  

THYREGODTRÆF – 20 års jubilæum

Ring eller skriv gerne efter program med yderligere op-
lysninger.

Arrangør: Thyregod spillemænd og folkedansere i sam-
arbejde med Dans og Musik, Sydøstjylland. ●

Spillemandskredsen 
Region Nordjylland

08. januar Sammenspil kl. 19.30
22. januar Sammenspil kl. 19.30
30. januar Legestue i Brønderslev
05. februar  Valg til regionsbestyrelsen 
 kl. 19.30
19. februar Sammenspil kl. 19.30
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Velkommen til 

MARIBO 2010
”Det er muligt, at der er lige så kønne steder i verden, 

men der er ingen kønnere end Maribo”

LandsstævneL

Disse ord blev skrevet af digterpræsten Kaj Munk om 
købstaden i Lollands hjerte, Kaj Munk blev født i Mari-
bo by.
Med disse ord byder Landsforeningen Danske Folkedan-
sere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds velkom-
men til Landsstævne 2010 i Maribo, som afholdes i pe-
rioden 26.–31.7.2010 i samarbejde med foreningerne 
på Lolland.
En af de største attraktioner er den dejlige natur, som 
byder på mange tur- og oplevelsesmuligheder. Det gæl-
der søområdet og det gælder skovene rundt om byen, 
men også i selve byen er der oplevelser i vente.
Maribo by er den dag i dag præget af sit historiske ud-
spring: Byens historie går tilbage til dronning Margre-
the den Første, som med sit kloster – indviet til den 
hellige Sankt Birgitta – lagde grunden til byens udvik-
ling. I dag er der kun ruinerne tilbage af det kloster, 
hvori Christian den Fjerdes datter, Leonora Christine Ul-
feldt boede en årrække. 
De mange museer, bl.a. Lolland-Falsters Stiftsmuseum, 
Frilandsmuseet og Storstrøms Kunstmuseum giver mu-
ligheder for oplevelser udover det almindelige.

I byen fi ndes et rigt handelsmiljø med mange fristende 
tilbud, men der er også muligheder for at fi nde hygge-
lige cafeer med et righoldigt udbud af mad og drikke.
Stævneudvalget ser med stor glæde frem til sommeren 
2010 og vil i det efterfølgende præsentere stævnet.

Mange venlige hilsener
Stævneudvalget i Maribo 2010

www.maribo2010.dk

VELKOMMEN FRA LOLLAND KOMMUNE
Lolland kommune byder folkedanserne rigtig hjertelig 
velkommen til landsstævne i Maribo 2010. Vi er sikre 
på at I vil synes om vores hyggelige by med gamle kvar-
terer, domkirken og ikke mindst vores smukke område 
ved Maribo-søerne. Og vi glæder os meget til aktivitet 
i bybilledet med musik og folkedans. 
Vi håber, at det vil blive et velbesøgt stævne.

Venlig hilsen
Stig Vestergaard

Borgmester
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Mandag den 26. juli
Kl. 15.00-17.00 Workshop for unge spillemænd/dans 

for store børn/unge

Kl. 17.30-18.30 Region Sjælland opvisning på 
torvet

Kl. 17.00-22.00 Hyggekrog for børn på torvet og 
i Hylddalen

Kl. 19.00-20.00 Åbning på torvet
Kl. 20.00-21.00 Fælles spadseretur til Hylddalen, 

musik undervejs

Kl. 21.00-22.00 Hjemstavnsmøde i Hylddalen
Kl. 22.00-24.00 Region Sjælland legestue
Kl. 22.00-24.00 Alm. legestue
Kl. 22.00-23.00 Salgsafdelingen er åben
Kl. 24.00-02.00 Dans i teltet. 
Tirsdag den 27. juli
Kl. 06.30-08.30 Morgenvandring
Kl. 09.00-10.00 Rytmik for små børn
Kl. 09.00-10.15 Spil for børn til spillemandskoncert 

fra 6 år

Kl. 10.30-12.00 Dans med sang
Kl. 09.00-12.00 Øve spillemandskoncert
Kl. 10.45-12.00 Øve børnespil til spillemandskoncert: 

større børn

Kl. 09.30-15.30 Herregårdstur Corselitze
Kl. 09.00-11.30 Byvandring
Kl. 10.00-16.00 Museet er åbent
Kl.10.00-12.00 Workshop: Udforsk din egen 

pardans

Kl. 10.00-11.00 Besøg Sankt Birgitta klostret
Kl. 13.00-16.00 Workshop for unge spillemænd

❯

❯
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Kl. 13.00-16.00 Danseworkshop for unge dansere
Kl. 13.00-15.30 Byvandring
Kl. 13.00-16.00 Ældrearrangement
Kl. 13.30-14.30 Familie dans på torvet
Kl. 14.00-16.00 Arbejdende værksted på museet 
Kl. 14.00-16.00 Workshop rækkedanse
Kl. 14.30-19.00 Udfl ugt Maribo sø, gå, sejle, bus
Kl. 13.00-15.30 Hyggekrog for børn på torvet
Kl. 14.30-15.30 Region Nord opvisning på torvet
Kl. 16.00-19.00 Bålaktiviteter for børn
Kl. 17.00-18.00 Øve sang til spillemands koncert
Kl. 19.00-22.00 Hyggekrog i hallen
Kl. 19.30-20.30 Familielegestue for de mindste
Kl. 20.30-21.30 Familielegestue for mellemgruppen/

between

Kl. 20.00-23.00 Salgsafdelingen er åben
Kl. 20.00-24.00 Region Nord Legestue
Kl. 20.00-24.00 Skovbal med Ramsø 

spillemandslaug

Kl. 21.30-24.00 Legestue for de unge
Kl. 24.00-02.00 Dans i teltet 
Onsdag d. 28. juli
Kl. 08.00-09.00 Morgenandagt i Domkirken
Kl. 09.00-12.00 Workshop Lolland 1700 tals danse
Kl. 09.00-12.00 Workshop 1700 tals musik
Kl. 09.00-11.30 Byvandring
Kl. 9.30-15.00 Herregårdstur Fuglsang
Kl. 9.30-15.00 Cykeltur Maribo sø rundt
Kl. 9.00-15.00 Familietur med Anemonen, sejltur ud 

og bus hjem

Kl. 10.00-16.00 Museet er åbent

Indkvartering

STÆVNECAMPING
Der vil være indrettet nødcampingplads ved Blæsenborg 
Allé. Familie og handicap camping er på arealerne ved 
hallen. Der er ungdomscamping ved Blæsenborg sko-
len. En camping enhed er 6,5 x 8 meter. Målet på vog-
nen tages fra bagende til gaskasse incl. 
Der er toiletter på pladserne og badefaciliteter på sko-
le og ved hal kan benyttes.

SKOLELOGI
Er på Blæsenborg skolen, Blæsenborg alle.
Fra skolen er der ca. 900 m til hallerne. Fra nødcam-
pingpladsen er der ca. 400 m. til hallerne. Bemærk bi-
ler må ikke parkeres ved telt eller campingvogn.

Det er desuden en fordel at medbringe cykel, da Lolland 
er fl adt som en pandekage!
Der er lavet aftale med en bager, der vil sørge for friskt 
morgenbrød på campingplads og skole.

EKSTRA OVERNATNING
Der bliver mulighed for at ankomme om søndagen og 
overnatte på camping eller skolelogi mod ekstrabeta-
ling (50 kr. pr. person)

ALTERNATIV INDKVARTERING
Ønsker du alternativ indkvartering, er det noget du selv 
sørger for: Se de mange god forslag til indkvartering 
på: www.visitlolland-falster.com

Program for de enkelte dage  

❯
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Kl. 10.00-12.45 Sankt Birgitta klostret m. spisning
Kl. 13.00-16.00 Workshop for unge spillemænd
Kl. 13.30-14.30 Familiedans for børn på torvet
Kl. 14.00-16.00 Arbejdende værksted på 

Frilandsmuseet

Kl. 14.30-15.30 Region Midt opvisning på torvet
Kl. 13.00-15.30 Hyggekrog på Torvet
Kl. 13.00-15.00 Workshop, Rytmen i dansen
Kl. 17.00-18.00 Øve kor til spillemandskoncert
Kl. 19.00-22.00 Hyggekrog i Hallen
Kl. 19.30-20.30 Børnesangaften
Kl. 20.30-21.30 Familielegestue for mellemgruppen/

between

Kl. 20.00-23.00 Salgsafdelingen er åben
Kl. 20.00-24.00 Region Midt legestue
Kl. 20.00-24.00 Alm. legestue
Kl. 21.00 Kirkearrangement i Hylddalen
Kl. 21.30-24.00 Legestue for de unge
Kl. 24.00-02.00 Dans i teltet 
Torsdag den 29. juli
Kl. 06.30-08.30 Morgensejltur på Maribo sø
Kl. 09.00-12.00 Træning til spillemandskoncert
Kl. 09.00-10.15 Spil for børn til spillemandskoncert 

fra 6 år

Kl. 10.45-12.00 Træning for større børn til 
spillemandskoncert

Kl. 10.00-11.00 Besøg på Sankt Birgitta klostret
Kl. 10.00-12.30 Dansekursus i Skånske engelsker
Kl. 10.00-16.00 Museet er åbent
Kl. 10.00-17.00 Arbejdende værksted på 

Frilandsmuseet

Kl. 10.00-17.00 Familiedag på frilandsmuseet.
Kl. 13.00-16.00 Musikworkshop for unge 

spillemænd 

Kl. 13.00-16.00 Dansekursus for unge 15+
Kl. 13.30-16.00 Musik workshop skånske engelsker
Kl. 13.30-14.30 Dans for børn på torvet
Kl. 14.30-15.30 Region hovedstaden opvisning på

torvet

Kl. 13.00-15.30 Hyggekrog for børn på torvet
Kl. 17.00-18.00 Kor træne til spillemandskoncert.

Kl. 20.00-23.00 Salgsafdelingen er åben
Kl. 19.00-22.00 Hyggekrog i Hallen
Kl. 19.30-21.00 Familielegestue, Kristian Bugge og 

Lollands musikskole

Kl. 20.00-24.00 Region hovedstaden legestue
Kl. 20.00-24.00 Koncert og legestue med Chokladfa-

briken i Hylddalen

Kl. 21.00-24.00 Legestue for de unge
Kl. 24.00-02.00 Dans i teltet
Fredag den 30. juli
Kl. 06.30-08.30 Morgenvandring
Kl. 09.00-10.00 Rytmik for små børn
Kl. 09.00-15.00 Udfl ugt til Polakkasernen og 

Brunddragerne

Kl. 10.00-
ca.15.00

Cykeltur på Askø

Kl. 10.00-16.00 Museet er åbent
Kl. 10.30-12.00 Dans med sang
Kl. 10.00-12.45 Besøg Sankt Birgitta klostret, 

med spisning

Kl. 13.00-15.00 Generalprøve på 
spillemandskoncerten

Kl. 13.30-14.30 Familiedans på torvet
Kl. 13.00-15.30 Hyggekrog på torvet
Kl. 14.30-15.30 Region syd opvisning på torvet
Kl. 15.30-17.30 Spillemandskoncert
Kl. 18.00-19.00 Reception i kommunen
Kl. 19.00-22.00 Hyggekrog i hallen
Kl. 19.30-20.30 Familielegestue for de mindste
Kl. 20.00-22.00 Salgsafdelingen er åben
Kl. 20.00-22.00 Region syd legestue
Kl. 20.00-22.00 Alm. legestue
Kl. 20.30-21.30 Familielegestue for mellemgruppen/

between

Kl. 22.30 Afslutning i Hylddalen
Kl. 22.00-23.00 Hyggekrog i Hylddalen
Kl. 24.00-02.00 Dans i teltet
Lørdag den 31. juli
Kl. 12.00  Nødcamping, skolelogi og 

stævnekontor lukker

Ændringer kan forekomme!

❯Stævneåbning

Stævneåbningen fi nder sted på Maribo torv mandag den 
26. juli kl. 19.00. Der vil være faneindmarch, taler, mu-
sik og dans. Når åbningen er færdig, går vi til Hyldda-
len med fanerne forrest, akkompagneret af de mange 
musikgrupper, vi møder undervejs.

❯



Trin & Toner · Nummer 1 · Januar 2010 17

LandsstævneLandsstævne

Trin & Toner · Nummer 1 · Januar 2010 17

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Region Sjælland Region Nord Region Midt Region Hovedstaden Region Syd
Alm. legestue Skovbal m. Ramsø Alm. legestue Bal m. 

Choklad-fabriken
Alm. legestue

❯

❯

Dansekurser/workshops

Der tilbydes følgende dansekurser:

UDFORSK DIN EGEN PARDANS 
Tirsdag den 27. juli kl. 10.00-12.00
Til dig der gerne vil have udfordringer i dansen.
Der vil være fokus på din egen pardans. Hvad kan du 
gøre for, at det bliver en bedre oplevelse at danse? 
Instruktører Lis F. Jensen og Carsten Jørgensen.
Pris 30 kr.

RÆKKEDANSE 
Tirsdag den 27. juli kl. 14.00-16.00
Sjove, festlige og fornøjelige rækkedanse, både de kend-
te og dem der aldrig bli’r brugt.
Instruktører: Mette I Pedersen og Per Jensen
Pris 30 kr.

RYTMEN I DANSEN
Onsdag den 28. juli kl.13.00-15.00
Til dig der gerne vil lidt mere.
Bliv bedre til at fornemme rytmen i dansen. Hvad er det 
der har betydning for vores opfattelse af rytme og for 
vores dans?
Instruktør: Johnnie Frederiksen
Pris 30 kr.

WORKSHOP I LOLLANDSK 1700-TALS DANS OG 
MUSIK
Onsdag den 28. juli kl. 9.00-12.00
Med Kenneth Krak som underviser arbejder vi med re-

pertoiret fra Brødrene Basts nodebog og fra Reventlow-
bogen. Bemærk, at workshoppen henvender sig både 
til dansere og musikere – for netop samspillet mellem 
musik og dans er i fokus: Hvordan skal de smukke me-
lodier spilles, så der kan danses til dem – og hvordan 
skal dansen udføres, så den passer til musikken.
Pris 30 kr.

KURSUS I SKÅNSKE ”ENGELSKOR”
Torsdag den 29. juli kl. 13.30-16.00
De unge musikere fra ”Chokladfabriken” har lovet at gi-
ve en indføring i den særlige skånske dansetradition. 
Man har i Skåne modtaget nøjagtigt de samme danse, 
f.eks. fra England, som i Danmark, og det skånske re-
pertoire ligner det danske meget. Men man har forval-
tet traditionen lidt anderledes. Man har f.eks. i fl ere 
danse såkaldt ”fi gurering”, det vil sige passager, hvor 
den enkelte danser frit kan improvisere, som vedkom-
mende nu synes, at det passer til musikken.
Pris 30 kr.
 
DANSEKURSUS FOR 15+ 
Torsdag den 29. juli kl. 13.00-16.00
Instruktør: Birthe Jørgensen

DANSEWORKSHOPS FOR STORE BØRN OG UN-
GE 
Mandag fra 15-17, tirsdag og fredag kl. 13-16 arrange-
res der danseworkshops. Der arbejdes på at få unge in-
struktører. Tilmelding på stævnet.

Opvisninger og legestuer

OPVISNINGER
Hver region har opvisning på torvet mellem kl. 14.30 
og 15.30 efter samme skema som legestuerne. Region 
Sjællands opvisning mandag er dog rykket til 17.30-
18.30.
Samme aften har regionen opvisning i hallen i forbin-
delse med regionslegestuen.
Desuden forventes minimum 1 kvadrille fra hver region 
til at give opvisning på frilandsmuseet torsdag den 29.7. 
ved familiedag.

Regionerne vil få mulighed for at træne inden opvis-
ningerne.

LEGESTUER
Hver region har legestue en aften i hallen (samme dag 
som de har opvisning på torvet)
Desuden er der almindelig legestue i den anden hal el-
ler bal i Hylddalen

LEGESTUER
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Musikarrangementer

SPILLEMANDSKONCERT fredag kl. 15.30-17.30
Der er planlagt 3 typer indslag:
Kristian Bugge præsenterer et børne-ungdomsorkester
Lena Maaløe har med et kor af stævnedeltagere indøvet 
et par numre.
Stort spillemandsorkester præsenterer lollandsk musik 
fra 1700- og 1800-tallet. Instruktører bliver medlem-
mer af Højreby Spillemandslaug, bl.a. Gerd Nielsen og 
Astrid Pørtner Nielsen.
Alle deltager i generalprøven på spillemandskoncerten 
fredag kl. 13.00-15.00.

FORBEREDELSE TIL SPILLEMANDSKONCERT 
De to orkestre øver tirsdag og torsdag formiddag kl. 
9-12
Dog: Kl. 09.00-10.15 for børn ca. 6 år og opefter og kl. 
10.45-12.00 for lidt større børn 
 
KOR
Alle sanginteresserede stævnedeltagere inviteres til at 
synge i kor hver dag (dvs. tirsdag, onsdag og torsdag) 
kl. 17-18.

ONSDAG KL. 9-12
Workshop i lollandsk 1700-tals dans- og musik.
Med Kenneth Krak som underviser arbejder vi med re-
pertoiret fra Brødrene Basts nodebog og fra Reventlow-
bogen. Bemærk, at workshoppen henvender sig både 
til dansere og musikere – for netop samspillet mellem 
musik og dans er i fokus: hvordan skal de smukke me-
lodier spilles, så der kan danses til dem – og hvordan 
skal dansen udføres, så den passer til musikken.
Pris 30 kr.

TORSDAG KL. 13.30 -16.00
Chokladfabriken giver undervisning i ”engelskor” og 
anden skånsk spillemandstradition. Der bliver mulighed 
for om aftenen at komme til at spille med ved ballet i 
Hylddalen – hvis ellers man kan få lært at spille 
skånsk.
Pris 30 kr.

MUSIKCAFE
Vi arbejder på at få stillet et cirkustelt op ved siden af 
hallerne. Her afholdes hver aften musikcafé, hvor min-
dre grupper er mere end velkomne til at byde ind med 
kortere eller længere indslag. 
Bemærk, at nedenstående koncerter/bal – med entré – 
allerede er planlagt:

KONCERTER I TELTET
Mandag kl. 22.30: Koncert med Baltic Crossing der 
præsenterer en spændende ny CD med lollandsk musik 
– produceret med støtte fra de Lolland-Falsterske kom-
muner.
Tirsdag kl. 21.00-24.00: ROD er inviteret til at lave kon-
cert/ungdomsbal.
Fredag kl. 20.00-ca. 22.00.  Pørtners Komplot giver kon-
cert blandt andet med musik fra deres nye CD.
(Entre ved disse arrangementer: 30 kr. for stævnedel-
tagere, 60 kr. for ikke-stævnedeltagere)  

NATDANS
Efter kl. 24.00 er der naturligvis natdans i teltet. Vi har 
polititilladelse til at spille til kl. 2.00. Derefter kan 
hardcore-natdanserne fortsætte på Blæsenborgskolen i 
et lokale, hvor de ikke forstyrrer de sovende. 
Vi lægger vægt på, at alle kan spille med, så repertoi-
ret er fra ”358”.

WORKSHOP FOR UNGE MUSIKERE
Kenneth Krak og Kristian Bugge har lovet mandag, tirs-
dag og onsdag og evt. torsdag eftermiddag (kl.13-16, 
mandag 15-17) at lede en workshop for unge spillegla-
de musikere.
Med udgangspunkt i workshoppen og i samarbejde med 
ROD-folkene vil de også prøve at få organiseret små-
grupper af de unge, der kan spille på gangene og i ca-
feteriet i Maribohallerne, og ikke mindst ude i byen. Og 
samtidig sikre, at der er musik hver aften i musikcafe-
en og til natdans.

ARBEJDSOPGAVER TIL SPILLEMÆND
Vi håber, at også de voksne spillemænd er villige til at 
hjælpe med til, at der er musik alle vegne, hvor der er 
brug for det. Man skal være opmærksom på, at vi har 
lavet en særlig tilmeldingsblanket for spillemænd – der 
skulle kunne betyde, at vi så tidligt som muligt kan få 
en detaljeret vagtplan sendt ud. Her kan man også an-
give, hvem man evt. er vant til at spille sammen med.

Vagtplanen omfatter selvfølgelig de store legestuer i 
hallerne, men også musik i cafeteriet eller musikcafe-
en, ude i byen, ved ture, f.eks. på Søndersø, ved fami-
liedagen på Frilandsmuseet osv. osv.  

Derimod omfatter vagtplanen ikke de opvisninger, som 
regionerne står for.

M❯
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Hylddalen

Tæt ved Søndersø under de store gamle træer i Bangs 
Have ligger Maribos store amfi teatralske friluftsscene: 
Hylddalen.
I disse fantastiske omgivelser vil der i stævneugen væ-
re arrangementer hver aften. Der vil være opstillet salgs-
boder med mulighed for at købe diverse forfriskninger 
– og der er udlagt et stort dansegulv.
Vi har bestilt godt vejr hele ugen, men i tilfælde af regn 
fl yttes arrangementerne i det omfang det er muligt ind 
i hallerne.

HJEMSTAVNSMØDE
Mandag den 26.7. ca. kl. 21.00
Allerede mandag aften og i umiddelbar forlængelse af 
åbningen på torvet er der hjemstavnsmøde i Hylddalen. 
Tanken er, at vi med fanerne i spidsen vandrer fra tor-
vet forbi domkirken og ned langs søen og over til Hyld-
dalen. Langs ruten vil smågrupper af spillemænd stå og 
musicere.
Hjemstavnsmødet står i Kaj Munks tegn – bl.a. med op-
førelse af en lille dilettantkomedie på lollandsk, skre-
vet af Kaj Munk under hans gymnasietid. 
Der bliver mulighed for bustransport tilbage til haller-
ne.

RAMSØ SPILLEMANDSLAUG
Tirsdag den 27.7. kl. 20.00 – 23.00?
Ramsø Spillemandslaug har gennemgået et ”revitalise-
ringsprojekt” og vil gerne præsentere resultatet ved et 
stort bal i det grønne. Helle Larsen leder dansen med 
vanlig myndighed og humør. Forud for ballet kan der 
købes grillmad i det grønne….  
Entre: Gratis for stævnedeltagere, andre: 50 kr.

FOLKEDANSERGUDSTJENESTE
Onsdag den 28.7. kl. 21.00 
Med udgangspunkt i Lignelsen om den Barmhjertige Sa-
maritan afholdes en friluftsgudstjeneste. Pigegruppen 
”Embla”, med Christian Thorvaldsen som koreograf, har 
kreeret et par indslag i gudstjenesten, Embla’s unge 
musikere under ledelse af Astrid Pørtner Nielsen står for 

musik, ”Den voxne Kvartet” under ledelse af Lena Maaløe 
synger arrangementer skabt til lejligheden, teksterne 
står Lars Boye Petersen for. Og al musik i Gudstjenesten 
vil være hentet fra de gamle lollandske nodebøger.
Der venter en stor og anderledes oplevelse, hvor ”me-
nigheden” må påregne ikke bare at skulle synge – men 
også at danse med.
(Gratis adgang, men man opfordres til at støtte projek-
tet med kollekt)

KONCERT OG BAL MED CHOKLADFABRIKEN
Torsdag den 29.7. kl. 20.00
”Chokladfabriken” består af 5 af Skånes mest talentful-
de unge musikere. De vil bl.a. præsentere den særlige 
skånske danse- og musiktradition ”Engelskor”.
Man har i Skåne modtaget de samme impulser – f.eks. 
fra England - som i Danmark, men forvaltet dem lidt 
anderledes. F.eks. indgår der i mange danse ”fi gurering”, 
dvs. at danseren i en passage i dansen må improvisere 
frit, som han/hun nu synes, at det passer til musikken. 
Melodistoffet er ikke så meget anderledes end det dan-
ske, men spillemåden og tempofornemmelsen en lidt 
anden.
I løbet af torsdagen giver Chokladfabriken kurser både 
i dansen og musikken til dem, der gerne vil fordybe sig 
lidt mere.   
Entré: 30 kr. med armbånd, andre 60 kr.

AFSLUTNING
Fredag den 30.7. kl. ca. 22.30
Der bliver musikalsk underholdning og fællessang, og 
vi forventer en opvisning af de regerende Danmarksme-
stre – samt en præsentation af næste landsstævne i 
Aabenraa.
Til sidst går vi ned og ser på fyrværkeri ude over Søn-
dersøs natsorte vand og med Domkirken som smuk ku-
lisse.

H❯

❯Ældrearrangement

TIRSDAG D.27.7 KL. 13-16
Program:  Legestue
 Kaffepause med lollandske indslag 
Billetpris 30 kr. for deltagere med stævnearmbånd og 
60 kr. for andre.
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❯Sang

Som noget nyt vil vi i år prøve at integrere sangen i 
spillemandskoncerten. Derfor tilbydes interesserede 
stævnedeltagere en hyggelig sangtime tirsdag, onsdag 
og torsdag kl. 17-18 i selskab med den erfarne korleder 
Lena Maaløe samt at deltage i generalprøven fredag kl. 
13-15 og bagefter i spillemandskoncerten. 

Morgenandagt

ONSDAG D 28.7. KL. 8.00
Michael Foersom har lovet at forestå en morgenandagt 
for de morgenduelige i Domkirken, så man får lejlighed 
til at opleve det store lysende rum i funktion. Vi forsø-
ger at sørge for lidt forplejning til dem, der ikke lige 
nåede morgenmaden. (15 kr. for kaffe og rundstykke).

Aktiviteter for børn og unge

DANS MED SANG FOR DE 6-9-ÅRIGE
Instruktør: Kirsten Thorup
På dette hold vil vi synge en masse gode sange, både 
danske og afrikanske. Vi skal klappe, danse, hoppe og 
lave sjove sangøvelser! Holdet er for alle, der har lyst 
til at synge og bevæge sig.

RYTMIK FOR DE 2-5-ÅRIGE
Instruktør: Kirsten Thorup
På dette hold skal vi lære sjove rim og remser. Vi skal 
hoppe og danse og lære sange om dyr og meget mere. 
Mor og/eller far skal være med på holdet – for de vil 
også synes, det er sjovt at røre sig.

FAMILIELEGESTUE
Familielegestuen er på børnenes/de unges præmisser, 
hvor de er i centrum, men alle kan deltage.
Vi starter legestuen med sanglege, lette børnedanse, hvor 
selv det mindste/yngste barn kan deltage.
Efter 1 times tid begynder vi at danse lidt sværere kreds-, 

MANDAG
Kl. 15.00-17.00  Danse-/spille-workshop, store børn/

unge

Kl. 17.00-20.00 Hyggekrog på torvet
Kl. 20.00-22.00 Hyggekrog i Hylddalen
TIRSDAG
Kl. 09.00-10.00 Rytmik
Kl. 09.00-10.15 Spil for børn til spillemandskoncert, 

fra 6 år

Kl. 10.30-12.00 Dans med sang
Kl. 10.45-12.00  Spil for børn til spillemandskoncert, 

større børn

Kl. 13.30-14.30 Familiedans på torvet
Kl. 13.00-15.30 Hyggekrog på torvet
Kl. 13.00-16.00  Danse-/spille-workshop, store børn/

unge

Kl. 16.00-19.00 Bålaktiviteter
Kl. 19.00-22.00 Hyggekrog i hallen
Kl. 19.30-20.30 Familielegestue for de mindste
Kl. 20.30-21.30  Familielegestue for mellemgruppen/

between

Kl. 21.30-24.00 Legestue for de unge
ONSDAG
Kl. 09.30-15.00 Familietur med Anemonen
Kl. 13.00-16.00  Danse-/spille-workshop, store børn/

unge

Kl. 13.00-15.30 Hyggekrog på torvet
Kl. 13.30-14.30 Familiedans på torvet
Kl. 19.00-22.00 Hyggekrog i hallen
Kl. 19.30-20.30 Børnesangaften
Kl. 20.30-21.30  Familielegestue for mellemgruppen/

between

Kl. 21.30-24.00 Legestue for de unge
TORSDAG
Kl. 09.00-10.15  Spil for børn til spillemandskoncert, 

fra 6 år

Kl. 10.00-17.00 Familiedag på Frilandsmuseet
Kl. 10.45-12.00  Spil for børn til spillemandskoncert, 

større børn

Kl. 13.30-14.30 Familiedans på torvet
Kl. 13.00-16.00 Spille-workshop (unge)
Kl. 13.00-16.00 15+ dansekursus
Kl. 13.00-15.30 Hyggekrog på torvet
Kl. 19.00-22.00 Hyggekrog i hallen
Kl. 19.30-21.00  Familielegestue, Kristian Bugge og 

Lollands musikskole

Kl. 21.00-24.00 Legestue for de unge
FREDAG
Kl. 09.00-10.00 Rytmik
Kl. 10.30-12.00 Dans med sang
Kl. 13.00-16.00 Danse-workshop, store børn/unge
Kl. 13.00-15.30 Hyggekrog på torvet
Kl. 13.30-14.30 Familiedans på torvet
Kl. 19.00-22.00 Hyggekrog i hallen
Kl. 19.30-20.30 Familielegestue for de mindste
Kl. 20.30-21.30  Familielegestue for mellemgruppen/

between

Kl. 22.00-23.00 Hyggekrog i Hylddalen
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par- og kvadrilledanse, hvor målgruppen er mellemgrup-
pen/between. Herfra går det så over til at være ungdoms-
dans med fuld fart på, og der kommer sved på panden. 
Familielegestuen starter først kl. 20.30 med mellemgrup-
pen/between efter børnesangaften, hvor der også har 
været aktiviteter, såsom sanglege. Ungdomsdans følger 
efter.
Musik: Kristian Bugge og Lolland musikskole
I samarbejde med Kristian Bugge og Lolland musikskole, 
som har rigtig mange børn/unge violinspillere, har vi la-
vet denne familielegestue. Maribos borgere har mulighed 
for at købe billet ved indgangen, så de kan opleve stem-
ningen ved Landsstævnet 2010 i Maribo.
Kristian Bugge og de unge spillemænd spiller op til le-
gestue, hvor vi har mulighed for at vise, at folkedans kan 
være fællesnævneren for en hel families hobby.

HYGGEKROGEN
Hyggekrogen er en aktivitet eller en pasningsmulighed 
for børn og unge til landsstævnet. Den er åben på tor-
vet om eftermiddagen, i hallen om aftenen, når de voks-
ne danser. Endvidere vil den være åben ved åbning og 
afslutning i Hylddalen. Der vil hele tiden være voksne til 
stede til at sætte aktiviteter i gang og til at passe dem, 
der måtte ha’ behov for det.
Vi har en bred vifte af aktiviteter: 
På torvet vil I møde en rigtig kunstmaler, der hjælper os 
med at lave et stort fællesbillede, desuden vil der være 
mulighed for: at dreje en trænøglering, snitte perler, fl et-
te, knytte, og hvad man ellers kan lave af garn.
I hallen vil der være nogle unge dansere, der følger bør-
nene til familiedans, og der vil være tilbud som: at teg-
ne og farve, garnværksted med knytning, fi ltning, fl et-
ning m.m., eller man kan spille et spil og læse en bog, 
hvis man mere er til den slags. Hvis vejret er med os, kan 
vi selvfølgelig også lege ude.
Mandag og fredag aften kommer Jønne Bønne og fortæl-
ler historie i hyggekrogen i Hylddalen – så husk et tæp-
pe og en lommelygte

BÅLAKTIVITETER
Tirsdag d. 27. juli 
Kl.16.00-19.00 – hvis man mødes i hyggekrogen eller
Kl. 16.30-18.30 – hvis du selv tager til Blæsenborgsko-
len ved bålpladsen
Lad os mødes ved bålet eller i hyggekrogen, inden vi 
sammen skal til familiedanseaften. Bålet er klart, og der 
vil være mulighed for at bage snobrød, riste pølser, 2 
pølser og 2 brød til 10 kr., eller I kan selv medbringe, 
hvad I ønsker at spise.
I forbindelse med bålhyggen vil hyggekrogens medarbej-
dere være til stede. De vil arrangere rystesammen akti-
viteter f.eks. forskellige stafetkonkurrencer, og det vil 
være en oplagt mulighed for at lære hinanden at kende, 

inden aktiviteterne i hyggekrogen rigtig begynder.
Så pak hele familien sammen med tæpper, madkurv osv., 
og vi drager til Blæsenborgskolen, hvor der fi ndes en bål-
plads og grønne områder.

BØRNESANGAFTEN
Onsdag d.28.7. kl. 19.30-20.30
Instruktør: Leni Kjelgaard
Om du er 4 eller 80 – kom og få en hyggelig time, hvor 
vi synger nye og gamle sange og leger sanglege.

FAMILIEDANS PÅ TORVET

Hver dag kl. 13.30-14.30
Kom og vær med til familiedans på torvet. Vi vil gerne 
vise, at folkedans også er for børn eller, at hele fami-
lien kan ha’ samme hobby – nemlig folkedans. Vi glæ-
der os til at vise børne/familiedans på torvet.

FAMILIEDAG PÅ FRILANDSMUSEET
Se beskrivelse under udfl ugter

FAMILIETUR MED ANEMONEN
Se beskrivelse under udfl ugter

DANSEWORKSHOPS 
FOR STØRRE BØRN OG UNGE
Læs under dansekurser
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Dragtudstilling

Ved stævnet i Maribo vil der traditionen tro være en 
udstilling af dragtdele fra sidst i 1700-årene til omkring 
1870. Temaet for årets udstilling bliver ”Tøj fra Fal-
ster”.
Udstillingen bliver på Maribo Museum, der har meget 
fi ne rammer til netop dette brug. 
Der vil blive udstillet dragtdele, som aldrig tidligere har 
været udstillet, f.eks. dragtdele som har tilhørt Birthe 
Nielsdatter fra Sdr. Vedby på Falster.
Udover særudstillingen arbejdes der på at få andre ud-
stillinger til museet i perioden. 
Der vil i stævnedagene være arbejdende værksteder i 
forbindelse med udstillingen onsdag og fredag efter-
middag. 
Der arbejdes på at få arrangeret rundvisning i udstillin-
gen.
Museet har åbent onsdag til lørdag fra kl. 12-16

Udfl ugter 

TIRSDAG 
Morgenvandring Kl. 06.30-08.30
Herregårdstur Corselitze Kl. 09.30-15.30 
Byvandring Kl. 09.00-11.30     
Sankt Birgitta kloster  Kl. 10.00-11.00
Byvandring Kl. 13.00-15.30    
Maribo sø, gå, sejle, bus Kl. 14.30-19.00 

ONSDAG
Morgenvandring Kl. 06.30-08.30
Herregårdstur Fuglsang Kl. 09.30-15.30 
Byvandring Kl. 09.00-11.30      
Cykeltur Maribo sø rundt Kl. 09.30-15.00
Sankt Birgitta kloster (inkl. 2 retter mad) Kl. 10.00-12.45    
Familietur med Anemonen Kl. 09.00-15.00           
 
TORSDAG
Sejltur på Maribo sø Kl. 06.30-08.30
Sankt Birgitta kloster Kl. 10.00-11.00         
Familiedag på Frilandsmuseet Kl. 10.00-17.00       
 
FREDAG
Morgenvandring Kl. 06.30-08.30
Polakkasernen og Brunddragene Kl. 09.00-15.00          
Cykeltur på Askø Kl. 10.00-ca.15.00
Sankt Birgitta kloster (inkl. 2 retter mad) Kl. 10.00-12.45    
  
SKT. BIRGITTA KLOSTERET
Benyt dig af muligheden for at se Skt. Birgitta kloste-
ret indefra. En søster fra klosteret vil forestå rundvis-

U❯

D❯ FRILANDSMUSEET
I Maribo har vi et rigtig dejligt Frilandsmuseum, hvor 
der hver dag vil være arbejdende stande.
Temaet for arbejderne vil være hør og uld. Der bliver 
taget udgangspunkt i de teknikker, som man kan fi nde 
på de Lolland-Falsterske dragter. 
Der vil kunne ses broderi som Falstersyning, syning af 
hulsømme, knipling, tamburering og syning af knapper. 
Der vil ligeledes være uldbroderi, virkning af bånd og 
vævning af bånd. Frilandsmuseet har åbent tirsdag til 
søndag fra kl. 10-16

SALGSUDSTILLING
Salgsudstillingen fi nder man i Maribo-hallerne. Her vil 
der være mulighed for at se, hvad der rører sig på dragt-
materialesiden samt at få råd og vejleding. Der vil væ-
re salg af Landsforeningens materialer til dragtfremstil-
ling. Desuden vil der være eksempler på materialer fra 
eksterne udstillere. 

ningen af hele klosteret, fortælle om dagligdagen i klo-
steret, historien, betydningen for Maribo af, at de har 
et kloster og meget mere. Du vil opleve en stilhed og 
ro, der er god for sjælen. Vi kan tilbyde rundvisning 
med spisning og uden spisning, hvor du deltager på de-
res præmisser.
Guide: Søster fra Skt. Birgitta Klosteret
Mødested/-tid: Skt. Birgitta kloster, Refshalevej 81, Ma-
ribo, kl. 9.45
Pris: 35 kr. u. spisning, 185 kr. inkl. spisning

MARIBO SØERNE RUNDT PÅ CYKEL (CA. 35 KM)

Turen går imellem de 4 søer, der udgør Naturpark Mari-
bosøerne. Undervejs vil du høre om, hvordan søerne er 
opstået, og hvad der rører sig i, på og over søerne. Du 
vil besøge Engestofte Kirke og høre om Monica Wich-
feld, en modstandskvinde fra 2. verdenskrig. Der bliver 
stop med passende mellemrum, hvor du kan se ud over 
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et museum, hvor du kan opleve/høre om roepigernes 
liv på Lolland. Du forsætter ad de lollandske veje til et 
lille område, som hedder Brunddragene, et område med 
natur, sommerhuse, og fælles toilet på ”hovedgaden”, 
ingen vand, el eller anden form for luksus, men natur, 
udsigt til Østersøen og meget mere. Du kan vælge at 
gå med ud til ”Nina’s hus” og spise frokosten eller sid-
de ved sommerhusene eller spise ved vandet. Hvad kan 
du forlange mere?  Dette er en tur, der byder på spæn-
dende indtryk både for de, der er dårligt gående, og for 
dem, der kan klare det hele.
Guide: Polakkasernen – Torsten Elsvor
Brunddragene: Naturvejleder Uffe Nielsen
Mødested/-tid: Hallen, kl.8.45
Pris: 170 kr. u. madpakke, 200 kr. m. madpakke.

SEJLTUR MED ANEMONEN VIA BORGØ TIL SKEL-
NÆSHYTTEN, SPADSERETUR TIL SKOVBØRNE-
HAVEN FORBI HERREGÅRDEN SØHOLT

Med Domkirken i baggrunden tager vi på sejltur med 
turbåden Anemonen på Maribo Søndersø (med ophold 
på Borgø) og besøger dernæst guldalderpavillonen fra 
1822, der ligger midt på halvøen Skelsnæs. Her holder 
vi pause, idet der er bænke og borde på stedet. Derfra 
vandres ad skovveje til Skovbørnehaven ved godset 
Søholt (3 km), hvor vi bl.a. vil besøge resterne af den 
gamle barokhave anlagt i 1690, ligesom vi vil besigti-
ge dele af de arkitektonisk interessante avlsbygninger 
fra starten af 1900 tallet. Turen slutter med kaffe/kage 
i Skovbørnehaven, derfra bliver du afhentet i bus.
Guide: Naturvejleder Uffe Nielsen 
Mødested/-tid: Maribo domkirke ved bådebroen, kl. 
14.15
Pris: 170 kr. u. madpakke, 200 kr. m. madpakke

MORGENVANDRING - HJERTERUTEN NØRRESØ 
RUNDT (4 KM)
Vi starter på parkeringspladsen ved Bangs Have, hvor-
fra turen går rundt om den bynære del af Nørresø med 
en afstikker til borgbankerne i Lysemose, hvor der for-
tælles om Grimstrup Slot og de øvrige borganlæg i sko-
ven. Her ved Nørresø er naturen rykket helt ind i byen, 
eller er det omvendt. Undervejs vil der være kaffe/the 
og et rundstykke.

landskabet og nyde naturen. Du passerer fl ere store går-
de. Turen er krydret med fortællinger. Frokostpausen er 
i Alsø ved et idyllisk hus halvvejs på turen. Her venter 
der en kulinarisk oplevelse, nemlig en smagsprøve på 
kogte sild fra Lolland. Du får også oplæsning af en æg-
te lollik, uden oversættelse. Efter pausen fortsætter du 
i samme rolige tempo, som du startede i. Alle, der har 
en cykel, kan deltage. Turen er uden store stigninger. 
Prisen på turen inkluderer: 1 kogt sild, 1 snaps og 1 øl/
vand. Hvad du ellers skal nyde, medbringer du selv, el-
ler du bestiller en madpakke. 
Links til www.naturparkmaribo.dk på Landsstævnets 
hjemmeside, hvor der er skrevet om kogte sild m.m.
Guide: Jytte Sørensen
Mødested/-tid: Hallens parkeringsplads, kl. 9.15
Pris: 60 kr. u. madpakke, 90 kr. m. madpakke

ASKØ/LILLEØ RUNDT PÅ CYKEL (CA. 10 KM)

Du sejler fra Bandholm Havn til Askø, hvor du bliver 
modtaget af Peter Larsen, som vil guide/vise dig rundt 
på hele øen. Han vil fortælle om Askøs historie, kirken, 
museet, Claus Meyers frugtplantage og hvilken betyd-
ning den har for øen, hvordan er det at være øboer og 
meget mere.
Guide: Peter Larsen, Lilleø. Turleder: Jytte Sørensen
Mødested/-tid: Bandholm havn, kl.10. Sluttidspunkt er 
i Bandholm. Der er mulighed for at vælge en afgang 1 
time senere fra Askø
Pris: 100 kr. u. madpakke, 130 kr. m. madpakke.

POLAKKASERNEN OG BRUNDDRAGENE

Få indblik i roepigernes historie og nyde frokosten i det 
fredede strandområde Brunddragene
Du kører med bus til Polakkasernen i Tågerup, som er ❯
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Guide: Naturvejleder Uffe Nielsen NB
Mødested/-tid: Bangs Have parkeringsplads, kl. 6.15
Pris: 40 kr.

MORGENSEJLADS MED ANEMONEN 

Oplev morgenstemningen på Maribo Søndersø. Dyreli-
vet er aktivt, og hvis vejret viser sig fra sin milde side, 
er det helt specielt at opleve naturen fra søsiden. Der 
vil desuden være plads til musik og fællessang. Vi sej-
ler rundt om Borgø og dernæst til naturskolen ved Søn-
dersø, hvor der er landgang, og hvor kaffe/te og et 
rundstykke står klar. På turen hjem går vi ad den smukt 
beliggende natursti, der fører os gennem/forbi græs-
sende køer, enge, skov og sø samt dyrkede marker. Fine 
muligheder for at se noget af Maribosøernes eneståen-
de fugleliv
Guide: Naturvejleder Uffe Nielsen
Mødested/-tid: Maribo domkirke ved bådebroen, kl. 
6.15
Pris: 100 kr.

HERREGÅRDSTUR TIL FUGLSANG 

Turen går til det østlige Lolland, forbi fl ere store går-
de/godser. På Fuglsang bliver der rundvisning på Slot-
tet, hvor du bl.a. kan se/høre om livet på herregården 
i saloner og parken. Efter indtagelsen af frokosten i par-
ken eller indendørs, kan du nyde den smukke park og 
landskabet omkring Fuglsang. Turen videre går ad de 
lollandske veje forbi Nysted, Danmarks mindste køb-
stad, Ålholm og Maribosøerne. www.fuglsangherrega-
ard.dk

Guide: Anne Marie Larsen
Mødested/-tid: Hallen, kl. 9.15
Pris: 150 kr. u. madpakke, 180 kr. m. madpakke

HERREGÅRDSTUR TIL CORSELITZE 
Turen går til Falster, hvor du undervejs kører forbi fl ere 
store godser/herregårde. På Corselitze kommer du ind 
i hovedbygningen og får et indblik i det herskabelige 
miljø. En guide vil fortælle dig om stedet. Du får lov til 
at se de værelser, som Dronningen og Prinsen overnat-
ter i, når de er på besøg. Derefter vises du rundt i det 
arbejdende folks kvarterer, og til slut er der også et 
skovbrugsmagasin. Maden kan nydes i Parken.
Turen fortsætter op langs Falsters østkyst til Hesnæs, 
hvor du får mulighed for at se nogle meget specielle 
huse. De er beklædt med tagrør. Du kan også stikke tæ-
erne i Østersøens vand eller gå en tur på havnen.    www.
corselitze.dk
Guide: Poul Schreiner
Mødested/-tid: Hallen, kl. 9.15
Pris: 150 kr. u. madpakke, 18o kr. m. madpakke

FAMILIEDAG PÅ FRILANDSMUSEET (HÅNDVÆR-
KERDAG)

På denne dag får du mulighed for at se/opleve/møde 
gamle håndværk uden brug af bl.a. strøm. Du får chan-
cen for at opleve de imponerende dampmaskiner og se 
en lokomobil. Der vil være workshops, hvor du kan dan-
se, synge, spille, mannequinopvisning med folkedanser-
dragter, opvisning, musik i det grønne m.m. 
For at komme til og fra Museet, kører der hestevogn fra 
campingpladsen, stævnekontor og Blæsenborgskolen 
og retur. Det koster et mindre beløb. Du kan også gå, 
cykle eller køre dertil. Den medbragte mad kan nydes i 
de skønne omgivelser.
Link på hjemmesiden www.maribo2010.dk om håndvær-
kerdagen

BYVANDRING
Hør historien om da landsbyen Skimminge blev til køb-
staden Maribo i 1416. På vores tur rundt i byen, vil du 

❯
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Diverse oplysninger

INSTRUMENTOPBEVARING
Instrumenter kan opbevares i et afl åst lokale i forbin-
delse med hallerne.

CYKEL TIL CYKELTURENE
Kunne du tænke dig at deltage i en af de annoncerede 
cykelture, og har du ikke mulighed for at medbringe cy-
kel, kan stævnet være behjælpelig med at skaffe en cy-
kel, hvis du sætter + i tilmeldingen.

STÆVNE T-SHIRTS
Også i år vil du få mulighed for at bestille en stævne 
T-shirt.
Farven i år er lys gråmeleret. Der vil være påtrykt stæv-
nelogo.
Modellen vil være i størrelserne small - XXXL og koster 
75 kr. Bestil ved tilmeldingen, der bliver kun lavet få 
ekstra!

TILMELDING
Det vil lette arbejdet enormt, hvis så mange som mu-
ligt vil benytte den elektroniske tilmelding, som fi ndes 
på adressen www.folkedans.dk
Der udsendes dog også tilmeldingsmateriale i papirform, 
som udfyldes og returneres til sekretariatet, som der-
efter foretager indtastningerne. For denne tilmeldings-
form gælder det at tilmeldingen først registreres når 
den er tastet ind.
Tilmeldingen åbner 31. januar 2010.

FRAMELDING
Ved framelding inden 15.6.2010 tilbageholdes et admi-
nistrationsgebyr på 100 kr. pr person. Efter denne dato 
kan der kun ske tilbagebetaling ved fremvisning af læ-
geattest (som betales af stævnedeltageren)
Stævnematerialet vil blive sendt direkte til deltager-
ne.

D❯

❯

❯

Salgsudstillinger i bordtennishallen

SPILLEMANDSKREDSENS SALGSUDSTILLING 
Forlaget præsenterer sit store udvalg af nodebøger, bånd 
og CD’ere. Du kan lytte til musikken inden du bestem-
mer dig.

LDF’S SALGSBOD
PR udvalget og LDF’s styrelse vil byde velkommen i salgs-

boden, hvor der er rigtig mange ting at vælge imellem 
i mange forskellige prisklasser, både for små og store 
købere.

DRAGTUDVALGETS SALGSBOD
Er beskrevet under dragter.

Faner

SKAL BRUGES VED: 
Åbning på torvet - Gå med fanerne til Hylddalen - Hjem-
stavnsmøde
Der skal være fanevagt ved ovennævnte arrangementer. 
Når fanerne ikke er i brug vil der være stativer i hallen, 
hvor de kan stå under stævnet.

få mulighed for at se og høre om: de små stræder i den 
gamle bydel, Kaj Munks betydning for byen, det gamle 
Gåsetorv, domkirkens historie, se det gamle kirkesølv 
og m.m. Guider: Max Broms og Terkel Jakobsen
Maribo domkirke: Kirketjener Flemming Jensen
Mødested/-tid: Maribo torv ved turistbureau, kl. 
8.45/12.45
Pris: 40 kr. 

FAMILIETUR MED ANEMONEN
Med hele familien drager du med Anemonen med musik 
og sang. Guiden vil fortælle om, hvad du ser og ople-
ver undervejs, så alle kan forstå det. Ved Skelsnæshyt-
ten indtages frokosten, synges en sang, leges m.m.,
Inden vi går (3km) til Skovbørnehaven, hvor der vil væ-
re rig mulighed for at lege, synge, danse, sove til mid-
dag. Alt dette kan du opleve, inden bussen kører dig 
tilbage til Hallen.
Guide: Naturvejleder Uffe Nielsen
Mødested/-tid: Maribo domkirke ved bådebroen, 
kl.8.45
Pris: 0-14 år 40 kr., 15 år og opefter 150 kr.
Husk: Der er mulighed for at nogle af turene kan 
dubleres, men ellers gælder først til mølle princip-
pet. Ved for få tilmeldinger vil udfl ugten/turen bli-
ve afl yst.
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Prisliste for Landsstævnet i Maribo 2010
Stævnemærke voksen fra 26 år (tilmeldt senest 31.3.2010) 600 kr.
Stævnemærke voksen fra 26 år (tilmeldt efter 1.4.2010) 700 kr.
Stævnemærke unge mellem 15 og 25 år (tilmeldt senest 31.3.2010) 400 kr.
Stævnemærke unge mellem 15 og 25 år (tilmeldt efter 1.4.2010) 500 kr.
Stævnemærke B&U 5-14 år (tilmeldt senest 31.3.2010) 250 kr.
Stævnemærke B&U 5-14 år (tilmeldt efter 1.4.2010) 350 kr.
1 dags stævnemærke voksne, gældende fra kl. 8.00 til kl. 02.00 150 kr.
1 dags stævnemærke 15-25 år 100 kr.
1 dags stævnemærke 5-14 år 75 kr.
Camping- eller skolelogi for voksne fra 26 år, pr. person 150 kr.
Camping- eller skolelogi for unge 15-25 år, pr person 100 kr.
Camping- eller skolelogi for børn 5-14 år, pr. person 50 kr.
Camping- eller skolelogi for børn 0-4 år gratis
Ekstra campingplads til campingvogne over 8 m 150 kr.
Campingplads til fællestelt max. 6,5 x 8 m 150 kr.
Campingplads til fællestelt max.6,5 x 16 m 300 kr.
Overnatning mellem søndag og mandag pr person både camping og skolelogi
Voksne fra 26 år
Unge 15-25 år
Børn 5-14 år

50 kr.
30 kr.
15 kr.

Koncerter
Spillemandskoncert 50 kr.
Pørtners komplot 30 kr.
Baltic crossing 30 kr. 
Chokladfabriken 30 kr.
Udfl ugter
Byvandring 40 kr.
Morgenvandring 40 kr.
Sankt Birgitta kloster uden spisning 35 kr.
Sankt Birgitta kloster med spisning 185 kr.
Maribo sø, gå sejle, bus 170 kr.
Cykeltur Maribo sø rundt 60 kr.
Familietur med Anemonen 0-14 år

>15  år
40 kr. 
150 kr.

Morgentur på Maribo sø 100 kr.
Polakkasernen og Brunddragene 170 kr.
Cykeltur på Askø 100 kr.
Herregårdstur Fuglsang 150 kr.
Herregårdstur Corselitze 150 kr.
Madpakke til turene   30 kr.
Kurser og workshops
Lollandsk 1700 tals musik                                                       30 kr.
Lollandsk 1700 tals dans 30 kr.
Kursus i skånske engelskor (musik) 30 kr.
Kursus i skånske engelskor (dans) 30 kr.
Udforsk din egen pardans 30 kr.
Rytmen i dansen 30 kr.
Rækkedanse 30 kr.

StævnepriserS❯
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❯ REGION NORDJYLLAND

BALDANSE
Har du lyst til at danse de gamle baldanse, indbydes du 
til tre danseeftermiddage med gennemgang af: 
Britta Polka 
Promenadekvadrillen 
samt andre sværere/sjældne brugte folkedanse.      
Søndag den 10.1, 24.1 og 7.2 2010 kl. 14 – 16.30
i Vodskov skoles aula, Kirkevej 53.
Drej ind ad Langbrokrovej og Skovsyrevej.
Instruktører: Trine, Ture, Lotte og evt. Vita
Spillemand: Bruno    
Pris:
Medlemmer af LDF: 150 kr. pr. person (for 3 gange)
Ikke medlemmer: 175 kr. pr. person (for 3 gange)
Medbring: Kaffe  
Tilmelding hurtigst muligt til en i danseudvalget:
Bodil Sørensen Tlf. 9792 5037   
Lotte Gjølager Tlf. 2758 9413                 
Trine Andersen Tlf. 9838 9162
Ture Andersen Tlf. 9894 9344
Vita Ugilt Tlf. 9846 2533 / Vita.Ugilt@pc.dk 

REGION NORDJYLLANDS ÅRSMØDE
Mødested 
Vodskov skole,Kirkevej 53
Drej ind ad Langbrokrovej og Skovsyrevej
Lørdag, den 30. jan. 2010 Kl.  13.30
Vi håber at se medlemmer fra alle vore foreninger i re-
gionen. Hver forening har ret til at sende 2 stemmebe-
rettigede deltagere til regionsmødet, i øvrigt er enhver 
folkedanser velkommen til at deltage i mødet.
Der serveres kaffe.
Dagsorden
1.  Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Danse-, dragt-, PR-, rejseudvalgets beretninger
4. Regnskab
5. Valg af stemmetællere
6.  Indkomne forslag skal indsendes senest 8 dage før 

mødet
7. Valg til regionsbestyrelsen. På valg er:
 Jette Andersen
 Inger Nielsen
 + en i stedet for Kresten Jensen
8. Arbejdsplan 2010
9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Regionsbestyrelsen Kurt Christensen

TUR MED NORDJYSKE FOLKEDANSERE
Nu har folkedanserne igen været på tur. Denne gang gik 

turen til St. Gilgen i det maleriske Salzkammer i Østrig 
fra den 30. august til 5. september 2009.
Vi var 48 personer inklusive instruktør, 2 spillemænd 
og rejseleder. Turen startede fra Hirtshals kl. 5,00 med 
overnatning i Göttingen, nåede vi om eftermiddagen 
byen St. Gilgen i Østrig og blev indkvarteret på Hotel 
Bachwirt. 
Vi tog med færgen over Wolfgangsee til byen St. Wolf-
gang, hvor vi skulle se Hotel den hvide hest. Filmen 
”Sommer i Tyrol” var optaget i denne by. Vi besøgte kir-
ken og de fl este var på rundtur med hestevogn i byen. 
Efter nogle timer i St. Wolfgang sejlede vi på rundtur 
med færgen på Wolfgangsee. Solen skinnede og det he-
le var fl ot som på et postkort. Vel tilbage på Hotel Ba-
chwirt serverede værten og hans kone ”Kaffeklatsch” – 
som er det store østrigske kaffebord med kager. Om af-
tenen blev der spillet østrigsk musik i haven ved hotel-
let. En rigtig hyggelig aften.
Besøgte Salzburg, som er en af Centraleuropas smuk-
keste byer. Vi så Domkirken, Mozarts hus, kæmpe spring-
vand og fi k handlet. Om eftermiddagen dansede vi på 
torvet i St. Gilgen foran deres smukke rådhus. Aftenen 
sluttede med fællessang i gårdhaven ved hotellet.
Denne dag skulle vi en tur til Hallstätter See. Byen Hall-
statt er så fl ot som en ”billedbog”, hvor det på utrolig 
vis er lykkedes befolkningen at bygge en terrasseformet 
by på den stejle bjergskråning ned mod den idylliske 
Hallstätter See. Gaderne er så smalle, at det er svært 
for bilerne at køre rundt. Der var bom ved indfaldsve-
jen til byen. Nogle så saltmine og andre var på sejltur 
på søen. I byen var en skeletkirkegård. På grund af 
pladsmangel/lidt jord blev ligene gravet op efter 10-12 
år og derefter blev skelettet renset og sat ind i et grav-
kammer. Denne skik bruges ikke mere. I stedet bliver 
folk brændt og sat ned på gravstedet. Lidt af en spe-
ciel oplevelse at se.
Om aftenen var vi sammen med de lokale dansere på 
Hotel Fischermann. De lokale viste deres tyrolerdanse 
og vi dansede vores folkedans. Til slut sang mændene 
fra de lokale dansere fødselsdagssang for en af deres 
dansere med fælles drikning af et ca. 2 liters krus med 
6 slanger i bunden. Det var sidste opvisning.
Vi kørte over til ”Ørneborgen ” (Hohenwerfen) – bor-
gen, der ligger ca. 70 km fra St. Gilgen, hvor den kend-
te krigsfi lm efter Alistair Macleans roman blev indspil-
let. På Ørneborgen så vi falkonerer, og på rundvisnin-
gen på borgen, så vi kyskhedsbælte, tommelskrue m.v. 
Om aftenen  hyggeligt samvær med dans og sang.
Vi startede mod nord og med overnatning på Hotel 
Rennschuh i Göttingen nåede alle hjem sidst på afte-
nen mætte af oplevelser efter en dejlig tur til Østrig.

Rejseudvalget, november 2009  
Ruth Toft Pedersen ❯
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TUREN I 2010 GÅR TIL BELGIEN
Ja nu er spændingen udløst, på rejsemødet/generalfor-
samlingen den 21. november 2009, blev det besluttet, 
at turen skal gå til Belgien i uge 36 i 2010. 
Tilmeldingmåde/orienteringsmøde, dato vil blive med-
delt senere, når rejseudvalget har fået undersøgt ind-
kvartering m.v.
Det øvrige fra rejsemødet/generalforsamlingen:
Knud Pedersen blev valgt til dirigent.
Formanden Lindhart Madsen orienterede om, hvordan 
turen til Østrig var gået.
Kassereren Frits Larsen gennemgik regnskabet som blev 
godkendt.
Valg:
Jørgen Svendsen blev valgt til bestyrelsen.
Lindhart Madsen lovede at fortsætte, men kun 1 år ad 
gangen.
1. suppleant blev Bjarne Christiansen
2. suppleant blev Hans Jørgen Andersen 
Hans Jørgen Andersen lovede at fortsætte som revi-
sor.
Suppleant for revisor blev Frits Larsen 
Reserveret Flauenskjold Gl. Smedje den 13.11.2010 til 
rejsemøde/generalforsamling for valg og rejsemål i 
2011. 
Dagen sluttede med middag og dans med 45 deltage-
re. 
Rejseudvalg m.v. i 2009/10 er således:
Bestyrelse Lindhart Madsen, Jørgen Jensen, Keld Pe-
dersen, Ruth Toft Pedersen og Jørgen Svendsen
Suppleant til bestyrelse, Bjarne Christiansen, Hans Jør-
gen Andersen
Revisor Hans Jørgen Andersen, revisorsuppleant Frits 
Larsen.

Rejseudvalget i 
Region Nordjylland

VELLYKKET DAG I AARS
Sammen med Museumscenter Aars afholdt dragtudval-
get i Region Nord håndarbejdsdag søndag 25. okto-
ber. 
Vi havde indbudt lokale håndarbejdsentusiaster. Mange 
havde sagt ja til at deltage så vi var i alt 15 aktive del-
tagere fordelt i hele museet. 
Udover de teknikker, vi kender fra vores dragter: Strik, 
fl os, knipling, tamburering, virkning og vævning af 
bånd, knytning af snore, syning af særk, syning af knap-
per var der værksteder med spinding og vævning med 
hundehår, broderi med symaskine, orkis og meget an-
det. 
Der var udstillet opsat kvindehovedtøj fra det nordjy-
ske område, både i hel og halv størrelse. En fi n udstil-
ling af dukker med kopier af kongelige brudekjoler var 
der også blevet plads til.

Hele dagen vistes en billedserie af et udvalg af sjaler 
fra dragtudvalgets store sjalsregistrering sammen med 
sjalsbilleder på opstillede tavler.  
Museet blev besøgt af mange interesserede gæster, som 
kikkede og spurgte løs.
En rigtig god dag i Region Nord.

Dragtudvalget  
Region Nordjylland

❯ REGION MIDTJYLLAND

RYSTE-SAMMEN EFTERMIDDAG - OG VALGMØ-
DE:
I indbydes hermed til Ryste-sammen eftermiddag og 
valgmøde for alle medlemmer af Landsforeningen Dan-
ske Folkedansere i Region Midtjylland.
Vi mødes søndag den 24. januar 2010 kl. 13.00 i Bib-
liotekssalen i Ikast, Grønnegade 25, 7430 Ikast, hvor 
vi nyder vores egen medbragte madkurv – husk service. 
Drikkevarer kan købes.
Efter frokosten afholder vi valgmødet med følgende 
dagsorden:
Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Regnskabet for det forløbne år.
Indkomne forslag
Fremlæggelse af arbejdsplan for følgende år incl. bud-
getforslag
Nyt fra udvalgene  - udvalgene har mulighed for at in-
formere om kommende arrangementer.
Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år. 
På valg er Peter Sørensen, Niels Bøje og Lene Sand Niel-
sen.
Eventuelt
Eventuelle forslag skal være regionsbestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før mødet.
Hver forening har 2 stemmer, og der kan kun afgi-
ves én stemme pr. person. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. Valgperioden er 2 år således, at der hvert år 
er 3 regionsbestyrelsesmedlemmer på valg. En person 
kan ikke på samme tid bestride poster i LDF-styrelse og 
i en regionsbestyrelse. Referat fra valgmødet sendes pr. 
mail eller post til foreningerne i Region Midtjylland in-
den årsmødet i LDF.
Efter valgmødet er der kaffepause med GRATIS KAFFE-
BORD med kaffe/the og kage.
For at få rystet os sammen, slutter vi en hyggelig ef-
termiddag med et GRATIS BAL til fantastisk musik af 
Helle og Jens Rohde & Lene og Aksel Sand Nielsen.
Tilmelding og indsendelse af forslag senest den 16. ja-
nuar 10 til Asger Knudsen, Akacieparken 25, 7430 Ikast, 
tlf. 9715 4545 eller pr. mail: a.e.knudsen@mail.tele.
dk

❯
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Mød talrigt op, så I kan være med til at forme regi-
onen, og vi kan lære hinanden at kende.
Vi glæder os til at se Jer!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Landsforeningen Danske 

Folkedansere Region Midtjylland

❯ REGION SYDDANMARK

DANSEUDVALGET HAR HERVED FORNØJELSEN 
AT INDBYDE TIL
Trinkursus II
søndag den 17. januar 2010 kl. 10.00-16.00
i ”Spiloppen”, Nygadehuset, Nygade 23A, 6200 Aaben-
raa
Vi skal lære at danse vals og hopsa, og måske også lidt 
andre trin - og selvfølgelig danse, hvor disse trin ind-
går. 
Kurset er både for nybegyndere udi folkedansen, for 
øvede dansere, som gerne vil genopfriske trinene og for 
instruktører, som gerne vil have tips til undervisnings-
metoder. 
Instruktør: Mette Inge Baltsersen, Kolding
Program: Kl. 10.00 Kurset starter
 Kl. 12.30 Vi spiser vor medbragte mad
 Kl. 13.00 Kurset fortsætter
 Kl. 15.00  Vi drikker vor medbragte kaffe, eva-

luerer og kører hjem!
Deltagerpris: Det koster 100 kr. at deltage, men er du 
medlem af LDF eller DFS, får du 50 kr. i rabat – så er 
din deltagerpris kun kr. 50!
Tilmelding: Senest 10. januar til Lone Schmidt på lo-
ne@folkedans.dk eller tlf. 2160 6845. Husk navn, adres-
se og telefonnummer ved tilmelding.
Vi glæder os til at se jer til en god og lærerig dag!

Venlig hilsen
Danseudvalget

Region Syddanmark

KURSUS I PARDANSENE TIL KONKURRENCE-
DAGEN
Søndag den 7. februar 2010 kl. 10.00-16.00 
Går du og overvejer at stille op i pardansekonkurrencen 
til Landsforeningens konkurrencedag den 8. maj?
Kunne du godt tænke dig at få gennemgået dansene til 
konkurrencen?
Så er det her kursus lige noget for dig!
I oktobernr. af Trin & Toner kan du læse alt om de al-
dersopdelte rækker, man kan stille op i ved konkurren-
cen samt hvilke danse, der skal danses i de forskellige 
rækker.
Når du tilmelder dig kurset bedes du venligst oplyse, 
hvilken række du (måske) stiller op i og så vil dansene 

i de pågældende rækker blive gennemgået. Husk at kur-
set er for alle - både børn og voksne. Det er selvfølge-
lig ingen betingelse, at du deltager i konkurrencen den 
8. maj - men det ville da være rigtig dejligt med stor 
repræsentation fra Region Syddanmark!
Instruktør: Lone Schmidt
Program: Kl. 10.00 Kurset starter
 Kl. 12.30 Vi spiser vor medbragte mad
 Kl. 13.00 Kurset fortsætter
 Kl. 15.00  Vi drikker vor medbragte kaffe, eva-

luerer og kører hjem!
Deltagerpris: Det koster 100 kr. at deltage, men er du 
medlem af LDF eller DFS, får du 50 kr. i rabat – så er 
din deltagerpris kun kr. 50!
Tilmelding: Senest 1. februar til Lone Schmidt på lo-
ne@folkedans.dk eller tlf. 2160 6845. Husk navn, adres-
se og telefonnummer ved tilmelding + oplysning om 
række.
Vi glæder os til at se jer til kurset og ikke mindst til 
Konkurrencedagen 8. maj 2010.

Venlig hilsen
Danseudvalget

Region Syddanmark

❯ REGION SJÆLLAND

MEDLEMSMØDE
Lørdag den 23.01.2010 kl. 14
Regionen afholder årets store medlemsmøde på Lys-
holm skole, Skolevej 1, 4690 Haslev. Mødet er for be-
styrelser, dansere, instruktører, dragtinteresserede mfl ., 
der får mulighed for at se og høre om regionens og re-
gionsudvalgenes arbejde/tilbud, samt stille spørgsmål 
og forslag mv.. Der udsendes mere detaljeret indkaldel-
se og dagsorden til lokalforeninger m.fl .. Medbring sang-
bog, bestik, service incl. kaffekop, aftensmad.
 Mødet begynder kl. 14 og omfatter:
Præsentation af bla. regionens foreninger 
Begynderkursus, B&U, seniorfolkedans, regionsprogram/-
hjemmeside, interessegruppe for dragtudvalg i regio-
nen, aspirantkursus, Tivoli-tur 
Præsentation af Landsstævne 2010 i Maribo 
Valgmøde, hvor der afl ægges beretning om 2009, her-
under regnskab, og hvor der skal vælges 3 personer til 
regionsbestyrelsen. Medlemsforslag skal være regions-
formand Ove Bech Jensen i hænde senest den 
15.01.2010 
Fællesspisning af medbragt mad 
Legestue under ledelse af Niels Henning Akselbo. 
Tak for i dag kl. 22.30.
På gensyn til endnu et indholdsrigt medlemsmøde i Re-
gion Sjælland.
  ❯
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DANSEARRANGEMENTER
Søndag den 10.1.2010 kl. 10-16
Årets første dansearrangement foregår i Anlægspavil-
lonen, Tvær Allé 5, Ringsted. Her vil John Gravesen in-
struere i ”Store, sjældent brugte danse”. Musikken le-
veres af Kurt Nørnberg, Bente West og Ida Sørensen.
Søndag den 7.2.2010 kl. 10-16 
på Center for Specialundervisning, Holbæk Have 11, 
4300 Holbæk. (tidligere ”Brunhøjskolen”), hvor Arly 
Hansen instruerer i Læsødanse til spil af Gunnar Peter-
sen mfl .
Søndag den 7.3.2010 kl. 10-16
i Kulturhuset, Skolegade 1, Kørsør - Vi danser i Multi-
salen, følg skiltene.
Parkering og indgang gennem skolegården fra Halskov 
Tværvej. Bente Bendt instruerer i Slesvig-Holstenske 
danse, og Bjarne Knudsen spiller.
Søndag den 11.4.2010 kl. 10-16 
på Østervangsskolen, Festsalen, Astersvej 15, Roskilde. 
Hanne Troen & Poul Møller instruerer i Thy-danse. Mu-
sik: ”Søborg Vognfabrik”
Prisen er 80 kr. pr. gang, og vi medbringer selv mad og 
drikkevarer.

❯ REGION HOVEDSTADEN

LEGESTUE
Seniorudvalget indbyder til legestue for danseglade æl-
dre, pensionister og andre interesserede.
Søndag den 17. januar 2010 kl. 13.00-16.00.
Stedet er Risbjerggård, Hvidovrevej 241, 2650 
Hvidovre. 
Buslinierne 132 og 200S kan benyttes. P-pladser ved 
Risbjerggård.
Kom og få en hyggelig eftermiddag.
• Gode danse under ledelse af Grethe Nicolajsen.
•  Levende spillemandsmusik, leveret af Klaus med fl e-

re.
• Fællessang efter kaffen.
Pris: 60 kr. inkl. kaffe/te og lagkage.
Tilmelding nødvendig til Lissy & Ole på 4373 3198, Ena 
på 4818 9911  eller Erik på tlf. 3871 3595, inden den 
7. januar 2010.

Med venlig hilsen
LDF Region Hovedstaden

Seniorudvalget

REGION HOVEDSTADEN INVITERER TIL SØN-
DAGSDANS
Den 7. + 21. februar i Taastrup kulturcenter, B-salen
Poppel alle 12, 2630 Taastrup. Kl. 13.00 – 17.00
Tema: Pardanse
Skal du med til konkurrence dagen?, skal du være med 

at danse?, eller vil du bare lære en masse pardanse helt 
rigtigt?
Så giver vi dig her muligheden for at træne, øve, blive 
rettet på…… ja……..og blive rigtig dygtig
Alle dansene til konkurrence dagen vil blive gennem-
gået.
Instruktørerne vil være Mette og Carsten
Musikken vil være Rasmus
Pris: 50.00 kr. pr. gang 
Det er nødvendigt med tilmelding, som sendes til hele.
madsen@comxnet.dk eller ring på tlf. 3879 8283 – 2856 
6477 senest den 1. februar

Danseudvalget

❯ REGION SJÆLLAND/HOVEDSTADEN

SÅ ER VI KLAR – VIL DU VÆRE MED??
Aspirantkurset i Taastrup d. 5.–7. marts 2010.
Instruktør Vill Plesner-Petersen med spillemand
Har du hørt om det???? 
Aspirant
Hvis du er øvet danser og har lyst til at prøve at få mu-
sikken til at spille og danserne til at danse, lige hvad 
du beder om, så skulle du ringe til kursusleder Helle 
Madsen (3879 8283 / 2856 6477) og høre nærmere el-
ler send mig en mail på hele.madsen@comxnet.dk  så 
sender jeg dig tilmeldingsskema mm. Tilmelding senest 
10.02.2010.
Pris for kurset er 750,00 kr. for LDF medlemmer.
Kurset henvender sig til alle i hele landet, der har lyst 
til at udfordre sig selv og lære en anden side af det at 
danse folkedans. Erfaringen siger os, at det er en rigtig 
god idé, at foreningsformænd og instruktører opfordrer 
dansere til at tage på kurset og snuse til det at instru-
ere.
Prøv at spørge din forening om de ikke vil betale dit 
kursus, det er jo til deres bedste.
Dansere søges
Er du danser og vil støtte aspiranterne så tilmeld dig 
som danser en hel weekend eller bare om lørdagen

Weekendpris  500,00 kr. incl. forplejning og le-
gestue
Lørdagspris  250,00 kr. incl. forplejning og le-
gestue

Kursusleder Helle Madsen

Du kan fi nde mere information på landsforeningens 
hjemmeside under de to regioner. www.folkedans.dk 

Landsforeningen Danske Folkedansere
Region Sjælland og Region Hovedstaden

❯
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Da vi kiggede tilbage på et succesrigt familielandsstæv-
ne på Vestfyns efterskole i Tommerup sommeren 2009, 
hvor mange børnefamilier ytrede ønske om en genta-
gelse af familielandsstævnet, måtte stævneudvalget ta-
ge til overvejelse, om vi på manges opfordringer skulle 
arrangere et familielandsstævne i 2010, selvom der blev 
arrangeret et landsstævne for alle i Maribo.
På familielandsstævnet blev familierne gennem forskel-
lige workshops tilgodeset med både dans og musik mm. 
Både voksne og børn dansede og spillede sammen, og 
fælles løftede alle deltagerne stævnet op til fantasti-
ske højder! Flere af deltagerne gav udtryk for, at de ik-
ke plejede at deltage – eller i mange år ikke havde del-

FAMILIELANDSSTÆVNE 2010

For at du ikke skal gå forgæves, når du leder efter godt 
og gammelt og nyt og spændende på sønderhoningfron-
ten:

taget - i det store landsstævne.Derfor blev det beslut-
tet at der i sommeren 2010 bliver endnu et familie-
landsstævne.
Familielandsstævnet bliver i år fra torsdag d. 22. juli–
søndag d. 25. juli. Herefter kan man eventuelt, drage 
videre og fortsætte dansen og musikken i Maribo.
Tilmeldingen til familielandsstævnet kan I fi nde på www.
familie-landsstævne.dk. Sidste tilmelding er 1. maj 2010. 
(Max. 250 deltagere) Pris 300 kr. for alle fra 2 år.
I år er der mulighed for at melde sig som hjælper, det-
te sker også via hjemmesiden.

På stævneudvalgets vegne
Hanne Bording Jørgensen, Stævneleder

    Januarbal

Januarbal
Lørdag den 30. januar 2010 i Aale Forsamlingshus, 
(Aale Bygade 33, Aale, 7160 Tørring)
”Grus i Maskinen” spiller op til bal kl. 19.30
Else Dam instruerer undervejs
Entré inkl. kaffe kr. 70,-
En aften med lækker dans i hyggelig café-atmosfære

Tørring-Uldum Folkedansere

    Sangaften i ”Hedehuset” 

fredag d. 19 marts 2010 kl. 19.00
i ”Hedehuset” Hovedgaden 371, Hedehusene 
Underholdning af Henrik Jansberg Band. Fællessang 
ved Helle Larsen 
I pausen serveres kaffe, te og kage. 
Øl og vand skal købes i ”Hedehuset” 
Billetter à 150 kr. bestilles hos Ove på tlf. 4613 9143 
fra mandag d. 1. februar- helst foreningsvis. 
Betaling på Nordea konto 0393-6448 268 215 

Ove Rasmussen 
Hedehusene folkedanserforening 

    Bal i Fredensborg

Kom og vær med, vi holder legestue i Den gl. Biograf, 
Jernbanegade 4,  Fredensborg
Lørdag den 23. januar 2010 kl. 19.30
Instruktør: Ole Martinsen
Musik. Lars Panduro m. flere
Der serveres kaffe,boller og lagkage
Entre kr. 70,00 

Fredensborg og Omegns Folkedanserforening

    Legestue m/sønderjysk kaffebord

hos Særslev Folkedansere lørdag den 6. februar 2010  
kl. 19.30 i NFE-Hallen, Østergade, Særslev, 5471 Søn-
dersø. 
Legestue v/ Lone Schmidt, Brigitte Møller Monrad 
og John Christensen.
Pris: 70 kr. for legestue og kagebord. Medbring kaffe, 
sangbog og bløde sko. Spillemænd indbydes til sam-
spil med John kl. 15.30 i NFE-Hallen. Foreningen sør-
ger for opvartning af spillemænd. Tilmelding senest 
25. januar til Inger, tlf. 6489 1145 eller Grethe, e-mail: 
hans-grethe@gmail.dk

Sønderhoning info – NY ADRESSE
Sønderhoning info har fået ny adresse og ny opsæt-
ning:
www.nordosten.dk/soenderhoninginfo.html
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I efteråret 2008 og foråret 2009 har vi været til danse-
kursus den 1. søndag i hver måned. Vi har danset fra kl. 
10-16 afbrudt af pauser med hyggeligt samvær, frokost 
og kaffe og kage, som vi selv har medbragt.
Hver gang har vi haft et særligt tema på programmet.
Vi startede i Ringsted med at gennemgå nogle store dan-
se, bl.a. Ridder Kvadrillen og uha, hvor var der mange 
reel-trin den første gang. Her var John Gravesen instruk-
tør. Vi har været i Nørre Alslev med Mona Frederiksen, 
her var bl.a. Lollands Kontra og Kaperollika på program-
met. I Holbæk stod den på menuet, mollevit og andre 
rækkedanse instrueret af Arly. I Hårlev havde Henrik Lar-
sen tilrettelagt programmet og i Kalundborg og Roskilde 
blev der danset Sønderhoning, som Niels Henning Aksel-
bo stod for. Også dansefatning og holdning har vi træ-
net. Når der øves et bestemt tema en hel dag, har vi få-

Region Sjællands dansearrangementer 
kan varmt anbefales

et rigtig meget ud af undervisningen. Som I kan se har 
vi danset fl ere steder i regionen med forskellige dygtige 
instruktører og spillemænd.
Det har været både hyggeligt og lærerigt, og vi kan varmt 
anbefale at være med det kommende år, hvor vi allerede 
har danset  den 1. gang, nemlig 4. oktober under instruk-
tion af  Henrik Larsen. Vi lærte her meget om vores egen 
dans, hvordan sætter du fødderne så du bedst kommer 
rundt, holdning og fatning har også stor betydning. Vi 
varmede op med menuet i kreds, hvor der blev bygget 
mere og mere på, og vi prøvede at danse i hurtigere takt 
og bevæge kroppen mere, det gav et helt andet indryk 
af menuettrin.  Vi håber meget at se andre dansere fra 
regionen til de næste arrangementer.

Hilsen fra 3 dansere 
fra Hjemstavnsforeningens Folkedansere i Roskilde.

Der tales meget om, hvordan folkedansen skal ”overle-
ve”. Hvordan får vi nye medlemmer, skal foreninger slås 
sammen, eller hvad kan der gøres? Der er nok ingen, der 
har svaret og det er jo den samme udfordring, mange an-
dre idrætsgrene også arbejder med. En af grundene er jo 
nok, at der er rigtig mange tilbud til os alle.
Det er vores oplevelse, at konkurrence indenfor dansk 
folkedans har højnet kvaliteten af dansen. Vi mener det-
te kan være medvirkende til at fastholde de dygtige dan-
sere og forhåbentlig tiltrække nye og måske yngre dan-
sere. 
For at gøre folkedansen mere eftertragtet mener vi, at 
der er behov for niveauopdeling af de hold, der trænes 
på. Der bør skabes mulighed for at dansere kan rykke op 
i næste klasse, når en vis færdighed er opnået. Der er 
vist ikke mange andre sportsgrene, hvor alle træner på 
samme hold år efter år.
Hvis der kunne blive hold med forskellige sværhedsgra-
der, vil det måske også blive lettere for en instruktør at 
tilrettelægge et program, der passer til netop den grup-
pe, der skal undervises. Det vil måske samtidig blive let-
tere at udtage dansere til f.eks. at fortsætte på et hold 
til DM eller andre konkurrencer.
Niveauopdelingen vil kunne medføre, at der kan opret-
tes hold, der passer til alle. Nogle dansere ønsker at træ-
ne målrettet mod konkurrence, andre ønsker måske mere 
at danse på motionsplan. Det er vigtigt, at der er plads 
til begge dele. Andre sportsgrene har også både elite og 

bredde. Det handler netop om at komme på det hold, der 
passer til ens forventninger og formåen.
I de nuværende foreninger er der naturligvis ikke grund-
lag for niveauopdeling, men til en start kunne man prø-
ve at tilbyde hold for f.eks. øvede dansere på tværs af et 
lidt større område. Disse træninger bør foregå en gang 
om ugen på en hverdagsaften. Måske kan det være et 
krav, at der danses i en ”almindelig” forening ved siden 
af. Indenfor DGI har der f.eks. været amtshold for både 
dansere og gymnaster, hvor det er et ekstra tilbud til 
dem, der vil træne mere og samtidig kan disse hold fun-
gere som repræsentationshold for sporten. 
På Fyn har der i et par år været ”dans på tværs” og det 
har været super-godt, men vi tror, at det er nødvendigt, 
at lave den slags arrangementer på hverdagsaftener, hvis 
der skal være så god tilslutning, så økonomien kan hæn-
ge sammen.
Mange har ikke mulighed for at afsætte fredag aften el-
ler søndag eftermiddag til folkedans fast en gang om må-
neden, så vi tror på hverdagsaftener, hvis noget nyt skal 
afprøves.
Heldigvis er der også rigtig mange gode tilbud om kur-
ser til både begyndere og øvede dansere, og  dette må 
jo nødvendigvis foregå i weekenderne.
Vi har rigtig mange gode instruktører og spillemænd, så 
der er muligheder nok, det handler kun om at fi nde den 
rigtige model til at tiltrække og fastholde dansere.

Svend og Bente Johansen

DANS FREMAD
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❯ GULDBRYLLUP
Tillykke til Agnes og Jeppe 

Jørgensen

Lørdag d.30. januar 2010 fejrer 

vores æresmedlemmer i Græn-

sekvadrillen guldbryllup.

Agnes er kendt i hele landet for 

sit engagement indenfor dragt-

arbejde. Hun har på landsplan 

været medlem af styrelsen for 

Danske Folkedansere, formand 

for dragtudvalget og kursus-

leder for dragtuddannelsen. Hun har været ansvarlig for 

dragtudstillinger i Sønderjylland i forbindelse med lands-

stævner, men også i vores lokale forening er vi glade for 

at kunne trække på Agnes’ store viden og erfaring med 

dragtsyning.

Jeppe var i 1965 med til at stifte Grænsekvadrillen og var 

i de første år formand. Jeppe har i mange år arbejdet for 

Grænsekvadrillens ve og vel, bl.a. som en dygtig ordsty-

rer ved vores årlige generalforsamlinger. 

I de senere år har Jeppes hobby med trædrejning glædet 

mange. Det er meget smukke træting, der bliver produ-

ceret ude på værkstedet, bl.a. kopier af gamle håndar-

bejdsredskaber som slyngstokke, hedebopinde, prene og 

nålehylstre.

Et stort tillykke med dagen 

sender alle i Grænsekvadrillen

Den sidste weekend i oktober drog en lille fl ok børne-
folkedansere fra Laurbjerg til Grenå for at deltage i et 
stævne med deltagere fra Grenå, Århus, Samsø, Skan-
derborg og Laurbjerg.
Der var ca. 30 børn, deres ledere, 2 spillemænd og mig 
som forælder
Det var en stor fornøjelse at se den store danselyst, 
som børnene lagde for dagen. Der var gang i den hele 
fredag aften og lørdag formiddag til dansekursus, lige-

EN MORS BERETNING
ledes var det en oplevelse at se børnene skabe venska-
ber på tværs af foreningerne. Jeg vil kraftig opfordre 
andre forældre til at deltage i deres børns danseople-
velser.

Tina Danskov

(Tinas datter Sasia danser i Laurbjerg Børnefolkedan-
sere Se hendes og hendes veninders beretning på 
123hjemmeside.dk/laurbjerg-bf)

MINDEORD
Det var med sorg, at vi 24 nov. 2009 modtog 
meddelelsen om Aksel Køhler Jensens død.
Aksel var en hjælpsom og trofast folkedanser i 
Fårevejle Folkedanserforening af 1981.
Altid et lunt smil på læben og altid med når der 
skulle danses opvisning og når der skulle bru-
ges en hjælpende hånd.
Æret være hans minde.

Fårevejle Folkedanserforening
Bestyrelsen

❯ GULDBRYLLUP
Den 29. oktober 2009 fejrede Inge og Peter Frandsen 

guldbryllup. 

I ønskes hjerteligt til lykke fra Karstoft Folkedanserfor-

ening. 

❯ TILLYKKE
Den 22. oktober 2009 kunne vores 

æresmedlem, Sigrid Holm, fejre sin 

hundrede års fødselsdag. Det skete 

sammen med hele hendes store fa-

milie og repræsentanter fra de for-

eninger, som Sigrid altid aktivt har 

deltaget i. Omkring 200 var der til at 

hylde Sigrid med taler og opvisning 

med folkedans på den skrå scene. Som det kan ses af 

billedet klarede fødselaren en vals i fi n stil!

Sigrid har i mange år været medlem af Frederiksværk 

Folkedansere, og så sent som ved julefrokosten i 2008 

var Sigrid med. Sigrid har altid været en bestemt dame, 

der vidste, hvordan tingene skulle gøres – en god egen-

skab, når hjemmet var befolket med seks børn. Med bør-

nebørn, oldebørn og tipoldebørn er de seks siden ble-

vet til 77.

Frederiksværk Folkedansere øn-

sker dig endnu engang hjertelig tillykke! 
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Børn og ungeB

Hvornår: Hvad: Hvor: Se blad:
31.01. Børnelegestue Viborg 01/10

05.03-07.03 Betweenagerstævne Højby 11/09

08.05. Det sjællandske B&U-stævne Ringsted 01/10

B&U AKTIVITETSKALENDER

KOM TIL BØRNELEGESTUE I VIBORG 
den 31.01. 2010 kl. 13.30 – 16.00 på Vestervang 
skole, Boghvedevej 26.

Vi skal danse og hygge os, synge og spise kage.
Alle kan være med, da dansene tilpasses de forskellige 
aldersgrupper.
Vi håber, at se rigtig mange danse-glade børn og voks-
ne til en hyggelig eftermiddag.

SÅ SKAL DER 

DANSES!
Pris: 20,- pr. pers. incl. kaffe/the/sodavand og hjem-
mebagt brød. 
Tilmelding til Dorte Bøjesen, tlf. 8667 6702 eller e-mail 
dmboejesen@fi berpost.dk

Hilsen 
Børneholdet i Viborg Folkedanserforening 

og Gamle Danses Værn.

Stævnet afvikles lørdag den 8. maj 2010 i Ringsted. I 
begyndelsen af oktober måned er der udsendt indby-
delse til de foreninger øst for Storebælt, som vi ved el-
ler tror har et igangværende Børne- og eller ungdoms-
hold. Andre foreninger er også velkommen til at delta-
ge - se omtale, hent tilmeldingsblanketter mv. på hjem-
mesiden http://www.ringstedfolkedansere.dk/BU-
staevne2010-3.html

Det sjællandske 
BØRNE- OG UNGDOMSSTÆVNE 

Stævneudvalget skal herved erindre om, at I meget ger-
ne må indsende forhåndstilmelding senest den 15. ja-
nuar 2010.

B&U-Stævneudvalget siger ”På gensyn den 8. maj i Ring-
sted”
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Annoncer

Beskrivelseshæfter
Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder 
Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans 
Hæfterne kan også købs i DF’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,- incl. 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

Dragtsølv efter 
bestilling

Udføres på eget værksted.

Guldsmed
Helle Vienberg

Østergade 95
6580 Vamdrup
Tlf. 2564 0091

www.helle-vienberg.dk

Tinknapper
Blanke – Mønstrede

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

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@detail.dk

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

Telefon 7578 2227

Danske Folkedanseres 
Salgsafdeling

Hørlærred og vadmel samt  
foerstoffer i forskellige kvaliteter.
Sort, blå, brun 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: post@lisbeth-green.dk 
Tlf. 7564 7564

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.

898,-

KLAVENESS TEGLBORG
DANSKE FOLKEDANSESKO



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: Dorthe Linde Jørgensen, Bjørnborgvej 6, 9300 Sæby 
Tlf. 8662 3148. E-mail: trut@klarinetten.dk

Salg af noder og cd’ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
Villy Nikolajsen, Holstebrovej 98, Vejrum, 7600 Struer. · Tlf. 9746 4159.
E-mail: forlag@spillemandskredsen.dk · www.spillemandskredsen.dk

 Arrangør  Dato  Arrangement Sted
Se i 
blad nr.     

Til-
meld.

Danske Folkedansere 25.-28.02. Efteruddannelseskursus, dragt Brenderup 11/09 01.12.

08.05. Konkurrencedag Odense 10/09 15.02.

23./24.05 Event Folkedans Tivoli 01/10 17.01.

Spillemandskredsen 05.-07.03. Spillemandstræf og generalforsamling Viborg 01/10 05.02.

Region Nordjylland 10.01. Baldanse Vodskov 01/10 Ja

24.01. Baldanse Vodskov 01/10 Ja

30.01. Valgmøde Vodskov 01/10

07.02. Baldanse Vodskov 01/10 Ja

Region Midtjylland 24.01. Ryste-sammen-møde og valgmøde Ikast 01/10 16.01.

Region Syddanmark 17.01. Trinkursus II Aabenraa 01/10 10.01.

07.02. Kursus i konkurrencedanse 01/10 01.02.

Region Sjælland 10.01. Kursus i store, sjældent brugte danse Ringsted 01/10

23.01. Medlemsmøde Haslev 01/10

07.02. Kursus i Læsødanse Holbæk 01/10

07.03. Kursus i Slesvig-Holstenske danse Korsør 01/10

11.04. Kursus i Thy-danse Roskilde 01/10

Region Hovedstaden 17.01. Seniorlegestue Hvidovre 01/10 07.01.

07.02. Søndagsdans, pardanse Taastrup 01/10 01.02.

21.02. Søndagsdans, pardanse Taastrup 01/10 01.02.

Region Sjælland og Hovedstaden 05.-07.03. Instruktøraspirantkursus Taastrup 01/10 10.02.

AKTIVITETSKALENDER

Danske Folkedansere
Sekretariatet
Enrumvej 6A, 5270 Odense N
Bank: Nordea, kortart 73, 
kreditornr. 87284263
Tlf. 6618 5860. Fax 6618 5760
E-mail: folkedans@dif.dk
Mandag-fredag kl. 11-13
Torsdag endvidere kl. 15-17
Formand: Niels Winberg Clausen
http://www.folkedans.dk A
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❯ RUBRIKANNONCER

SÆLGES KVINDEDRAGT
Molsdragt, håndsyet efter org. tegninger. Bryst 
92 cm, talje 78cm, længde skørt 88 cm, med 
ægte sølvspænde og alt tilbehør. Sko str.38.

Tlf. 7565 1560

SÆLGES
Flot kvindedragt i rød og grøn. Skjorte, skørt, 
bul, særk, forklæde, underskørt og broderet hue. 
Str.42. Sælges for 2.000 kr.

Tel: 6021 1520/Mail: mia.panvil@gmail.com

SÆLGES MANDSDRAGT
Randersdragt, håndsyet efter org. tegninger. 
Vest 110 cm, bukser 94-100 cm, højde 172 cm. 
Påsyet 42 ægte sølvknapper. Skjorte, hue, sok-
ker, tørklæde mm. Sko str.43 

Tlf. 7565 1560

DAMEDRAGT ØSTJYLLAND
Str. 38-40 (H160).Kun brugt få gange, alt er 
håndlavet og broderet, kysenakke uglemotiv.
Underskørt, særk. Kr. 3.500,00.

Jørnn L. Jensen, tlf. 8647 4845/2335 9027

TIL SALG
Ny Randersdragt, mand, str. L. Hue, strømper, 
skjorte, stof til tørklæde, vest (mangler knap-
huller og knapper), materiale til hosebånd.

Tlf. 4050 3575

SÆLGES
Sønderjysk damedragt sælges med 2 stk. kyser 
samt sko. Samlet pris: 1.500,- kr.
Se foto af dragten på 
www.folkedans-aabenraa.dk 

Tlf. 7469 4131


