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side. Det er vigtigt at slå fast, at DIF er Danmarks stør-
ste breddeidrætsorganisation, og at LDF via DIF’s blok-
tilskud er den organisation i Danmark, der stiller den 
største økonomi til rådighed for folkedansen.

En anden central indtægt i regnskabet er overskuddet 
fra LDF’s julekalenderlotteri. Igennem de senere år har 
overskuddet desværre udvist en vigende tendens, hvil-
ket naturligvis hænger sammen med LDF’s faldende med-
lemstal. Imidlertid er det også et faktum, at der fortsat 
er lokalforeninger, der ikke kan se sammenhængen mel-
lem lotteriets overskud og LDF’s samlede økonomi. Og 
det er skuffende for mig og Styrelsen, at vi fortsat skal 
diskutere salget af julekalendere, selvom Årsmødet i 
flere omgange har slået fast, at julekalenderlotteriet 
skal fortsætte. Det er mit ønske, at lokalforeningerne 
påtager sig det ansvar Årsmødet har pålagt dem, og lo-
yalt støtter op om salget af julekalendere.

LDF er den eneste organisation i Dan-
mark, der udbyder en egentlig ud-
dannelse som danseinstruktør eller 
dragtsyningsinstruktør. Derfor glæ-
der det mig rigtig meget, at vi og-
så i år kunne etablere nye hold 1 
på begge uddannelser. Uddannel-
sen i dragtsyningsteknikker er fort-
sat præget af norske kursusdelta-
gere, og det nye hold 1 var da og-
så af en størrelse, som absolut ik-
ke kan blive mindre. Derfor vil jeg 
gerne opfordre alle lokalforeninger 
til at finde kandidater til uddannel-
serne som danseinstruktør og dragt-
syningsinstruktør. Der er fortsat behov 
for disse kundskaber i lokalfor-
eningerne.

I vore bestræbelser på at 
opnå status som selv-
stændigt specialfor-
bund under DIF er 
konkurrenceaktivite-
terne i LDF et cen-

FoRmAndenS  

nytåRShILSen
Endnu et år er gået, og foran os ligger en helt ny ka-
lender med lutter blanke og ubrugte sider.

Som det er de fleste medlemmer bekendt, har vi i Sty-
relsen brugt mange år og mange kræfter på at forbedre 
vores organisatoriske tilhørsforhold til Danmarks Idræts-
Forbund (DIF). Efter et utroligt skuffende forløb i 2008, 
hvor vi efter meget lange møder og forhandlinger blev 
opfordret til at ansøge om selvstændigt specialforbund, 
blev vores ansøgning tilsidesat af DIF’s bestyrelse og 
dermed ikke forelagt DIF’s repræsentantskab. Og vi blev 
bedt om at fortsætte med vores status som associeret 
medlem under Danmarks Sportsdanserforbund (DS). I 
2011 konstaterede Styrelsen, at vi efter mere end 2 år 
uden kontakt mellem forbundet og os, ikke længere hav-
de tillid til, at tilknytningen til DS ville give os den øn-
skede status i forhold til DIF.

Derfor tog Styrelsen beslutning om, at vi igen i 2011 
ville ansøge om selvstændigt forbund, hvilket blev en 
realitet, da vi d. 1. september 2011 afleverede ansøg-
ningen i Idrættens Hus i Brøndby. Ansøgningen blev i 
første omgang behandlet i DIF’s medlemsudvalg, hvor 
den var på dagsordnen ved udvalgets møde d. 14. no-
vember 2011. Vi er blevet inviteret til et møde med ud-
valget i starten af 2012, og vi glæder os til at møde op 
og begrunde vores ansøgning.

Igen i 2011 var Danske Folkedanseres Spillemandskreds 
(DFS) vores største og vigtigste samarbejdspartner. Det 
er vigtigt for mig at understrege, at vi i de allerfleste 
sammenhænge på ingen måde kan undvære DFS og de-
res støtte til vores arbejde. Det være sig i forhold til 
vores uddannelser og kurser, men også i forhold til 
landsstævnet, konkurrencer osv. 

2011 blev endelig året, hvor økonomi ikke stod helt så 
højt på dagsordnen, som vi har været vant til de sene-
re år. Det er for mig som formand for LDF meget tilfreds-
stillende, at vi har fået skabt en situation, hvor Styrel-
sen har et større manøvrerum i forhold til de økonomi-
ske dispositioner. Bloktilskuddet fra DIF (Tips- og Lot-
tomidlerne) er fortsat en krumtap i LDF’s økonomi, og 
udgør den største enkeltpost i regnskabets indtægts-
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tralt omdrejningspunkt. Det er nemlig utænkeligt, at et 
specialforbund ikke arrangerer konkurrencer. Derfor var 
det meget skuffende, at vi i 2011 ikke kunne afholde 
det planlagte danmarksmesterskab i folkedans, da an-
tallet af tilmeldte grupper og par simpelthen var for 
lille.

For at styrke konkurrenceaktiviteterne, har Styrelsen 
besluttet, at der skal holdes kurser og konkurrencer i 
alle regioner. Disse skal munde ud i en landsfinale, der 
igen er ment som fødekæde til DM i folkedans. Derud-
over indfører vi konkurrenceaktiviteter i forbindelse med 
vore børne- og ungdomsstævner.

Som det er mange bekendt, afholdes der hvert 3. år det 
nordiske folkedanserstævne NORDLEK. Stævnet er i fast 
rotation mellem Sverige, Finland, Norge og Danmark, 
hvilket gør, at Danmark er vært for NORDLEK hvert 12. 
år. Da stævnet senest var i Danmark i Næstved 2003, 
er det nemt at konstatere, at vi igen er vært i 2015. 
Selvom der stadig er god tid, har de danske Nordlek-af-
taleparter Landsforeningen Danske Folkedansere, DGI 
Dans & Musik samt Danske Folkedanseres Spillemands-
kreds allerede nu fundet en værtsby for NORDLEK 2015. 
Aftaleparterne har indgået aftale med Viborg Kommune 
om at NORDLEK 2015 afholdes i Viborg. Kommunen er 
utroligt velvillig indstillet overfor arrangementet, og vi 
er helt sikre på, at det bliver et helt fantastisk 
stævne, som jeg håber alle folkedansere i Danmark vil 
støtte op om og deltage i.

På Styrelsens møde i juni 2011 blev det besluttet, at 
nedsætte et nyt udvalg og en ny arbejdsgruppe. Med-
lemsudvalget har fået til opgave at komme med forslag 
til hvordan Styrelsen kan støtte op om lokalforeninger-
nes rekruttering af nye medlemmer. Finansieringsgrup-
pens opgave er at finde nye eksterne finansieringskil-
der til LDF’s aktiviteter og drift.

LDF’s største arrangement er uden sammenligning Lands-
stævnet. I 2011 blev Landsstævnet afholdt i Aabenraa. 
Og som hver gang Landsstævnet afholdes i Sønderjyl-
land, var det et populært valg. Stævneudvalget ydede 
en helt ekstraordinær indsats, som også resulterede i 
et meget tilfredsstillende økonomisk resultat til glæde 
for de 2 arrangerende organisationer. En stor tak for det 
skal lyde til stævneudvalget.

Jeg ønsker alle medlemmer af Landsforeningen Danske 
Folkedansere et:
GODT NYTÅR

Niels Winberg Clausen
Formand

Styrelsen har på sit møde d. 5.-6.  november 2011 
indstiftet Formandsprisen. 

Formålet med prisen er, at anerkende en særlig og 
helt enestående indsats fra en valgt og frivilligt 
arbejdende foreningsleder. Ønsket er at bringe fo-
kus på det store og helt uundværlige arbejde, tu-
sindvis af vore medlemmer yder for foreningslivet 
hver eneste dag. Formandsprisen uddeles hvert år 
på Årsmødet af LDF’s formand. Formandsprisens 
statutter, der også findes på hjemmesiden, lyder 
således:

LAndSFoRenIngen dAnSke 
FoLkedAnSeReS FoRmAndSpRIS
•	 Prisen uddeles så vidt muligt én gang årligt. Ud-

delingen sker på Årsmødet.
•	 Prisen kan kun gives til medlemmer af Landsfor-

eningen Danske Folkedansere, dog ikke til en-
keltmedlemmer.

•	 Formandsprisen gives for en ekstraordinær og 
bemærkelsesværdig indsats som frivillig for-
eningsleder i en medlemsforening under Lands-
foreningen Danske Folkedansere. 

•	 Prisen er pt. på kr. 5.000.00 samt et diplom, der 
kun benyttes i denne forbindelse.

•	 Indstilling af kandidater til prisen kan foretages 
af alle LDF’s medlemmer. Forslag indsendes til 
Styrelsen senest d. 15. februar hvert år.

•	 En valgkomite bestående af Styrelsens formand, 
næstformand og kasserer udvælger prisvinderen 
blandt de indstillede kandidater og underretter 
prisvinderen, der inviteres til at deltage gratis i 
det kommende Årsmøde, hvor prisen vil bliver 
overrakt.

Landsforeningens  
Årsmøde 2012
Der indkaldes hermed til Årsmøde i Landsforenin-
gen Danske Folkedansere den 21.–22. april 2012 
på Pejsegården i Brædstrup.
Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal 
indgives skriftligt til Landsforeningens Sekretariat 
inden den 15. februar 2012.

Styrelsen

FoRmAndSpRIS
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Vores undersøgelse om behov for indbo-
forsikringer i lokalforeningerne viser, at 
der ikke er særligt mange foreninger, der 
har behov for denne tilkøbsmulighed via 
LDF.
Derfor har Styrelsen besluttet, at der ikke 
arbejdes videre på at tilbyde dette. I ste-
det har vi valgt at henvise til: http://
www.idraettensforsikringer.dk/ 
Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har i for-
sikringsselskabet Tryg tegnet 5 fælles (kol-
lektive) forsikringer, som din forening, via 
medlemskabet af LDF automatisk er dæk-
ket af. 

de 5 FoRSIkRIngeR eR: 
•	 En ansvarsforsikring, som dækker det 

erstatningsansvar, som din forening kan 
pådrage sig i forbindelse med sin virk-
somhed.

•	 En lovpligtig og en frivillig arbejdsska-
deforsikring. Den lovpligtige del dæk-
ker, hvis f.eks. en af foreningens løn-
nede eller ulønnede trænere kommer til 
skade under udførelsen af trænerjob-
bet. Den frivillige del dækker, hvis en 
af foreningens frivillige ledere kommer 
til skade, mens han/hun virker for for-
eningen. 

•	 Psykologisk krisehjælp, som dækker, 
hvis personer i eller omkring forenin-
gen involveres i en alvorlig hændelse 
– f.eks. et ulykkestilfælde.

•	 En idrætsrejseforsikring, som dækker 
foreningens medlemmer, instruktører 
og ledere på foreningsrejser til udlan-
det. 

•	 En retshjælpsforsikring, som dækker 
foreningens omkostninger i forbindelse 
med en retssag. 

Hvis din forening har tegnet en eller fle-
re af ovennævnte forsikringer, så er den 
dobbeltforsikret og det er spild af forenin-

gens penge! I bør derfor opsige sådanne 
forsikringer, hvis det er tilfældet.

hAR dIn FoRenIng BRUg FoR 
FLeRe FoRSIkRIngeR?
De 5 ovenstående forsikringer, som DIF 
har sørget for, er dem, som enten er lov-
pligtige eller dem, som alle foreninger 
normalt har brug for. 

Herudover kan din forening have brug for 
selv at tegne supplerende forsikringer. DIF 
har indgået en fordelagtig aftale med Tryg 
om at dække de særlige forsikringsbehov, 
den enkelte forening har.

Foreningens egne forsikringer kan eksem-
pelvis være:
En løsøreforsikring, som dækker forenin-
gens ejendele. Det kan være dragter, in-
ventar, computere, eller musikanlæg.
Opbevarer din forening disse ting på for-
skellige adresser, f.eks. i klubhuset, på en 
skole eller hjemme hos bestyrelsen eller 
andre personer, bør forsikringen udvides 
til at omfatte disse adresser.
Løsøreforsikringen bør dække foreningens 
ejendele ved brand, tyveri og vandskade. 

Der er også mulighed for at tegne f.eks. 
bygningsforsikring, transportforsikring, 
motorkøretøjsforsikring, idrætsulykkesfor-
sikring og bestyrelsesansvarsforsikring.

På http://www.idraettensforsikringer.dk/ 
kan den enkelte forening læse yderligere 
detaljer og dermed sikre sig, at forenin-
gen har de rette forsikringer

Medlemsforeninger af LDF vil kunne teg-
ne ovenstående forsikringer på de vilkår, 
som DIF har forhandlet med Tryg.  

Styrelsen

Hvordan er jeres ejendele i lokalforeningen 

FoRSIkRet?

Nyt fra 

StyReLSen
Styrelsen har besluttet at der fremover skal 
offentliggøres et resumé af referaterne fra 
styrelsesmøderne under titlen ”Nyt fra sty-
relsen”. 

Disse resuméer kan hentes på hjemmesiden 
www.folkedans.dk under punktet ”Vil du in-
formeres”, hvor der er et underpunkt, der 
hedder ”Nyt fra styrelsen”.

Der kan nu læses resumé fra møderne i maj, 
september og november 2011.

Styrelsens fastlagte møder afholdes så vidt 
muligt med et møde sidst i februar, et mø-
de i april i forbindelse med Årsmødet, et 
møde i maj måned efter Årsmødet, hvor 
bl.a. konstituering aftales og besluttes, et 
møde i september i forbindelse med regi-
onskonferencen, der sidst blev afholdt i 
Odense, men ellers holdes mødet det sted, 
hvor der det efterfølgende år afholdes lands-
stævne. Desuden mødes Styrelsen i novem-
ber.

Ud over disse møder deltager de enkelte 
styrelsesmedlemmer naturligvis i møder i 
forskellige udvalg og i andre aktiviteter i 
forhold til den enkeltes funktion i styrel-
sesarbejdet. 

Ind imellem møderne afklares forskellige 
emner via mail og der videregives også in-
formationer til hinanden på denne måde. 
Desuden er der løbende kontakt og samar-
bejde mellem sekretariat og styrelse.

På hjemmesiden kan også læses forskellige 
andre referater under ”dokumenter til down-
load”. Her kan bl.a. læses referater m.v. fra 
årsmøder, notater fra regionskonferencer. 

Så kik ind på vores hjemmeside, måske er 
der også andre emner, der kan have inte-
resse.

Hilsen Styrelsen
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 HUSK DM
i Lillebæltshallerne lørdag den 12. maj - de første 
tilmeldinger er for længst modtaget – husk at sen-
de din/jeres!!
Meget mere om arrangementet i næste nummer af 
T&T.

Danse- og 
Musikhistorisk Udvalg
Danse- og Musikhistorisk Udvalg har ønsket at op-
høre som udvalg. Derfor  er kursus indenfor dette 
område blevet aflyst, og der planlægges ikke nye 
aktiviteter i øjeblikket. 

Styrelsen

ny kASSeReR
Landsforeningen skal have ny kasserer på det næste 
Årsmøde - er det mon noget for dig? Du bliver medlem 
af Styrelsen - et ungt team, som med sikker hånd leder 
Landsforeningens aktiviteter.
Da al bogføring og betaling sker på sekretariatet, er 
kassererens opgaver følgende:
•	 Du arbejder tæt sammen med bogholderen på sekre-

tariatet, samt med interne og eksterne revisorer 
•	 Du er formand for økonomiudvalget og fremlægger 

den økonomiske status på styrelsesmøderne 
•	 Du afstemmer og kontrollerer alle statuskonti, her-

under bankkonti og overvåger den finansielle status 
•	 Du har kontakt til myndighederne vedr. momsforhold, 

tilladelse til julekalenderlotteri m.v. 
•	 Du konterer og kontrollerer lønbilag 
•	 Du indsamler informationer og sammenstiller Lands-

foreningens budgetter 
•	 Du er involveret i ansøgninger om tilskud fra legater 

og fonde 
•	 Du sammenstiller Landsforeningens årsregnskab og 

laver regnskab for landsstævne m.v. 
•	 Du fremlægger årsregnskab og budget på Årsmødet
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontak-
te enten Niels Winberg Clausen (niels@folkedans.dk) 
eller Bent Hansen (bent@folkedans.dk).

Styrelsen

noRdLek 
2015

Som det har fremgået af Trin & Toner de seneste 
måneder, afholdes der næste år NORDLEK 2012 i 
Steinkjer i Norge. Det betyder samtidig, at Dan-
mark er vært for det næstkommende NORDLEK i 
2015. De danske Nordlek-aftaleparter, Landsfor-
eningen Danske Folkedansere, DGI Dans & Musik 
samt Danske Folkedanseres Spillemandskreds har 
indgået aftale med Viborg Kommune om at NORD-
LEK 2015 skal afholdes i Viborg.
De danske aftaleparter har nedsat et stævneud-
valg, som foreløbig består af følgende:

Formand – Lone Schmidt
Økonomi – Ture Andersen
Musik – Poul Erik Damgaard
PR – Niels Rohde Pedersen
Dans – Birthe Jørgensen
Dragt – Gitte Nødskov

Aftalen med Viborg Kommune består af en økono-
misk rammeaftale samt en aftale om at stille fa-
ciliteter til rådighed.

Niels Winberg Clausen
Formand

   Folkemusiklinjen spiller i Farum

søndag 22. januar 2012 kl. 14.30
Grib denne chance for en ganske særlig oplevelse: 
Koncert og eftermiddagsbal med 10-15 studerende 
fra Folkemusikkonservatoriet i Odense. 
Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, Farum, Bus 334. 
Tilmelding ikke nødvendig. Pris: 80 kr. Kaffe/te/vand 
og kage kan købes. 
Se mere på www.farumfolkedansere.dk og Facebook: 
FolkeKons
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Månedens forening:

ASSenS FoLkedAnSeRe

   Legestue i egedal

Stenløse-Veksø Folkedansere
inviterer til Legestue i
Kulturhuset i Smørum,
Flodvej 68, 2765 Smørum
Lørdag den 28. januar 2012 kl. 
19,30
Ramsøspillemændene spiller op til dans og Susanne 
Langgård leder dansen. I pausen serveres kaffe med 
boller og lagkage. 
Entré 75,- .
 Vel mødt til en fornøjelig aften
 Bestyrelsen

Hvem skal modtage Landsforeningen Danske Folkedan-
seres Initiativpris i 2012?
Så er det igen tid til at indstille kandidater til modta-
gelse af LDF`S Initiativpris. Indstillingen af kandidater 
kan foretages af alle LDF`S medlemmer.
Ifølge LDF`S vedtægter gives prisen for en bemærkel-
sesværdig indsats i forbindelse med nye, anderledes el-
ler interessevækkende initiativer, der rækker ud over 
det, vi almindeligvis kender på det folkekulturelle om-
råde inden for dans, dragter, musik, forskning eller an-

LdF's initiativpris

Tilskud via medlems-
registrering i DIF 
Husk at indberette foreningens medlemmer til DIF 
inden  31. januar 2012 på: medlemstal.dif.dk 
Foreningen har fået tilsendt brev med vejledning 
og koder fra DIF i december måned. 
Ring gerne til DIF på hotline for medlemsregistre-
ring på 4326 2042 eller prøv at kontakte LDF`s se-
kretariat på  tlf. 6618 5860.
LDF`s tilskud fra DIF beregnes bl.a. på baggrund af 
antal foreninger og antal medlemmer, så det er vig-
tigt at huske denne indberetning. Jeres forening 
skal også tælles med. 
Tak for hjælpen.

Hilsen
Styrelsen 

I Landsforeningen Danske Folke-
danse er vi rigtig glade, når for-
eninger tager nye initiativer, og 
gør noget for dansen og kan få for-
eningslivet til at blomstre rundt om 
i landet. Derfor ønsker vi, at I som 
læsere også skal have del i nogle 
af disse historier. I kan tage det 
som inspiration eller bare som en 
god historie. De gode initiativer 
fortjener at blive læst af mange og 
Assens Folkedanseres samarbejde 
med Røde Kors gør dem derfor til 
månedens forening.
I vores forening har vi lavet et sam-
arbejde med Røde Kors.

Røde Kors holder hver tirsdag åben 
café, hvor rigtig mange nydanske-
re deltager. De har dans fra deres 
egne kulturer, men caféledelsen 
kunne godt tænke sig, at de fik mu-
lighed for at stifte bekendtskab med 
dansk folkedans. 
Vi ville naturligvis gerne deltage, 
og fik stillet i udsigt, at der højst 
sandsynligt var 4 par, som ville dan-
se hos os fremover. Det var natur-
ligvis en gulerod, som vi ikke kun-
ne lade gå fra os. 
Da vi dukkede op viste det sig, at 
der var ca. 20 børn med mødre, som 
gerne ville danse. De var meget be-

gejstrede, og vil gerne have at vi 
kommer igen. Vores danseprogram 
var lagt an på de voksne, men det 
måtte vi hurtigt rette til. 
Dem der bestyrer cafeen spurgte 
straks, om ikke vi kunne starte et 
børnehold, det er naturligvis fri-
stende, her er et kæmpe potentia-
le, til at holde liv i folkedansen. 
Med dette vil jeg bare sige, at der 
er masser af muligheder i nærom-
rådet, det er bare med at prøve sig 
frem. Hermed er ideen givet videre.

Conni Hansen 
Assens Folkedansere

dre områder, der arbejder til gavn for folkedansen i Dan-
mark. Du kan læse de nøjagtige betingerlser for tilde-
lingen på www.folkedans.dk under ”Landsforeningen” 
og herefter under  ”Puljer og Fonde”. Prisen er på kr. 
5.000,- samt et diplom, der kun benyttes i denne for-
bindelse.
Forslag skal være indsendt til LDF`s sekretariat inden 
den 15. februar  2012.

Styrelsen
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SommeRkURSUS 
for ældre på Højskolen Snoghøj 

vere. Det er lykkedes at få ”De 4 Ryge børn” til at kom-
me en aften. Søren Ryge fortæller om det at være Syd-
slesviger, Ole Ryge spiller, Johanne Ryge danser, og 
Arne Ryge spiller og leder dansen – Så glæd jer til en 
forrygende aften.
Fra Grænselandet har vi også Lone Schmidt, der er én 
af landets bedste legestueinstruktører. Hun kommer på 
besøg en aften og leder legestue for fuld udblæsning 
på sønderjysk.
Ligeledes skal vi høre foredraget ”Computeren er kom-
met for at blive” ved 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.

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 

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 overflø-
dighedshorn af fantastiske danse- og musikoplevelser.
Hovedtemaerne på dette års kursus vil være dansene 
fra Syd- og Nordslesvig, Bornholm samt Sjælland. Ud-
over de fine danse i hefterne findes der nogle danse fra 
disse steder, der for de fleste vil være ukendte – da de 
i dag kun ligger hengemt i arkiver og private samlinger 
– nogle af disse danse vil vi også beskæftige os med.
Vi skal, traditionen tro, også danse nogle af de store 
selskabsdanse fra byerne – I år bliver det et par af de 
store, amerikanske kvadrille danse The Columbian Qua-
drille & Bohemian Polka Quadrille og så selvfølgelig 
Les Lanciers, som man har danset den i det danske 
borgerskab. 
I forbindelse med de store selskabsdanse skal vi have 
et stort ”Grande Bal”, så tag det fine selskabstøj med.
I år vil det store tema være Sydslesvig.
Vi skal høre foredrag ved sydslesvigeren Jan Pöhlmann 
”Om de Slesvigske forhold”, og det er sikkert de færre-
ste bekendt, at Familien Ryge er fra Sydslesvig - at de 
samtidig er vokset op med folkedans, gør det hele sjo-

Vi gentager succesen fra de foregående år og indbyder til et af Danmarks mest søgte 
folkedanserkurser for ældre. Er du folkedanser? - Er du mellem 50 - 100? - Har du tiden?
Så kom på sommerkursus ved Lillebælt og få en uforglemmelig oplevelse!

Højskolen Snoghøj arrangerer, i samarbejde med Landsforeningen Danske Folkedansere, et 
14-dages sommerkursus i dansk folkedans for ældre på Højskolen Snoghøj, 7000 Fredericia 
den 10. juni - 23. juni 2012.

Højskolen Snoghøj
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kommer, traditionen tro, flere unge folkemusikere, som 
”fyrer den af”. De spiller koncert og bagefter til sang 
og halløj. 
Er der nogle, der kender de gamle sange, så er det Le-
ne Riis – Hun kommer en aften og synger med os.
Der vil også være rig lejlighed til at bruge computer - 
De, som har lyst, vil få hjælp til at bruge Internet og 
sende e-mails.

LæReRe på kURSet:
Danseinstruktør: Per Sørensen, Kolding
Spillemænd: Steffan Søgaard Sørensen, Fredericia & Kri-
stian Jørgensen, København
Gæsteinstruktør: Helle Larsen, Sengeløse, Sjælland
Aftengæster: Familien Ryge – Lone Schmidt – flere un-
ge folkemusikere
Højskolelærere: Forstander Torben Egeris & lærer Mi-
chael Zacho, Snoghøj

1 hALvdAgStUR:
Danskhedens højborg – Skamlingsbanken. Vi tager 
denne eftermiddag på en ”Bælttur” og kører langs med 
Lillebælt syd for Kolding og besøger Bjert, Binderup, 
Grønninghoved, Hejlsminde Strand og Skamlingsbanken.

2 heLdAgStURe:
I år vil der også være en tur, hvor vi skal besøge en 
Ø – denne gang Hjarnø.
Vi skal besøge Bjerre Herred, hvor slotte som Rosenvold 
og Palsgaard ligger smukke ned til Vejle Fjord – på den-
ne tur tager vi til færgestedet ved Snaptun og sejler til 
den lille, bitte ø Hjarnø, hvor vi vil spadsere en tur til 
kirken. Når vi igen kommer til fastlandet, fortsætter da-
gen på det fine, lokalhistoriske Glud Museum, og måske 
når vi også et smut til Juelsminde.

Den anden heldagstur vil gå til Flensborg og Kupfer-
mühle.
Vi skal besøge den særprægede og smukke by i græn-
selandet og besøge ”De danske syd for grænsen” i Flens-

Så er det nu, du 
skal sætte kryds i 
kalenderen
I weekenden 14.-16. september 2012 arrangerer 
LDF kursus for seniorinstruktører på Ry højskole 
med Christian Obel som instruktør.
Nærmere info her i bladet i foråret.

borghus. Vi skal på denne tur også besøge det 
spændende kobbermøllemuseum ved Krusåen, der 
blev grundlagt af Chr. den 4.

Pris: Kun 4.700 kr. for 14 dage alt incl. (også halv- 
og heldagsture) - Det er så billigt, så har du råd til 
at blive hjemme?

Tillæg for enkeltværelse.
Det tidligere statstilskud er i dag fratrukket prisen. - 
Nogle vil dog stadig have mulighed for at få tilskud fra 
kommunen, og højskolen vil være behjælpelig med an-
søgningen.

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 kur-
sister.

Unge folkemusikere på besøg

Per  
Sørensen

Lone  
Schmidt

Familien Ryge
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veLkommen tIL 

noRdLek 2012  
I SteInkjeR I noRge

Årstallet er skiftet til 2012 og dermed er 
det også blevet året, hvor vi skal mødes i 
Steinkjer til årets Nordlekstævne.
Meget er anderledes ved dette års stævne, 
men der er også alle de kendte elementer 
med kurser, legestuer, udflugter osv.

tILmeLdIngSSyStemet
En af de ting, der er ændret er, at der er 
kommet elektronisk tilmelding til NORDLEK 
2012 og det foregår på http://nordlek.no/
pamelding/pamelding-nordlek/. Du tilmel-
der dig individuelt og betaler med kredit-
kort samtidig med at du tilmelder dig. Du 
vil straks få at vide, om der er plads på de 
aktiviteter, du har tilmeldt dig.
Tilmeldingssystemet vil automatisk udregne 
den samlede pris for dine bestillinger. 
Tilmelding af- og betaling for flere personer 
på én gang.
Man kan godt tilmelde flere personer på en 
gang. Når den første person har udfyldt si-
de 1, 2, 3 og 4 på tilmeldingsformularen 
(bestilling af logi) kan man klikke på det 
blå felt forneden ”Add another person”. Så  
starter man forfra med næste person osv.
Det samlede beløb for alle tilmeldte skal be-
tales med ét kreditkort.

StævnepRIS og 
StævneARmBånd
Deltagerprisen for børn/unge på 0–13 år er 
gratis, men skal alligevel tilmeldes via til-
meldingsformularen.
For deltagere på 14 år og opefter er prisen 
1.155,- norske kroner pr. person.
I tillæg til stævneprisen kommer et regi-
strerings- og betalingsgebyr. Se under be-
talingsbetingelser.
Når du har tilmeldt dig og betalt, har du 
købt stævnearmbånd til NORDLEK 2012.
For at kunne tilmelde dig til ”rabatpris”, 

skal du være medlem af af en landsorgani-
sation der er tilsluttet Nordlek. I Danmark 
er det DGI, Danske Folkedanseres Spille-
mandskreds eller Landsforeningen Danske 
Folkedansere.
Stævnearmbåndet giver adgang til de fleste 
arrangementer som f.eks. legestuer, kurser, 
spillekurser, nationalopvisninger, nordisk 
folklore m.v.
Da du ikke skal tilmelde dig disse arrange-
menter på forhånd, så vil du heller ikke kun-
ne se dem på tilmeldingsformularen.
De arrangementer, der er på tilmeldingsfor-
mularen, har enten ekstra betaling eller be-
grænset deltagerantal. Arrangementer med 
ekstra betaling er alle udflugter, en del kon-
certer og nogle få kurser.
Stævnearmbåndet giver også adgang til gra-
tis bustransport mellem stævneområdet, 
som hedder Campus Steinkjer, og Steinkjer 
centrum med butikker, hoteller og skolelo-
gi.

BeStILLIng AF LogI
Skolelogi og stævnecamping bestilles på til-
meldingsformularen. 

mAdBeStILLIng på 
tILmeLdIngSSkemAet
Du kan bestille og betale mad direkte på 
tilmeldingsformularen. Hvis du vil spise i 
byen eller på stævnerestauranten ”Smak på 
Trøndelag”, kan du ikke bestille hjemmefra.

hvIS dU vIL ændRe I dIn 
BeStILLIng
Første gang du går ind på tilmeldingsfor-
mularen bliver du bedt om at angive en per-
sonlig adgangskode. Med denne adgangsko-
de kan du når som helst logge dig ind og 
ændre i din bestilling.

Du kan f. eks.bestille flere koncertbilletter, 
eller melde dig fra en tur, som måske kolli-
derer med en vigtig træning. 
Hvis du efter ændringen skal betale mere, 
gør du det elektronisk med det samme. Hvis 
du skal have penge tilbage, må du vente til 
du kommer til Steinkjer. Pengene vil blive 
tilbagebetalt i norske kroner.

venteLISteR
Hvis du ønsker at deltage i et arrangement 
med tilmelding og der ikke er flere pladser, 
kan du tilmelde dig alligevel og på den må-
de komme på en venteliste. Hvis der bliver 
plads vil du få besked pr. mail til den mail-
adresse, der blev angivet ved tilmeldingen, 
og du kan så logge dig ind igen og købe bil-
letten til arrangementet. 

AFLySnIngeR.
Hvis det bliver nødvendigt at aflyse et ar-
rangement, du har købt billet til, vil du få 
besked i god tid og du vil få pengene tilba-
ge, når du kommer til Steinkjer.

BetALIngSBetIngeLSeR
Betaling for stævnet kan kun ske med kre-
ditkortbetaling online. Betalingen sker i 
norske kroner. Tilmeldingen er registreret 
ved udfyldelse af tilmeldingsformularen, men 
er ikke bekræftet, før din betaling er regi-
streret af NORDLEK.
En bestilling vil aldrig blive slettet uden at 
NORDLEK har forsøgt at kontakte kunden 
direkte via mail eller telefon.
Alle beløb er i norske kroner, hvis ikke an-
det er angivet.
I tillæg til stævneprisen kommer der en re-
gistreringsafgift på 2,75 Euro (ca. 22 Nkr.) 
pr. person og 4,95% af totalbeløbet i afgift 
til kreditkortudstederen. Disse tillæg vil 
fremgå af din kvittering.
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AFBeStILLIng/ReFUSIon
Ved afbestilling før 1. marts 2012 refunde-
res hele beløbet minus et administrations-
gebyr på Nkr. 200 + SWIFT omkostninger 
(bankomkostninger ved tilbagebetaling)
Ved afbestilling mellem 2. marts og 1. juni 
refunderes 50% af beløbet.
Tilbagebetaling af hele beløbet (minus ge-
byr) efter 1. marts kan kun ske mod frem-
visning af lægeerklæring.
Der kan evt. tegnes en privat afbestillings-
forsikring.

dAnSke opvISnIngeR
Stadionopvisningen er blevet ændret kraf-
tigt. For det første er den flyttet fra et sta-
dion til en opvisningsplads midt i byen og 
for det andet skal nationalopvisningerne ik-
ke foregå her.
Der vil være et kort dansk indslag, hvor vi 
skal danse 3 danse. En sønderhoning, Seks-
tur fra Nordfyn og en polka.
Den danske nationalopvisning vil i stedet 
være onsdag på et tidspunkt mellem 18.00 
og 20.00 med træning onsdag kl. 08.00 – 
09.00.  Du kan se dansene til den danske 
nationalopvisning på www.nordlek.dk under 
Danse- og musikmateriale.
De nordiske fællesdanse, som du kan finde 
samme sted, vil blive danset løbende ved 
de forskellige legestuer m.v.

pR-opvISnIngeR
Foreninger eller grupper, der har lyst til at 
danse PR-opvisninger i byen onsdag, tors-
dag eller fredag kan tilmelde sig på www.
nordlek.no under ”Påmeldinger”. 
I bemærkningsfeltet kan I skrive hvilken 
dag/dage I ønsker at danse. Tidspunktet på 
dagen vil I først få oplyst i Norge.

noRdISk konkURRence I 
FoLkedAnSopvISnIng
Som noget nyt vil der blive afholdt en nor-
disk konkurrence i opvisningsprogrammer. 
Der vil blive indledende konkurrencer på tor-
vet i byen torsdag mellem kl. 12.00 og 16.00 
og de to bedste hold fra hvert land vil gå 
videre til finalen der foregår lørdag kl. 18.00 
– 20.00.
Der vil være en række for voksenhold og en 
række for voksen/børn hold.
Se reglerne for at deltage i konkurrencen på 
http://nordlek.no/konkurranser/nordisk-
tevling-i-folkedansoppvising . Tilmeldingen 
sker på samme formular som tilmeldingen 
til PR-opvisninger.

LegeStUeR
Der vil naturligvis blive danske legestuer 
under stævnet. Vi kender bare ikke tidspunk-
terne endnu.
 

 HvorDAn vil DU Bo?

Skolelogi foregår på skoler i byen. Skolerne 
ligger i en radius på max. 15 km. fra stæv-
neområdet og der vil være bustransport mel-
lem skoler og stævneområdet dagen igen-
nem.
Skolelogi skal bestilles på tilmeldingsfor-
mularen og hvis en gruppe vil bo sammen 
skal alle deltagere angive det samme grup-
penavn på tilmeldingsformularen. 
Prisen er Nkr. 100,- i døgnet pr person.

Familiecamping ligger lige ved stævneom-
rådet. Det er et tilbud til børnefamilier hvor 
der lægges vægt på børnefamilierne og de-
res behov. 
Stævnecamping vil, så længe pladsen ræk-
ker, blive i nærheden af stævneområdet. Her 
er der plads til 250 enheder. Derefter vil der 
blive camping ved indkvarteringsskolerne.
Familie- og NORDLEK-camping skal bestilles 
på tilmeldingsblanketten og prisen er Nkr. 
240,- pr. telt/campingvogn pr. nat. Bemærk, 
at prisen er pr campingenhed uden hensyn 
til, hvor mange der bor på pladsen. For alle 
pladser er prisen inkl. strøm.
Den første i familien/gruppen, som skal bo 
i samme telt, campingvogn eller autocam-
per på familie- eller stævnecamping, bestil-
ler og betaler for pladsen. Øvrige, der vil bo 
på samme campingenhed, vælger, at de vil 
bo sammen med en person der allerede har 
bestilt en plads. 
Se evt. http://www.nordlek.dk/tilmeldings-
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formularen, hvor der også er en nærmere 
forklaring på campingtilmeldingen.

Privat indkvartering: Det vil være muligt 
at leje private sommerhuse/værelser i om-
rådet til Nkr. 300,- i døgnet pr seng. Dette 
kan bestilles ved at sende en E-mail til: ri-
ma_ge@hotmail.com.
Privat overnatning betales via Paypal (kort-
betaling) når aftalen er indgået. 

Andre indkvarteringsmuligheder: Se en 
oversigt over hoteller, campingpladser og 
værelser på http://nordlek.no/informasjon/
overnatting/ .

 MAD og DriKKe
Der bliver 3 forskellige muligheder for at få 
noget at spise i stævneområdet.
”Kioskmenuerne”  er det enkle måltid, som 
du kan tage med dig og spise på stævne-
området. (sandwich og lign.)
Cafeteriet hvor du bestiller og betaler dine 
måltider hjemme fra på tilmeldingsformula-
ren.  
Disse måltider bliver serveret i en spisesal 
på stævneområdet. 
Priserne for disse måltider er for morgen-
mad Nkr. 60,-,  frokost Nkr. 90,- og middag 
Nkr. 150,-

Bemærk, at du godt kan efterbestille mad, 
selv om du har tilmeldt dig tidligere.
Spisetiderne er morgenmad, kl 07.30-09.30, 
mandag-søndag.
Frokost mandag og tirsdag kl 12.00-13.00. 
Onsdag-lørdag kl 12.00-14.00
Middag: tirsdag kl 15.30-17.30. Onsdag-lør-
dag kl 15.30 -18.00
Restaurant ”Smag på Trøndelag” er stæv-
nets restaurant, som ligger over stævnekon-
toret. Det er en almindelig restaurant, hvor 
du kan nyde maden, atmosfæren og den go-
de historie, der fortælles.
Med fokus på råvarer, kvalitet, og måltidet 
vil du her kunne nyde smagen af lokale pro-
dukter, der skal opleves som ”Dansende san-
ser” i ganen.

 DAnS og MUSiK
Programmet starter allerede mandag aften 
kl. 22.00, hvor mødepladsen for dans og 
musik åbner.
Det er et uformelt arrangement hvor alle er 
velkommen til at medbringe instrumenter 
og dansesko og så ellers kaste sig ud i dan-
sen og musikken.
Tirsdag er der velkomstaften, hvor program-
met byder på norsk musik og dans og de 
nordiske fællesdanse.

Dans/legestuer: Onsdag, torsdag, fredag 
og lørdag vil der være dans i 4 sale med fri 
dans til spillemandsgrupper, der deltager i 
det nordiske mesterskab for dansespil, dans 
med instruktion fra de forskellige lande, et 
nyt tiltag der hedder ”FØLG MED NORDEN”, 
hvor det grænseoverskridende fællesskab i 
Nordlek er i højsædet. Udgangspunktet er 
flot dansemusik fra hele Norden. På gulvet 
vil der være dansere, som kan dansene og 
repertoiret er let at følge med i – eller im-
provisere til. Endelig vil der være et tema 
som hedder Polskan i Norden.
Natdans: Tirsdag til lørdag vil der hver af-
ten være natdans til kl. 02.00.
Folkemusikcafe. Onsdag til lørdag vil der 
hver eftermiddag være mulighed for at lyt-
te til nordisk spillemandsmusik på 2 forskel-
lige caféer.
Ovenstående arrangementer er gratis mod 
forevisning af stævnearmbåndet.

veSt-noRdISk AFten på 
StIkLeStAd, onSdAg 
Gennem dans, mad, musik, klædedragt og 
underholdning tager vi turen tilbage til 
1000-tallet. Stiklestad og arven efter Olav 
den Hellige sætter rammerne for denne af-
ten, som bliver gennemført i islandsk og 
færøsk tradition. Du kan ikke bare møde den 
færøske middelalderdans, men også høre is-
landske kvad.
Prisen for denne aften er Nkr. 250,- - be-
stilles på tilmeldingsformularen.

BAL med hIStoRISke dAnSe, 
toRSdAg AFten
Det traditionsrige bal har fået fast plads på 
Nordlekstævnet. Her er stil i højsædet og 
alt er som det skal være: Velkomstdrink, 
parvis promenade til 3-retters balmiddag 
med passende underholdning under midda-
gen, dans efter balkort under ledelse af ba-
linspektøren.
Prisen inkluderer også et kursus i aftenens 
danse torsdag kl. 10.00 – 14.30.
Prisen for kursus og bal med 3-retters mid-
dag er Nkr. 600,- - bestilles på tilmeldings-
formularen.

nAtBAd:
Billetter til svømmehallen i Steinkjer, 
Dampsaga bad, kan købes til halv pris på 
stævnekontoret.
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Disse billetter kan bruges i badets alminde-
lige åbningstid samt mandag kl. 23.00 – 01.00 
og onsdag kl. 00.00 – 02.00 hvor der er eks-
traordinært åbent for NORDLEK-deltagere.

 KUrSer
dAnSekURSeR:
Onsdag og torsdag bliver der fra kl. 10.00 
til 16.00 mulighed for at opleve en lang 
række dansekurser. Det spænder lige fra 
grønlandsk og islandsk dans, humpaa og 
tango fra Finland, pols, halling og sving fra 
Norge, svensk polska, sønderhoning og kur-
sus i nordiske fællesdanse.
Alle dansekurser indgår i stævneprisen og 
skal ikke bestilles på forhånd.

engeLSkdAnS I StoRgåRdSmILjø 
I tRøndeLAg
Trøndelag er et vigtigt traditionsområde for 
den europæiske dansemode, som var på sit 
højeste i 1700-tallet, men som har været 
levende frem til nyere tid. 
Onsdag kl. 10.00 – 14.00.  Pris med stæv-
nearmbånd Nkr. 100,-. Bestilles på tilmel-
dingsformularen.

SAngtRæF:
Onsdag og torsdag kl. 16.00 – 17.00 kan du 
få rørt stemmen ved et sangarrangement. 

En dygtig akkompagnatør og forsanger fra 
alle de nordiske lande byder på lidt af hvert 
fra de store nationale sangskatte. Sangtræf-
fet er gratis og skal ikke bestilles på for-
hånd.

SpILLekURSeR: onSdAg, toRSdAg 
og FRedAg.
Bliv en endnu bedre spilllemand, uanset 
hvilket instrument du spiller. 
Fra 10.00 til 12.00 de første to dage er kur-
set opdelt efter instrument, og fra 13.00 til 
16.00 er der  fællesprøve for at indøve et 
fælles repertoire til ”stadionopvisningen”. 
Fredag flytter prøverne til koncertarenaen i 
Rismelen, hvor den store festopvisning skal 
foregå lørdag. 
Kurserne er gratis, men man skal tilmelde 
sig på tilmeldingsformularen med angivelse 
af instrument og om man vil deltage i det 
store fællesorkester.

hUSFLIdS-og 
håndARBejdSkURSeR: 
Onsdag og torsdag kl. 10.00 til 16.00 er der 
5 forskellige kurser at vælge imellem.
Hardangersyning – strikning med selburose 
– båndfletning – rosemaling og samisk sløjd.
Alle 5 kurser er gratis, men der skal betales 
for materialer på stedet.
Kurserne skal  bestilles på tilmeldingsfor-
mularen af hensyn til planlægningen.

 opviSninger og Koncerter

opvISnIngeR og konceRteR 
Uden tILmeLdIng: 
Åbningsceremoni tirsdag kl. 18.00
Underholdning og mesterskabskvalificering 
på torvescenen onsdag, torsdag og fredag.
PR-opvisninger og buskspil i byen onsdag, 
torsdag og fredag.
Nationale opvisninger onsdag og torsdag kl. 
18.00 – 20.00. (Danmark har opvisning ons-
dag) 
Festoptog og festopvisning (”stadionopvis-
ning”) lørdag.
Folkemusikmesse i Steinkjer kirke lørdag kl. 
11.00. 
Folkemusikmesse i Stiklestad kirke søndag 
kl. 11.00.
Finalen i den nordiske konkurrence i folke-
danseopvisninger lørdag.
Afslutningsceremoni lørdag kl. 23.59
Stævnearmbåndet giver gratis adgang.
Alle ovenstående arrangementer indgår i 
stævneprisen.

opvISnIngeR og konceRteR med 
FoRUdBeStILLIng.
Nordic Dance 2012  onsdag kl. 20 – 21.30.  
Nordic dance 2012 er et nordisk talentpro-
jekt for folkedansere og spillemænd i alde-
ren.18- 25 år. 16 dansere og 8 spillemænd 
fra Norge, Sverige, Finland og Danmark har 
det sidste år samarbejdet om at lave en op-
visning, hvor det nordiske fællesskab er i 
fokus, men også  de lokale traditioner.
Pris for stævnedeltagere Nkr. 80,-

“Trø te”  Onsdag kl. 22 – 23.30.  
Bygde danse fra Nord-Trøndelag.
I en treårig periode får unge mennesker i 
hvert fylke intensivundervisning i deres lo-
kale traditionsdans og undervisningen fører 
dem op mod et professionelt niveau, både 
som individualister og ensemble.
I forestillingen møder du unge mennesker 
fra Nord-Trøndelag, som har deltaget i pro-
jektet i to år. 
Pris for stævnedeltagere Nkr. 80,-

Hilmar i 110 – Trøndelag i dans og spel.  
Torsdag kl. 20.00 – 21.30. 
Mød Trøndelag i dans og spil på scenen. 
Dansekoncerten er bygget op over Hilmar 
Alexandersen og det miljø han levede i. Ar-
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ven efter denne spilmand fra Steinkjer er 
grundlaget for, at NORDLEK er placeret her 
i år, og selv nu, flere år efter hans død, er 
han en stærk inspirationskilde for spille-
mænd fra Trøndelag. Regionens bedste spil-
lemænd og dansere deltager.
Pris for stævnedeltagere Nkr. 80,-.

Baltic Crossing på nordisk. Torsdag kl. 
22.00 – 23.00. 
Baltic Crossing har de sidste år markeret sig 
som en af de bedste nye folkemusikgrupper 
i Norden. Gruppen består af to finner, to 
englændere og en dansker og de har taget 
Europa med storm og spillet på de største 
scener og festivaler på kontinentet. 
NORDLEK 2012 har inviteret 10 dansegrup-
per fra de nordiske lande til at lave en ko-
reografi til hver sin melodi. Dette skulle ger-
ne give publikum en fin, humørfyldt, fæn-
gende festkoncert.
Pris for stævnedeltagere Nkr. 80,-

Arktisk messe. Torsdag 23.59 – 01.00.   
Dette var i starten et bestillingsarbejde til 
festspillene i Harstad. Musikken er baseret 
på den syd-samiske liturgi, blandet med bå-
de finsk, norsk og europæisk kultur, og du 
er garanteret en unik oplevelse ved denne 
koncert.
Pris for stævnedeltagere Nkr. 100,-

Väsen. Fredag kl. 13.30 – 14.30    
Väsen er en svensk ungdomsgruppe, der gi-
ver koncert.
Pris for stævnedeltagere Nkr. 50,-

Frikar. Fredag kl. 18.00 – 19.30   
Du så dem måske sammen med Alexander 
Rybak i Det europæiske melodigrandprix. 
Hele Europa lod sig imponere, og halling-
danserne i Frikar har etableret sig som in-
ternationale professionelle dansere. I et for-
rygende show får du lov til at være sammen 
med de bedste hallingdansere i Norge. Ind 
i en verden hvor de udfordrer tyngdekraften 
og leger med rytmen og dansen.
Pris for stævnedeltagere Nkr. 50,-

Nordisk Folklore. Fredag kl. 20.00 – 21.30 
eller 22.00 – 23.30. 
Grupper fra de forskellige nordiske lande 
præsenterer deres dans og musik. Benyt lej-
ligheden til at opleve folkedansekulturen i 

Norden. Koncerten er gratis, men skal be-
stilles på tilmeldingsformularen.

Nordisk glød, kirkekoncert. Fredag midnat 
til kl. 01.00.   
Mød unge spillemænd fra hele Norden, der 
har sammensat programmet sammen med 
professionelle instruktører.
Pris for stævnedeltagere Nkr. 80,-

Sirkler med Väsen og Fant & fente. Lør-
dag kl. 22.00 – 23.30.  
Norske Fant og Fente er gået sammen med 
svenske Väsen i denne nye forestilling, hvor 
polsdansen står centralt. De gode øjeblikke, 
som når to dansere bliver ét og hvor det ik-
ke bare handler om teknik, men også om 
kommunikation og sensualitet.
Pris for stævnedeltagere Nkr. 80,-

 UDflUgter og tUre
Middelalderkirker. Mandag og tirsdag kl. 
09.00 – 16.30. 
Tag med på en rundtur til nogle af de man-
ge middelalderkirker i Trøndelag. Herunder 
vil du få en indføring i både arkitekturen og 
kirkernes historie.
Den store koncentration af middelalderkir-
ker i området vidner om velstanden i Inn-
herred i 1100-tallet. En rundtur i et flot kul-
turlandskab med fokus på god mad og hi-
storier.

Vi besøger Stiklestad kirke, Alstadhaug kir-
ke, Sakshaug kirke, Hustad kirke og Mære 
kirke.
Pris Nkr. 250,-. Prisen inkluderer madpakke 
til frokost og guide hele dagen.

Guidet vandretur tur til Norges Midtpunkt. 
Tirsdag kl. 09.00 – 16.00
Tag med til Norges geografiske midtpunkt, 
der ligger i Steinkjer Kommune.
Turen starter på parkeringspladsen ved Lu-
stadvatnet. Derfra går man på svellebelagte 
og afmærkede stier til Midtpunktet. Turen 
er på i alt 20 km frem og tilbage og kan fint 
klares i kondisko. 
Turen foregår i varieret trøndersk fjeldter-
ræn og man kan se de flotte Skjækerfjelle, 
som ligger i Blåfjella/Skjækerfjella Nasjo-
nalpark.
På Midtpunktet laver man bål og koger ”svart-
kjelkaffe” til den medbragte madpakke. 
Efter en lang og god frokostpause starter vi 
på hjemturen. På turen tilbage får vi en flot 
udsigt over Lustadvatnet.
Stien går i noget bakket, men let terræn. 
Pris Nkr. 150,-. Du skal selv medbringe mad-
pakke til frokost.

Historisk rundtur i Innherred. Tirsdag og 
onsdag kl. 09.00 – 16.00 
I løbet af en fantastisk dagstur får du mu-
lighed for at opleve og høre om historien i 
kulturlandskabet. Her kan du tage for dig af 
mad-, kunst-, kulturoplevelser i historisk 
perspektiv.
Turen starter på Egge Museum i Steinkjer, 
hvor du vil opleve en historisk rundtur på 
det gamle høvdingesæde, der sammen med 
vikingekvinden Sigrid Egge er beskrevet i 
Snorres sagaer, og i dag ligger gården med 
sin fantastiske udsigt omgivet af monumen-
tale grave fra jernalderen. Efter en fanta-
stisk køretur over Henning og Øver-Bjerkem, 
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kommer du til kulturgården Bjerkem. Gården 
har været i drift i cirka 2000 år, kun afbrudt 
af den Sorte Død, hvor den lå forladt i et 
stykke tid. Her får du et indblik i, hvordan 
innherredsbeboerne levede, tænkte, og ud-
viklede sig fra slaget ved Stiklestad. Efter 
en kort køretur kommer vi til Stiklestad na-
tionale kulturcenter. 
Efter frokost tager en lokal guide gruppen 
på en rundtur i området. Efter den guidede 
tur er der tid til at vandre rundt og opleve 
folkelivet. På vejen tilbage til Steinkjer stop-
per bussen ved Mære kirke, hvor du får en 
kort orientering og vi kigger indenfor.
Pris: Nkr. 550,-  Frokost er inkluderet i pri-
sen.

Egge-vandring. Tirsdag kl. 11.00 – 12.30.  
Tag en guidet spadseretur fra tunet på Egge 
Gård langs Eggevammen. Langs vejen er der 
gravhøje, hvor magthaverne på Egge for cir-
ka 1000 år siden ligger begravet. Fra Egge 
Gård er en fantastisk udsigt over Steinkjer 
by og landsbyerne omkring den. Fra saga-
erne kender vi Sigrid og høvding Olve, der 
boede her med sine mænd lige før slaget 
ved Stiklestad
På denne tur vil du høre om dem, der boe-
de på Egge, og hvordan kristendommens 
indførelse i Norge påvirkede befolkningen i 
Egge. Du vil også høre om den rige kultur-
arv i landskabet og gravfund fra området.
I turens pris er der også inkluderet en dags-
billet til Egge museum. Museet ligger tæt 
ved Egge Gård.
På museet er der en arbejdende gård med 
bygninger fra 1800-tallet. Der er får, grise, 
høns og kaniner, du kan hilse  på. Museet 

har også udstillinger med byens historie, og 
en stor samling af landbrugsmaskiner. Der 
er en butik, guidede ture, aktiviteter for 
børn og meget mere.
Pris: Børn under 15 år gratis/voksne Nkr. 
60,-

Byvandring. Tirsdag og onsdag kl. 17.00 – 
18.00
Turen starter ved rådhuset. På turen ser vi 
på udsigten, over landskabet,  ”Tvillinge-
bygninger” og den karakteristiske genrejs-
ningsarkitektur. Vi ser på det smukke kapel 
og ”Påssåbyen”, en hyggelig havekoloni. 
Turen slutter på torvet, hvor vi ser på Sam-
fundshuset og kirken med James Weidemanns 
smukke glasmosaikker.
Den korte version af den moderne Steinkjer 
bys historie har 2 sider: Den internationalt 
anerkendte byplanlæger Sverre Pedersen gav 
byen en klassisk byplan med udsigtsakser og 
en ny park i Rismælen. Efter tyskernes bomb-
ning af byen i 1940 lå det meste i ruiner. 
Sverre Olsen, en af   landets mest lovende 
unge arkitekter, kom til byen i 1940 og fyld-
te byplanen med nye bygninger. Samfunds-
huset (1951) og Norli-gården (1947) er 
blandt hans hovedværker. Med den nye kir-
ke (1965) tegnet af Olaf Platou blev gen-
rejsningen afsluttet.
Pris: Turen er gratis men skal bestilles på 
tilmeldingsformularen.

Til lands og til vands.  Onsdag og torsdag 
kl. 09.00 – 16.00
Udforsk og hør om, hvor vigtig   fjorden har 
været, på verdens ældste råsejlsjagt ”Pau-
line”.

Deltagerne deles i to grupper, hvor den ene 
tager ud på fjorden med jagten Pauline, og 
den anden med bus til Inderøy.
På Husfrua Gårdshotell nydes en lækker fi-
skesuppe kogt på ægte ingredienser efter 
gamle traditionelle opskrifter. Efter frokost 
skifter grupperne transportmiddel og rejser 
tilbage med enten båd eller bus En utradi-
tionel, men varieret og spændende tur. 
Turen gennemføres kun ved mindst 80 del-
tagere.
Pris: Nkr. 300, - inkluderet frokost. (fiske-
suppe)

Den gyldne omvej - guidet bustur. Onsdag 
og torsdag kl. 09.00 – 16.00
Oplev den lokale kultur med fascinerende 
historier, fantastisk smag og kunst i et smukt 
landskab!
Den gyldne omvej på Inderøy er en kort al-
ternativ rute til E6 gennem Innherred. Lo-
kal mad og køkken, kunst og håndværk, tra-
ditioner og besøgsgårde er blandt oplevel-
serne langs Den gyldne omvej. Frokosten 
nyder vi på Inderøys tag med flot udsigt 
over landskabet og Trondheimfjorden. Lokal 
guide i Bussen.
Pris: Nkr. 580, - Frokost er inkluderet i pri-
sen.

Grottevandring i Mokk. Onsdag kl. 10.00 
– 16.00
En halv times gang fra Mokk Gård ligger et 
gammelt minedriftanlæg fra 1770 tallet. 
Disse gamle kobbergruber har haft stor be-
tydning for udviklingen af   landsbyen og går-
den Mokk. 
Guidet tur for en gruppe på maksimalt 8 
personer. 
Kobberforekomsten i Gaulstadfjellet blev 
opdaget i 1760. Minen ligger langt oppe på 
kanten af   de nøgne fjelde, og kobber findes 
i grønsten og grønskifer, som der er en mas-
ser af her. Selvom minedriften kun varede 
omkring 20 år, kan mange Steinkjerborgere 
spore familien tilbage til de minearbejdere, 
der arbejdede her.
Pris: Pr. person Nkr. 480, -

Grupper på 4-8 personer kan bestille en gui-
det rundtur på andre tidspunkter.
Vi kan arrangere transport, hvis det kræves, 
for et mindre ekstra beløb.
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Dragtudflugt til Bjerkem. Onsdag kl. 12.00 
– 16.00
Tag med til Bjerkem gård, hvor sommerens 
udstillinger viser dragter og kunst.
Berit Bjerkem har rekonstrueret den gamle 
dragtskik i Nord-Trøndelag, og har skabt en 
udstilling, der viser kilderne, der er anvendt 
til dette arbejde.
Berit vil selv tage imod deltagerne på den-
ne tur og vise rundt i udstillinger og for-
tælle om feltarbejdet, opdagelserne og drag-
terne i dag.
Der er et enkelt traktement med kaffe og 
brød på Gammellavin.
Det er også muligt at tage til sommerudstil-
ling på Bjerkem på egen hånd. Der er åbent 
under hele NORDLEK, men hvis du er særligt 
interesseret i detaljerne, og ønsker at møde 
Berit Bjerkem selv, skal du tilmelde dig på 
denne tur.
Se evt. også www.bjerkem.com
Bussen afgår fra busstationen, men stopper 
også ved stævnekontoret. 
Pris: Nkr. 130, -

Husflidsudflugt til Saemien Sijte på Snå-
sa. Torsdag kl. 09.00 – 16.00
Saemien Sijte er et syd-samisk museum og 
kulturcenter beliggende i Snåsa, i det nord-
lige Nord-Trøndelag. Museets ansvarsområ-

der dækker hele det syd-samiske område i 
Norge.
Som museum har Saemien Sijte til formål 
at fremme syd-samisk kultur fra forskellige 
tidspunkter og med forskellige tilgange. Mu-
seet har en samisk gård med traditionelle 
bygninger. De tænder gerne op i teltet/hyt-
ten og fortæller os lidt om traditionerne. 
De kan demonstrere og undervise i lasso-
kastning, og måske arrangere en lille hold-
konkurrence.
De vil sikkert fortælle om og demonstrere 
en masse samisk håndværk på denne ud-
flugt.
Pris: Nkr. 400, -

Hatlingsetra lokker – sætertraditioner 
med dans. Torsdag kl. 12.00 – 16.00
Se en traditionel norsk sæter og hør om de 
gamle musikalske metoder til at kommuni-
kere med mennesker og dyr.
Her kan du både opleve sæterlivet og ”kau-
king, laling og lokking”.
Se evt. www.hatlingsetra.no 
Pris: Nkr. 380,-

Familietur til Namsskogan Familiepark  
Onsdag kl. 10.00 – 18.00
Denne tur har fokus på børnene og de   kom-
mer til et spændende sted lige nord for 

Steinkjer -  Namsskogan familiepark i Nams-
skogan.
Familieparken har aktiviteter for børn, som 
frit kan bruges når indgangen er betalt. Der 
er aktiviteter som bungee-trampolin, guld-
minedrift, ”crash-både”, ski-racing, traktor-
bane eller andre fysiske udfordringer.
En spadseretur rundt i parken byder på et 
møde med norske vilde dyr. Du vil møde el-
ge, bjørne, ulve - og er du meget heldig, 
kan du ogse se en los, men den er meget 
sky.
Billetter til dagens højdepunkt, nemlig fore-
stillingen om Rebella Hex, er inkluderet. 
Dette er en musical med masser af fart, ener-
gi og trylleri!
Vi har aftalt et møde med Rebel Hex efter 
showet. Vi har lovet hende en lille overra-
skelse - vi vil lære hende at danse!
Da dagen er til fri disposition, indgår der 
ikke mad i turen. Madpakker kan smøres ved 
morgenmaden, man kan medbringe grillmad, 
der kan tilberedes ved vandet midt i parken. 
Der er grillpladser med praktiske siddeplad-
ser til rådighed.
Der kan også købes mad i parken. 
Pris:  Nkr. 470,-

Leg og vildmands-aktiviteter på Brand-
heia. Torsdag kl. 11.00 – 15.00
En fin mulighed for familier med børn, der 
har brug for en afkobling fra dans og mu-
sik. Her kan man nyde den friske natur, sej-
le i både, kanoer og kajakker, og man kan 
fiske. Man kan gå på træstammer som de 
gamle tømmer-flåtere eller gå ad naturstier. 
Tag badetøjet med og få en dejlig svømme-
tur i Brandheia.
Der er salg af kaffe og mad.
Dette er en ”Kør-selv-tur” så oven i entreen 
kommer der en vejafgift på Nkr. 20.00 pr 
bil.
Pris: Nkr. 50,- pr. person 
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lighed for at fortsætte under NORDLEK 2012. 
Der kommer en speciel tilmeldingsblanket 
til denne sommerlejr.
Arrangementet er under planlægning. Mere 
information følger.

Ungdomsfest. Fredag kl. 21.30 – 00.00
Fest for unge mellem 14 og 26 år. Festen 
har traditionsrige rammer, men med moder-
ne træk.
Her møder man op i folkedragt eller andet 
fint tøj.
Du får suveræn dansemusik fra Einar Olav 
Larsen Trio forstærket med andre nordiske 
spillemænd.
Under festen er der både dans med instruk-
tion og underholdning. Alt bliver planlagt 
og gennemført af de unge.
Det bliver en god blanding af fridans, dans 
med instruktion, parbyttedanse og ikke 
mindst danse fra fællesdansprogrammet.
Arrangementet indgår i stævneprisen.

veteRAntRæF   
Veterantræffet foregår fredag kl. 14.30 – 
17.00 og er planlagt for alle som har været 
til nogle NORDLEK tidligere.
Du vil møde hyggelige mennesker med man-
ge gode minder fra tidligere NORDLEK-stæv-
ner.
Der bliver indlæg, underholdning og et ind-
blik i dagens arbejde i Nordleksamarbeidet.
Veterantræffet er opdelt i 2: 
Del 1: Træf - denne del er gratis.
Del 2: Middag - Vi indbyder alle veteraner 
til en fælles middag på stævnerestauranten 

SpecIeLt FoR BøRneFAmILIeR
Familietræf. Tirsdag kl. 20,00 – 21.00
Lige efter åbningsceremonien håber vi alle 
familier med børn vil samles til familietræf 
i gymnastiksalen. Her vil vi bryde isen og 
komme i kontakt med hinanden på tværs af 
sproggrænserne. Både voksne og børn kan 
være med.
Der bliver leg og dans, nogle praktiske op-
lysninger og nogle små konkurrencer for 
børnene. Børnene vil også lære to danse 
“Djevelguttens polka” (SU) og S-lange dans 
(NO). De børn, der tager på familieudflugt 
den næste dag, skal lære Rebella Hex, som 
bor i Namsskogan Familiepark, disse danse. 
Hun skal nemlig prøve, hvor sjovt det er at 
danse!
Arrangementet indgår i stævneprisen.

Dansefest for børn. Fredag kl. 19.30 – 21.00
En dansefest først og fremmest for børnene 
- hvor forældre og større søskende kan del-
tage på børnenes præmisser. Her er tempo 
og humør, leg og dans. Tradition og kreati-
vitet i skøn forening. 
Det vil være fint, hvis børnene pynter sig 
lidt denne aften, men dragt kan ikke anbe-
fales.
Arrangementet indgår i stævneprisen.

SpecIeLt FoR Ungdommen
Sommerlejr for unge
Noregs Ungdomslag inviterer til Nordisk Som-
marlejr for unge fra 6. til 10. juli
Der vil være mange kursustilbud og mange 
sociale aktiviteter. Fælles skolelogi med mu-

”Smag på Trøndelag”. Denne del skal bestil-
les på tilmeldingsformularen.
Pris: Nkr. 0,- / 420,- for middagen.

dRAgtUdStILLIng
Arbejdende dragtudstilling. Mandag til lør-
dag.
Hvis man ønsker at tage vare på den imma-
trielle kulturarv, er det vigtigt at værne om 
de gamle håndværksteknikker.
I denne arbejdende udstilling er fokus flyt-
tet fra at se produkterne til at se hvordan 
de bliver  fremstillet. Udstillingen vil vise 
teknikkerne, som bliver brugt til at frem-
stille de forskellige ting, som hører til en 
folkedragt.
Stævnearmbåndet giver gratis adgang.

Se også ”Dragtudflugt til Bjerkem” under 
ture og udflugter.

Det fuldstænde program m.v. kan du se på 
www.nordlek.no og oplysninger af speciel 
interesse for danske deltagere på www.nord-
lek.dk.

 velKoMMen til norDleK 2012!

Den danske nationalkomité 
Lene Sand Christensen –  

Michael S. Petersen  
– Egon Agerskov
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godt nytåR 
fra Spillemandskredsen
Et år er atter løbet ud - 2011 er slut og det er tid 
at kigge tilbage. De strategiske planer er fortsat 
”styrepind” for styrelsen, og vi har prøvet at ind-
bygge intentionerne i vort arbejde - og det ser ud 
til, at vi stadig er på rette spor. Nettotilgangen og 
dermed medlemstallet stiger – om end i roligt tem-
po. Økonomien kører godt og vi kan igen se tilba-
ge på et år med stor deltagelse i vore kurser – og 
med stor tilfredshed fra deltagerne. 

Samarbejdet med de øvrige organisationer med re-
lation til folkemusikken er godt, men projekterne 
og tilskud til disse er små. Sidste år lukkede vi helt 
og aldeles for Folkemusikkens Fælles Sekretariat 
(FFS) og det var et år, hvor vi fuldt ud mærkede, at 
de politiske vinde blæser mere positivt for den del 
af det ”professionelle” musikliv, der har musikken 
som hovederhverv. Alle tilskudskroner fordeles nu 
af et folkemusikudvalg under Verdensmusikken.
I Spillemandskredsen ser vi frem til at komme i 
gang med 2012, der byder på en masse spændende 
tilbud – bl.a. NORDLEK i Steinkjer, hvor vi håber, 
at rigtig mange spillefolk vil deltage fra Danmark. 
Tak til alle som har arbejdet for spillemandsmusik-
ken og for Spillemandskredsen i 2011. Og vi ønsker 
et rigtig GODT NYTÅR til alle spillemænd og folke-
dansere i Danmark.

Godt nytår.
DFS Styrelsen

SpILLemAndStRæF og 
geneRALFoRSAmLIng 
i Danske Folkedanseres Spillemandskreds
den 2. til 4. marts 2012, Ahornhallen,  
Ahorn Allé 1, 4100 Ringsted

WeekendenS pRogRAm:
Fredag d. 2. marts
Kl. 19.00-20.00 Ankomst og Indkvartering på Ahorn-

hallen, Ahorn Allé 1, 4100 Ringsted
Kl. 20.00-22.00 ca. Sammenspil under ledelse af Mi-

chael S. Petersen, Ramsø, som vil lave 
sammenspil med lokal sjællandsk mu-
sik som emne. Herefter hyggeligt sam-
vær med lidt godt til ganen.

Lørdag d. 3. marts
Kl.08.00-09.00 Morgenkaffe
Kl.09.00-12.00 Kursus med Helle Baltzer Rohde, År-

hus
 Helle vil præsentere nogle at sine eg-

ne melodier, bl.a. en Familiesekstur 
og en Engelsk. Desuden vil vi bruge 
en del tid på at arbejde med forskel-
lige måder at variere dit/vores musi-
kalske udtryk på. Der er tale om en 
vifte af musikalske virkemidler, som 
jeg vil præsentere dig for, og som vi 
bagefter i fællesskab vil plukke fra og 
bruge dels på mine melodier og dels 
på noget af det, der skal spilles til af-
tenens legestue. 

Kl.12.00-13.30 Frokost
Kl.13.30-17.30 Kursus fortsat afbrudt af kaffepause
Kl.18.00-19.00 Middag 
Kl.19.30-23.30 Legestue 
Kl.24.00- Natmad

Søndag d. 4. marts
Kl. 08.00-09.00 Morgenkaffe
Kl. 09.00-10.00 Diverse informationer fra regionerne 

og styrelsen
Kl.10.00 Generalforsamling i Danske Folke-

danseres Spillemandskreds
Derefter – 
ca. 12.00 Frokost og hjemrejse

Pris for hele weekenden: 300 kr., som betales ved an-
komsten til træffet.
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Indkvartering: 
Indkvartering foregår i hallen og alle medbringer selv 
madrasser/seng, soveposer/sengetøj, toiletgrej, hånd-
klæder o.lign. Hvis I ønsker anden indkvartering kan I 
finde adresse og tlf.nr. nedenfor, men I forestår så selv 
al kontakt, bestilling og betaling. Prisen er den sam-
me!

Forplejning:
Tak til Ringstedegnens Folkedansere (REF), der står for 
alt det praktiske omkring spillemandstræffet og gene-
ralforsamlingen. REF er desuden vært ved legestuen lør-
dag aften.

Tilmelding:
Husk at opgive DFS medlemsnummer, instrument, navn 
og adresse, - også gerne telefon og e-mailadresse ved 
tilmeldingen. Samt evt. oplysninger om diabetes, ve-
getar og lignende. 

Bindende tilmelding senest søndag den 6. februar 2012 
til: Mette Dyekjær Pedersen, Pindsende 7, Barløse, 5610 
Assens, tlf. 6474 1052, mobil 21 46 42 47
e-mail: dyekjaer@sol.dk

Alternative indkvarteringsmuligheder:
Som du selv booker og betaler, hvis du ikke ønsker at 
bo i hallen.
Danhostel - Ringsted Vandrerhjem,
Sct. Bendtsgade 18 samt Ole Hansensvej 7, 4100 Ring-
sted. Tlf.: +45 5761 1526 - Fax: +45 5761 3426
ringsted@danhostel.dk – www.danhostelringsted.dk

Der findes desuden en hel del Bed & Breakfast samt ho-
teller i Ringsted og omegn. Spørg via internet eller Tu-
ristbureauet i Ringsted:, www.visitringsted.dk, Nørre-
gade 100, 4100 Ringsted, Tlf. 5762 6600, tlf. 6223 5700  

Spillemandskredsen og Ringsted-
egnens Folkedansere

LegeStUe med 
StUUUURt oRkeSteR
Lørdag d. 3. marts kl. 19.30 i Ahornhallen, 
Ahorn Allé 1, 4100 Ringsted
Helle Baltzer Rohde leder det store orkester og dan-
sen ledes af den lokale instruktør Karen Frydenlund. 
Vi håber rigtig mange folkedansere kommer til le-
gestue lørdag aften, hvor et stort og veloplagt spil-
lemandsorkester spiller op til legestue. Invitatio-
nen kommer i næste nummer af Trin & Toner.

Indkaldelse til 

geneRALFoRSAmLIng 
i Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Danske Folkedanseres Spillemandskreds afholder ordi-
nær generalforsamling søndag d. 4. marts 
kl. 10.00 Ahornhallen, Ahorn Allé 1, 4100 Ringsted
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: Michael S Petersen – (accepterer gen-
opstilling)

9. Valg af styrelsesmedlemmer.  
På valg er: Ingolf Ryom-Nielsen (accepterer gen-
opstilling) 
Birger Jensen  (accepterer genopstilling)

10. Valg af 2 suppleanter. 
På valg er: Anne-Grete Jensen (ikke på valg) 
Knud E. Christiansen (accepterer genopstilling)

11. Valg af revisor og suppleant. 
På valg er: Henning Søndergaard Andersen, Revi-
sor (accepterer genopstilling) 
Erik Nielsen, revisorsuppleant (accepterer genop-
stilling)

12. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal 
skriftligt være indgivet til for-
manden senest 1 måned in-
den generalforsamlingen.
Vi håber rigtig mange af Spil-
lemandskredsens medlemmer 
vil komme til spillemandstræf 
og generalforsamling i Spil-
lemandskredsen.

DFS styrelsen

Bemærk – Generalforsamlingen starter kl. 10.00 søn-
dag formiddag – infomøde 09.00.
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PRESSEMEDDELELSE

dAnISh mUSIc 
AWARdS FoLk 2011 
Det blev med fulde huse og i et selskab af både danske 
og internationale branchefolk, at Danish Music Awards 
Folk 2011 fejrede sig ved en flot opsat begivenhed på 
Det Ny Aveny Teater i København.

Rasmus Lyberth fremførte med vanlig nerve sine stærke 
grønlandske sange. Årets danske debut gik fortjent til 
violin- og klaverduoen Rannok. Efter den første pris-
overrækkelse viste Karen Mose med sit band, at den 
danske folk tone er i en rivende udvikling.
Prisen for Årets Danske Folk Komponist gik til Nikolaj 
Busk. Næste koncert var med den dansk-svenske trio 
Trio Mio. Her henrykkedes publikum ikke mindst over 
det overskud, orkestret viste, når de med et smil på læ-
ben begav sig ud i teknisk komplicerede musikalske pas-
sager. En glad Kristian Bugge modtog prisen som Årets 
Danske Folk Artist. Specialprisen gik til Folkets Hus Spil-
lefolk fra Nørrebro for deres store arbejde for den dan-
ske folkemusik.
Aftenen blev rundet af med pomp og pragt, da Haba-
dekuk fortjent modtog prisen for Årets Danske Folk Al-
bum for albummet ”Hopsadaddy”. Som en perfekt af-
slutning på aftenen indtog Habadekuk scenen, fyrede 
op under kedlerne og viste, at orkestret er i en klasse 
for sig selv, når de med en powerfuld omgang traditio-
nel folkemusik udsat for bigband spillede op til dans og 
hensatte både danske og internationale branchefolk i 
ekstase.

Årets Danske Folk Debut: Rannok ”Rannok”
Årets Danske Folk Komponist: Nikolaj Busk ”Love & Ci-
gars”
Årets Danske Folk Artist: Kristian Bugge
Årets Danske Folk Album: Habadekuk ”Hopsadaddy”
Specialprisen 2011: Folkets Hus Spillefolk

Hans Engel 80 år
Velkendt for sine mange 
kompositioner af spille-
mandsmusik og mange-
årige aktiviteter inden 
for folkemusikken kan 
spillemanden Hans Engel 
fra Værløse nu fejre sin 
80-årsdag.

Han debuterede som spillemand på klarinet i 1978 
i den nystartede spillegruppe Værløse Folkemusi-
kanter og senere også hos Ryttergårdens Spille-
mænd i Pederstrup, Ballerup.

Hans er stadig aktiv med nodepennen. De mange 
melodier, som hviler på danske og nordiske spille-
mandstraditioner, kan frit høres og stemmerne prin-
tes ud på hjemmesiden:
http://www.hansengel.dk.

Blandt hans melodier er ”Sjællænder Polka”, som 
vandt den nordiske konkurrence om en ny polka 
ved NORDLEK-stævnet 2003.
Mon ikke også der blandt bidragene til komponist-
konkurrencen ved NORDLEK 2012 kunne findes en 
polska nykomponeret af Hans?

Vi ønsker stort tillykke til Hans og familien. 

Torben Wamberg
www.vaerloesefolkemusikanter.dk

   Legestue

m. Nordfynsk kæmpe-kaffebord
hos Særslev Folkedansere lørdag den 11. februar 2011  
kl. 19.30 i NFE-Hallen, Østergade, Særslev, 5471 Søn-
dersø. 
Legestue v/ Lone Schmidt og John Christensen. 
Pris: 70 kr. for  legestue og kagebord med medlem-
mernes kagespecialiteter. Medbring kaffe, sangbog 
og bløde sko. 
Spillemænd indbydes til samspil med John kl. 15.30 
i NFE-Hallen. Foreningen sørger for opvartning af 
spillemænd. Tilmelding senest 1. februar til Inger 
Ploug, tlf. 6489 1145, ingerp@saknet.dk eller Anne-
Grete Hansen, tlf. 6089 1477, agh.spejder@mail.dk  
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hUSketAvLe FoR dFS:
RegIon noRdjyLLAnd
6. januar Sammenspil, Aktivitetscentret Vestergården, Aalborg
20. januar Sammenspil, Aktivitetscentret Vestergården, Aalborg
3. februar Valgtil regionsbestyrelsen, Aktivitetscentret Vestergården, Aalborg
17. februar Sammenspil, Aktivitetscentret Vestergården, Aalborg

RegIon SjæLLAnd
6. januar Sammenspil, Østervangskolen, Roskilde
7. januar Nytårsbal, Tjørnlyskolen, Greve
10. februar Sammenspil og generalforsamling, Østervangskolen, Roskilde

RegIon hovedStAden
26. februar Samspil og generalforsamling, Manziusgården, Birkerød

 region HoveDStADen
SpILLemAndSkRedSen
RegIon hovedStAden.
Generalforsamling for Hovedstadens spillemandskreds 
finder sted søndag den 26. februar 2012 kl. 11 i Man-
ziusgården i Birkerød. Der er samspil i forbindelse med 
generalforsamlingen.

 region norDjyllAnD

SpILLemAndSkRedSen 
RegIon noRdjyLLAnd
Der inkaldes herved til valg til regionsbestyrelsen den 
3. februar 2012 kl. 19.30 på Vestergården i Aalborg.  
 

I tidligere tider blev årets node udgivelse tilsendt ALLE 
medlemmer af Spillemandskredsen. En del medlemmer 
har oplyst at de ikke anvender det udsendte nodemate-
riale. Derfor blev det for nogle år siden besluttet, at vi 
ikke automatisk udsender årets udgivelse til alle med-
lemmer, men at den uddeles til alle aktive spillefolk på 
sommerens årlige landsstævne. Det er også sket i år, så 
hvis du har lyst til at spille god musik arrangeret af gæ-
steinstruktøren i Aabenraa, Mette Kathrine Jensen, så 
er her sidste chance.

HVIS DU IKKE har fået nodehæftet fra 2011, kan du som 
altid sende en mail eller ringe til kassereren, oplyse dit 
medlemsnummer, og vi vil så frit tilsende dig årets ud-
givelse! 
EKSTRA: For at give alle en mulighed har vi forlænget 
medlemstilbuddet til 31.1.2012, så skynd dig, hvis du 
endnu ikke har hæftet, og du gerne vil benytte dig af 
dette tilbud. Derefter kan nodehæftet købes i Spille-
mandskredsens Forlag.

Musikalsk hilsen fra Styrelsen

åRetS node UdgIveLSe 2011 
– har du fået den?

   Legestue

Fredensborg og Omegns Folkedansere indbyder til 
Legestue Lørdag d. 28 januar 2012 kl. 19.30
I Den Gamle Biograf.. Jernbanegade 4 3480 Fredens-
borg
Vi skal som altid have en god aften med dans, musik 
og hyggelig Samvær.
Aftnens program: Kl. 19.30  starter legestuen med 
alle de gode gamle danse i et par timer, så holder vi 
en velfortjent kaffepause med lidt godt til ganen, in-
den vi danser videre til ca. midnat.
Dansen varetages denne aften af: Ole Martinsen 
Entre: Kr. 70,00 Børn gratis indtil 14 år. Der serveres 
kaffe/the, bolle og lagkage. - Øl og vand kan købes
Kom og vær med til en hyggelig og danseglad aften.

Fredensborg og Omegns Folkedansere
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Årets største kursus & bal - 17. marts 2012
Norsk musik og dans

P. A. Røstads Orkester 
Hovednavn på NORDLEK 2012 i Steinkjer

Danseinstruktører : 
Maj Brit og Geir Egil Larsen

Her har du en enestående mulighed for at lære norsk dans og musik at kende af nogle af Norges dygtigste 
musikere og danseinstruktører inden turen går til NORDLEK i Steinkjer i juli 2012. 

Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia

Kursus i norsk musik og dans
Start 10.30 – Slut: 17.00

Der vil være indlagt pauser - Tag selv frokost med. 
For de som har lyst mødes vi kl. 10.00 og nyder medbragt kaffe.

Pris for medlemmer af DFS/LDF kun 100 kr. – ikke medlemmer: 130 kr.

Se mere om P. A. Røstads på: www.parøstads.no

- Du er meget velkommen selv om du ikke skal med til NORDLEK.

Dansekursus
De dygtige og inspirerende danseinstruktører er 
involveret i arrangementet af NORDLEK 2012. De 
vil undervise i nogle af de danse, som vi kommer 
til at danse i Steinkjer.

Spillemandskursus
Orkestrets medlemmer vil undervise i noget af den 
musik, der vil blive spillet på Nordlek. Kom og 
oplev disse fantastisk dygtige musikere øse af 
deres store viden om norsk folkemusik.

Bal - 19.00 til 23.00
Her kan du lytte og danse til dette fantastiske orkester og deres fængslende musik. 

Du kan sagtens deltage, selv om du ikke har været med på kurset først. 

Pris for medlemmer af DFS/LDF kun 90 kr. – ikke medlemmer: 120 kr.

Information, tilmelding, betaling for kursus og køb af billetter
Lise Tauber på lisetauber@get2net.dk eller 23 72 60 37 (bedst mellem 16 og 19)
Tilmelding - helst på mail - oplys venligst: Navn, adresse, medlemsnummer, hvilket kursus du vil deltage 
i, billet til ballet og om du vil bestille aftensmad.

Sidste frist for tilmelding: 1. marts 2012.

Arrangør: LDF, LDF-Region Syddanmark, LDF-Region Midtjylland
- i samarbejde med Fredericia Spillemandslaug og Fredericia Kvadrillen.

Forplejning
- Medbring selv formiddagskaffe og frokost.
- Kaffe/te, boller og kage kan købes både eftermiddag og aften.
- Aftensmad kan købes for 85 kr. Det skal det bestilles og betales ved tilmelding.

Se mere om P. A. Røstads på: www.parøstads.no
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 region norDjyllAnD

FAnø-dAg
Danseudvalget i Region Nord inviterer til kursus og legestue
lørdag den 25. februar 2012 i Kompagnihuset, Østerågade 17, 2. 
sal, Aalborg (over McDonalds)
Jæ` Sweevers (3 personer fra Fanø) instruerer i Fanødanse, leder 
legestuen og spiller Fanømusik.
Kl. 15.00-18.00 Kursus – Pris: 100 kr.
Kl. 19.30-23.30 Legestue – Pris: 75 kr. inkl. kaffe
Kl. 15.00-23.30 Kursus + legestue – Pris: 150 kr.
Kl. 18-19.30  Spisepause (medbring selv mad). 
 Øl og vand kan købes.
Tilmelding senest 10. februar til Vita, tlf. 9846 2533, Vita.Ugilt@pc.dk 
Kom og oplev en uforglemmelig dag!  

Hilsen 
Danseudvalget i Region Nord

RegIonSmeSteRSkAB
Så skal det første regionsmesterskab afholdes i Region Nord. Det 
finder sted 
søndag den 25. marts 2012 i Ridemandsmølle,
Ridemandsmøllevej 26, Godthaab, 9230 Svenstrup.
Landsforeningens konkurrenceudvalg har udvalgt dansene:
Damernes fornøjelse, Fyn nr. 92
Rheinlænder (fri)  nr. 1
To Ting, Himmerland nr. 124
Konkurrenceudvalget vælger også dommere og spillemænd. De tre 
bedst placerede par får en præmie og invitation til at deltage i 
”Landsfinale” for regionsmestre den 12. maj 2012 i Middelfart.
Deltagerne skal være medlem af Landsforeningen Danske Folkedan-
sere eller Danske Folkedanseres Spillemandskreds.
Tilmeldingsfristen er den 20. januar 2012.
Tilmeldingsblanket findes på Landsforeningens hjemmeside under 
DM og andre konkurrencer eller ved henvendelse til Vita Ugilt, tlf. 
9846 2533, Vita.Ugilt@pc.dk 
Pris: 100 kr. pr. par, betales ved tilmelding.
Konkurrencen begynder kl. 14

Hilsen
Danseudvalget i Region Nord

 
tURen I 2012 gåR tIL tjekkIet
Referat fra rejsemødet/generalforsamlingen den 12. november 2011 
i Flauenskjold Gl. Smedie:
Et stort flertal besluttede, at turen i 2012 går til Tjekkiet. Det bli-
ver til området ved Spinleruv Mlyn, der ligger i naturskønne omgi-
velser i Bjergene ved den Polske Grænse, dvs. Nordøstlige del af 
Tjekkiet. Turen arrangeres i uge 35 i 2012. 
Tilmelding senest den 15. marts 2012 til Jakob Sørensen på tlf. nr. 
9885 4336. Pris vil blive meddelt senere, når rejseudvalget har fået 
undersøgt indkvartering m.v.
Orienteringsmøde, afholdes søndag den 25. marts 2012 kl. 14,00 
på Biblioteket, Skolegade, Brønderslev. 
Det øvrige fra rejsemødet/generalforsamlingen

1. Valg af dirigent: Knud Pedersen blev valgt.
2. Beretning: Formanden Jørgen Jensen orienterede om, den me-

get vellykkede tur til Prag.
3. Regnskab: Kassereren Keld Pedersen gennemgik regnskabet, 

dette blev godkendt.
4. Skal foreningen køre videre: Det blev vedtaget at fortsætte.
5. Valg: Jørgen Jensen blev genvalgt.
6. Valg af Suppleant: Hans Jørgen Andersen blev genvalgt for 2 

år.
7. Valg af revisor: Hans Jørgen Andersen blev genvalgt for 2 år.
8. Rejsemål 2012: Der blev stillet forslag om 3 forskellige rejse-

mål. Tjekkiet fik flest stemmer.
9. Eventuelt: Ønske om samme chauffør fra Jørns Busrejser som 

sidste år. Chauffør er klar igen.
10. Udveksling af billeder: Ikke mange billeder.
Dagen sluttede med middag og dans til 4 mands orkester. Der var 
32 deltagere. 
Bestyrelse 2011/12 blev konstitueret således: Formand Jørgen Jen-
sen, næstformand Jørgen Svendsen, kasserer Keld Pedersen, sekre-
tær Ruth Toft Pedersen og medlem Jakob Sørensen og revisor Hans 
Jørgen Andersen.
Rejsemøde/generalforsamling næste år den 17.11.2012: Reserveret 
Toftegårdscentret, Toftegårdsvej 2, 9382 Sulsted til rejsemøde/ ge-
neralforsamling for valg og rejsemål i 2013. 

Rejseudvalget for folkedansere 
Region Nordjylland

 region SyDDAnMArK

medLemSmøde og RegIonSvALg 2012
Der indkaldes hermed til Medlemsmøde og valg af regionsbestyrel-
sesmedlemmer til jeres region.
Mødet finder sted i 
Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3 1. sal, 
7000 Fredericia Søndag den 29. januar kl. 13.00
Mød op og vær med til at bestemme, hvem der skal repræsentere 
din landsdel.
Program: 
•	 Velkomst 
•	 Indlæg fra regionsbestyrelsen 
•	 Indlæg ved Michael S Petersen, formand for Danske Folkedanse-

res Spillemandskreds. 
•	 Emne; Hvordan ser din forening ud om 5 år?
•	 Kaffepause (Regionen er vært)
1. Valg af dirigent.
2. Styrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af arbejdsplan.
6. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen. 
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   På valg er:
   1. Kristian Møller Pedersen
   2. Hans Ole Andersen
   3. Kaj Friis
7. Eventuelt.

Valgregler: Hver forening har 2 stemmer (behøver ikke at sidde i 
bestyrelsen), og der kan kun afgives én stemme pr. person. Der kan 
ikke stemmes ved fuldmagt. Valgperioden er 2 år.
Forslag skal være regionsbestyrelsen i hænde senest den 20. ja-
nuar
Tilmelding: Skal ske senest 5 dage før mødet til: 
Hans Erik Nielsen, tlf. 5091 4081, mail heni59@hotmail.com eller
Kaj Friis tlf. 3064 2630, mail kajfriis@hotmail.com 

Med venlig hilsen
Hans Erik Nielsen, Kristian M. Pedersen, Arne Nielsen, Kaj Friis, 

Karen Lillethorup, Hans Ole Andersen, og Anne-Grete Jensen. 

 region SjællAnD

medLemSmøde I RegIon SjæLLAnd
Lørdag d. 21. januar 2012 
Dagmarskolen, Vestervej 11, 4100 Ringsted
Der er nogle der har langt at køre, derfor starter vi kl. 12.30 med 
at spise den medbragte mad, dertil vil regionen servere øl/vand og 
en snaps eller to. Vi tror det er en god måde at komme i stemning 
på, inden vi går over til: Valgmøde som starter kl. 13.30 med føl-
gende
Dagsorden: ifølge vedtægterne 
På valg er:
Hanne Hansen  genopstiller
Poul Erik Rasmussen genopstiller 
??? her mangles et medlem (hellere mangle et medlem, end ”tvin-
ge” en i bestyrelsen)
Efter mødet vil vi danse de danske danse, som skal danses til NORD-
LEK 10.-15. juli i Steinkjer, Norges Centrum. Instruktør Egon Ager-
skov
Vi glæder os til at se så mange som muligt.

På bestyrelsens vegne, Poul Erik Christensen

Så eR det nU 
danseudvalgets spændende arrangement. ”Gør din dans gladere og 
bedre” løber af stabelen. 
Et arrangement, der løber over 3 søndage den 8. januar, den 12. fe-
bruar og den 11. marts 2012 på Haarlev bibliotek. Henrik Larsen 
som instruktør og Frederik Pustelnik som spillemand.
Ovenstående arrangementer er sendt ud til foreningerne, men kan 
også ses på regionens hjemmeside www.folkedans.dk, klik ind på 
”Region Sjælland”.
Vi glæder os til at se jer.

SpILLemAndSLegeStUe
Michael S Petersen, Ramsø vil være forspiller til Sammenspil og Le-
gestue i resten af sæsonen i Roskilde.
Der indbydes til Regionens Spillemandslegestue - fredag d. 16.marts 
2012 kl. 19.00–23.00 på Østervangsskolen, Roskilde.

Region Sjælland, Danseudvalget

 region HoveDStADen

SAng & dAnS
Seniorudvalget indbyder til legestue for sang- og danseglade ældre, 
pensionister og andre interesserede.
Søndag den 22. januar 2012 kl. 13.30-16.30
Stedet er Risbjerggård, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre. 
Buslinierne 132 og 200S kan benyttes. P-pladser ved Risbjerggård.
Kom og få en hyggelig eftermiddag.
Dejlige sange fra LDF-sangbogen med gode danse ind imellem, un-
der ledelse af Morten Hansen med musikledsagelse.
Pris: 65 kr. inkl. kaffe/te, boller og lagkage.
Tilmelding nødvendig til Lissy & Ole på tlf. 4373 3198, eller Erik på 
tlf. 3871 3595, inden den 12. januar 2012.

Med venlig hilsen
LDF Region Hovedstaden, Seniorudvalget

Fredag den 20.01.2012 kl. 19 afholder LDF Region Hovedstaden 
Regionsmøde og valg på Ellegården i Farum se indbydelse under ak-
tiviteter på Regionens Hjemmeside. Tilmelding nødvendig af hen-
syn til kaffe og brød
Søndag den 05.02.2012 kl. 10 afholdes træning til Regionskon-
kurrencen, Centerhallen, Allerød, Se indbydelse under aktiviteter på 
Regionens Hjemmeside.
Tilmelding nødvendig.
En søndag i marts 2012 afholdes konkurrencen, hvor de 3 bedste 
par sendes videre til Regionsmesterskabet i Middelfart. Sted og da-
to kommer med indbydelse, når stedet har godkendt dato. Se ind-
bydelse under aktiviteter på Regionens Hjemmeside. Denne dato 
bliver der mulighed for at have tilskuere med. Pris pr. voksen 35,00 
kr.

tIL ALLe LdF og dFS medLemmeR
Kom og tag dansen op , Region Hovedstaden skal vel ikke være den 
eneste region, som ikke er repræsenteret, når der skal kæmpes om 
Regionsmesterskabet 12. maj 2012. Alle, der er fyldt 15 år, kan del-
tage.
Foreningerne kan melde flere par til , der er et engangsgebyr pr. for-
ening på 250,00 kr. LDF Region Hovedstaden betaler for selve til-
meldingen til Regionsmesterskabet, når parrene er fundet.
Tilmelding senest den 25. januar 2012
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Af seværdigheder i områder kan nævnes:
Knuds Rasmussens hus
•	 Kikhavn, en smuk fredet lille by, med gamle bindings-

værkshuse og uden tilladelse til bilkørsel. Så en lille 
gåtur rundt i byen, giver en følelse af et rigtigt ”Mor-
ten Korch miljø”. I denne by blev blandt andet dele 
af ”Ditte Menneskebarn” indspillet.

•	 Skansen, et smukt naturområde med stejle skrænter 
ned mod Kattegat, og gamle bunkere fra krigen.

•	 Lynæs med egen lille havn, smuk natur og pragtful-
de villaer som knejser ud over Isefjorden.

•	 Frederiksværk med krudtværksområdet, smukt by- og 
handelsmiljø mm.

Bestyrelsen for G.D.V. Hundested folkedansere glæder 
sig til at byde alle velkomne til Landstævne. Der arbej-
des allerede nu med stor energi på at planlægge Lands-
stævnet, så der bliver noget for enhver smag. Selvføl-
gelig masser af dans, musik, legestuer, men også ud-
flugter, gå- og cykelture for dem, som vil samt en hel 
dag i Frederiksværk med masser af festlige indslag og 
dans og musik.
Så som overskriften siger – der løftes i flok og med stor 
entusiasme og stolthed over den tildelte opgave. Vi hå-
ber, at rigtigt mange allerede nu afsætter uge 29 i 2013 
til at gøre et besøg i vores lille dejlige hjørne af Dan-
mark, for at mødes med os og forhåbentligt rigtigt man-
ge andre dansere og musikere fra hele landet.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i G.D.V. Hundested Folkedansere.

(På billedet: G.D.V. 
Hundested Folkedan-
seres bestyrelse:  
fra venstre: Formand 
Hans Jørgen Larsen, 
Kirsten Jensen, Rise 
Larsen, Henrik Holte, 
Villy Dahl, Elin Peder-
sen, Ritta Andersen, 
Ruth Severinsen, 
Mona Leth.)

Vi løfter i flok – det er netop det, som denne flok gla-
de mennesker netop er gået i gang med her i decem-
bers vintermørke.
Det, der skal løftes, er opgaven at afholde LANDSSTÆV-
NE 2013 for alle glade folkedansere med familier og 
venner..
Stedet, hvor dette kommende arrangement skal afhol-
des, er Hundested. Den lille smukke vindblæste by på 
Sjællands nordkyst, som flere af læserne nok genken-
der fra Jan Gintbergs program ”Udkantsdanmark” - en 
lille dejlig by med mange engagerede og glade menne-
sker, og et rigt liv, såvel kulturelt som foreningsmæs-
sigt.

LIdt FAktA om hUndeSted:
Hundested ligger i Nordsjælland og er en by i Halsnæs 
Kommune under Region Hovedstaden. Byen har ca. 
9.000 indbyggere.
Hundested var oprindeligt et meget stort stenrev, der 
strakte sig fra Spodsbjerg, Halsnæs, og langt ud i ha-
vet i nordvestlig retning. Her levede og ynglede et me-
get stort antal sæler.
Revets sten blev i senere tid fjernet og brugt til funda-
ment for Trekronerfortet og flere havne på Øresunds-
kysten. Fjernelsen af revet bevirkede en stor kystero-
sion, som de stejle skrænter ved Spodsbjerg vidner om.
I begyndelsen af 1800-tallet begyndte havfiskerne fra 
Lynæs at lande deres skibe på stranden ud for revet. 
Det blev i 1830’erne fulgt op af en række beboelseshu-
se for fiskerne. I takt med, at skibene blev erstattet 
med større modeller, blev havnen udviklet fra oprinde-
ligt nogle ris-gærder, der gik ud i vandet, til den tra-
fikhavn, den i dag er udbygget til.
Jernbanen kom til Hundested i 1916 som forlængelse 
af Hillerød-Frederiksværk-banen.
Færgeforbindelsen til Rørvig etableredes samme år 
(1916). Til Grenaa har der været fast rutetrafik (1934-
1996). Sidst nævnte rute forsvandt som følge af kon-
kurrerende selskabers mere attraktive forbindelser til 
Jylland.
Hundested Havn består i dag af fiskerihavn, færgehavn, 
godshavn, containerhavn samt lystbådehavn. I 2008 
blev et glaspusteri indviet på havnen og flere kunstne-
re er i disse år med til at skabe nyt liv på havnefronten.
Og netop kunst og kultur er med årene blevet et vare-
mærke for dette lille hjørne af Sjælland. Hvor man end 
kører rundt i Halsnæs kommune, ude på de små, snoe-
de veje, med smukke marker og enge, ligger der atelier, 
små skønne gårdsbutikker m.m.

LAndSStævne 2013
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Efter sidste opsamling, kørte vi mod syd for overnat-
ning i Berlin. Næste dag startede med byrundtur i Ber-
lin. Vi så de vigtigste vartegn. Blandt andet Sejrssøj-
len, Reichstag, Brandenburger Tor, hvor vi gik gennem 
porten, kørte på Unter den Linden, forbi Fjernsynstår-
net, gjorde stop ved ”graffiti muren” hvor vi fik mulig-
hed for at røre muren og fotografere. Vi så også East 
side Gallery fra bussen. Turen fortsatte herefter til Prag.
På første dag i Prag passerede vi Nationalmuseet og 
Prags Opera. Kørte over Moldau-floden neden for Prags 
imponerende borgområde. Besøgte den berømte attrak-
tion – Karlsbroen. Broen er udsmykket med 30 religiø-
se statuer, hvoraf de ældste stammer fra 1700-tallet. 
De nyeste er fra omkring 1850. Vi fortsatte til markeds-
pladsen med det 500 år gamle astronomiske ur. Vi fort-
satte nu forbi Wenschel-plads og retur til hotellet. Om 
aftenen overværede vi en forestilling i den berømte Kri-
zikova-fontæne, hvor vand, lys og musik gav os en fan-
tastisk oplevelse.
Næste dag kørte vi over Moldau-floden til Prags impo-
nerende borgområde. Vi fik en flot gennemgang om 
park område og palæer af vores dygtige guide Jitka. Så 
et vagtskifte ved Borgen. Vagterne var i flotte blå uni-
former. Borgen er delt op i 3 borggårde. Præsidentpa-
ladset, Helligkorskapellet og i den tredje knejser det 99 
m høje tårn ved den gotiske katedral Skt. Veits. 
Fra Borgen kørte vi ud til plejehjemmet Hortenzie i Bo-
ranovice. Beboerne sang for os, inden vi gav opvisning 

Nordjyske Folkedansere, Rejseudvalget

ReFeRAt FRA tUR tIL pRAg  
- SommeRen 2011

og til slut sang beboerne igen. Dette var en rigtig god 
oplevelse for alle.
Denne dags oplevelse startede med et besøg på den be-
rømte krystalfabrik i Nizbor. Vi overværende hvordan 
man lavede mundblæst glas af den glødende glasmas-
se, slibning og pakning af glasset. Næste besøg gjaldt 
byen Karlstein med en gotisk borg. Borgen ligger på en 
319 m høj limstensklippe og blev opført i årene 1348-
1357 som sommerresidens og skatkammer for Kejser Karl 
4. Efter frokost gav vi opvisning på byens torv. 
Om aftenen var vi til en forrygende festaften på Uflako 
restauranten med 4-mands orkester og underholdning 
af 2 tjekkiske dansere. Der blev serveret en 3 retters 
menu og den specielle vin/øl med navnet ”ad libitum”.
Næste dag besøgte vi det gule marked. Her fik de fleste 
deres handelsevner prøvet. Ikke alle med lige stort held. 
Herfra gik turen til Moldau-floden, hvor vi fik en dejlig 
frokost-sejlads med musik ombord. Næste besøg gjaldt 
smykkefabrik med ædelstene og granater. Her måtte alle 
have numre på og blev konstant overvåget. Smykkerne 
og varerne var flotte. Enkelte fik dog handlet. Om afte-
nen havde vi det hyggeligt på hotellet med dans og sang.
Nu var det igen tiden, hvor vi skulle nordpå. Undervejs 
besøgte vi den tidligere koncentrationslejr Theresien-
stadt. De, der ønskede det, fik mulighed for rundvis-
ning. Efter overnatning i Berlin fortsatte vi hjem. Alle 
fyldt med gode minder om en dejlig tur.

Ruth Toft Pedersen

   januarbal

”Grus i maskinen”
Spiller op til dans med svingende musik
Fredag den 27. januar 2012, kl. 19.30
I Aale Forsamlingshus
(Aale Bygade 33, Aale, 7160 Tørring)
Else Dam instruerer undervejs
Entré inkl. kaffebord kr. 75,00

Med venlig hilsen
Tørring – Uldum Folkedansere

Hjemmeside – www.tu-folkedans.dk
e-mail – tu.forlkedans@gmail.com  

   nytårslegestue

Horns Herreds Folkedansere afholder
NYTÅRSLEGESTUE
på Kr. Sonnerup Skole, Skolevang 1, 4060 Kirke Såby
lørdag den 21. januar 2011 kl. 19.30.
Instruktør: Lis Pedersen
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

e-mail: finnkr@pc.dk
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Når man står midt i en helt særlig oplevelse som for ek-
sempel en folkemusikkoncert, der er inciterende og over-
vældende smuk på en ny måde, så ønsker man for sine 
bedste venner blandt musikelskere og dansere (!), at 
de kunne opleve det samme. Det skete for et par af os 
ved Folkemusiklinjens turnékoncert i København for to 
år siden.
Når vi samtidig er af den opfattelse, at fornyelsen in-
den for folkedansen må ske i samklang med de nye un-
ge folkemusikere, så lå idéen klar til at få Folkemusik-
linjen ud i vores forening – til koncert og en lille om-
gang dans. Men det er ikke kun i Farum, at chancen er 
der for at opleve Folkemusiklinjen. Vi vil gerne opfordre 
alle vore dansevenner fra andre foreninger til at opsø-
ge et af nedenstående steder, hvor man i år kan nyde 
de studerendes musik.
 
15.01.2012 kl. 20:00 Jazzhus Dexter 
16.01.2012 kl. 19:00 Ribe Musikhøjskole 
17.01.2012 kl. 12:00 Malmö Kons 
17.01.2012 kl.19:30 Klaverfabrikken Hillerød 
18.01.2012 kl.14:00 MUSA, Uge 
18.01.2012 kl. 19:30 Vester Åby Kirke 
19.01.2012 kl.20:00 Flensborghus 
20.01.2012 kl.13:00 Skurup 
20.01.2012 kl.22:00 Global Copenhagen 
21.01.2012 kl.19:30 Midtjysk Folkemusikfestival 
22.01.2012 kl.14:30 Farum Folkedansere 
22.01.2012 kl.20:00 Gimle, Roskilde

FoLkemUSIkLInjen  
– LAd jeR RIve med!

Det har været en tradition i mange år, at de studerende 
fra Folkemusikkonservatoriet i Odense rejser hele lan-
det tyndt i januar måned for at præsentere deres kun-
nen. De studerende arrangerer selv turen og planlæg-
ger repertoire for koncerterne. Turnéen forberedes ved 
en intens øveuge, hvor de studerende arbejder sammen 
næsten i døgndrift for at få programmet klar.

Folkemusikuddannelsen ved SMKS (Syddansk Musikkon-
servatorium og Skuespillerskole) er en musiker-uddan-
nelse på højeste niveau. Den tager udgangspunkt i bå-
de den danske og nordiske tradition og står med tradi-
tionel og ny musik centralt i det danske folkemusikmil-
jø. Nogle af de bedste musikere fra Danmark og Sverige 
underviser på denne uddannelse, så derfor præsenterer 
de studerende et program på et højt kunstnerisk niveau.
Se mere om Folkemusiklinjen og Konservatoriet på www.
facebook.com/pages/FolkeKons og www.smks.dk

Til noget af musikken kan der danses traditionel gam-
meldans – andet vil vække nye danseformer til live og 
atter andre numre vil inspirere til fordybelse eller friste 
med humor og overraskelser for øregangene! 

Jørgen Rasmussen og Gunver Larsen
Farum Folkedansere
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Masser af spillemandsmusik, folkedans og hyggeligt 
samvær.
I løbet af dagen bliver der undervist i orkesterspil og i 
forskellige valgfrie grupper. 
Om aftenen er der børnedans, folkedansebal især for 
unge 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-?? Natmad,  spil og dans??

Valgfrie kurser:
1) Spillemandsmusik – udtryk og betoning v/Ove An-

dersen, violin, harmonika
2) Sammenspil og violin v/Jørgen Dickmeiss, violin
3) Sammenspil og harmonika v/Maren Hallberg, har-

monika
4) Forspillerkursus v/Bent Melvej, violin, harmonika
5) Spil til dansekursus v/Bo Skjærbæk, harmonika, 

cello
6) Ungdomshold ”De skrappe” v/Tove de Fries, violin
7) Ungdomshold fra 12 år v/ Jonas Kongsted, violin
8) Børnehold fra ca. 7 – 12 år v/Brita Leth Rehn, 

klarinet, klaver, Manny, klarinet, fløjte, violin

thyRegodtRæF 
– spillemandsmusik og folkedans  
også for børn og unge 
- Lørdag den 18. februar 2012 på Thyregod skole

dAnSekURSUS – InSpIReRende 
dAnSeUdFoLdeLSe kL. 13.30–17.45 
ledes af  Annette Christensen, Bjerringbro. Pris 60 kr. 
Folkedansebal ledes af Annette Christensen og Bo 
Skjærbæk
Folkedansebal især for unge ledes af Ulla Madsen og 
Ove Andersen
Børnefolkedans ved Ib Jensen og Vibeke Smidt
Pris: 350 kr. (børne-/ungdomshold 150 kr.) inkl. fro-
kost, 2 x kaffe/sodavand, aftensmad, natmad, morgen-
mad og nodemateriale – udover 358 bind 1 & 2. 
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. Kursus-
centret ved skolen udlejer værelser.
Tilmelding nu eller senest 21. januar for spillemænd 
(gerne tilmelding til dansekursus inden 13. februar), til 
Manny Skjærbæk, Syrenvænget 31, Thyregod, 7323 Gi-
ve, tlf. 7573 4801, mail: manny@skjaerbaek.dk.  

Ring eller skriv efter program med yderligere oplys-
ninger.
Arrangør: 
Thyregod spillemænd og folkedansere
med tilskud fra Saugmann Bjerregårds Fond, Kultur Vej-
le, LDF og DFS Region Syddanmark

De bedste hilsner fra Manny 
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Børn og unge

TUF-Dans har fornøjelsen af at invitere til 
B&U Stævne i Tørring lørdag den 14. april 
2012 – et stævne, som byder på fornyelse i 
forhold til tidligere børnestævner.

de foreningsløse børn skal også med
Først og fremmest er det et ønske fra stæv-
neudvalget, at stævnet skal være for alle 
børn og unge, der har interesse i folkedan-
sen. Vi ønsker at nå ud til de børn, der dan-
ser i foreninger såvel som til de forenings-
løse børn. De foreningsløse børn kan være 
de børn, som ikke ”går til folkedans”, men 
lystigt deltager i dansen sammen med deres 
forældre ved landsstævner, familiestævner, 
legestuer m.v. Det kan også være børn, hvis 
forening måske er blevet nedlagt, og som 
ikke længere har mulighed for at danse på 
et hold, men som stadig gerne vil deltage i 
stævner og gense dansevenner fra nær og 
fjern. 

Fællesdans skal være 
omdrejningspunktet
Derfor vil vi forsøge at lave et program som 
i højere grad kommer til at bestå af fælles-
danse, hvor man bare kan springe på, frem-
for fællesopvisninger, som skal øves på et 
hold. Det betyder et farvel til de alders-/ni-
veauopdelte opvisninger i hallen om efter-
middagen, men til gengæld et goddag til en 
masse fællesdans, hvor alle – både børn, 
forældre og søskende kan deltage aktivt i 
stedet for at kigge på, for folkedans er nu 
engang sjovere at være med til end at se 
på!

optrædener på torv og museum
Opvisninger bliver der dog alligevel. Om for-
middagen skal der danses på Tørring Torv 
samt på det smukke landsbymuseum 
Hjortsvang Museum, og her forestiller vi os, 
at de der er tilmeldt som et hold, laver små 
optrædener på skift med danse efter eget 
valg. Vi vil fra stævnet altså ikke udvælge 

danse, som skal øves hjemme på holdene, 
men i stedet lade de enkelte foreninger selv 
sammensætte et lille 10 minutters program, 
som de kan optræde med ind imellem fæl-
lesdansene.

glem madpakkerne
I stævnegebyret på de 50 kr. er der en læk-
ker frokostsandwich til alle deltagerne, og 
mod forudbestilling er det også muligt for 
forældre, søskende osv. at købe en sandwich, 
så man slipper for selv at skulle smøre mad-
pakker til stævnet. 

Små konkurrencer
Landsforeningen Danske Folkedansere vil i 
år, som noget nyt, lave en lille konkurrence. 
LDF’s konkurrenceudvalg vil stå for afviklin-
gen af disse konkurrencer, hvis omfang vil 
blive begrænset til ca. 45 min om eftermid-
dagen i Gudenå Hallen, hvor stævnet fort-
sættes efter formiddagens udendørsaktivi-
teter. Der vil blive tale om små ganske ufor-
melle og underholdende konkurrencer, som 
man melder sig til på stedet, men også et 
par seriøse pardanse for dem der gerne vil 

forsøge at vinde en lille pokal. Disse danse 
offentliggøres på LDF’s hjemmeside, så man 
får mulighed for at øve sig hjemmefra. Man 
kan tilmelde sig inden eller på stævnet. Se 
mere om konkurrencerne på næste side.

For de mindste børn
Vi vil så gerne gøre stævnet attraktivt for 
familier med små børn også. Vi har derfor 
inviteret motorik- og musiklærer Dorte Nør-
gaard til at lave et rytmikarrangement for 
de 3-7 årige, som kommer til at foregå, mens 
konkurrencerne for de større børn afvikles. 
Dorte Nørgaard har udgivet egne materialer 
inden for børnrytmik, som vi anvender i TUF-
Dans på det yngste hold. I sær ”Myggen” er 
et stort hit, så vi glæder os meget til nu at 
kunne opleve hende live.

trias for de unge om aftenen
Stævnet sluttes officielt i hallen sidst på ef-
termiddagen, men fortsætter på Tørring Sko-
le for de unge, hvor der vil være forskellige 
danseworkshops og bal til den lyse morgen. 
Vi synes, at vi vil forkæle de unge med no-
get rigtig lækkert musik og har fået Trias, 
som består af tre unge knægte, som stude-
rer folkemusik på musikkonservatoriet i Oden-
se, til at spille til bal. Trias har i 2011 vun-
det DM i folkemusik og kan nok få et ung-
domsbal til at nå kogepunktet. Se mere om 
Trias på http://www.myspace.com/triasfolk. 

Sæt kryds i kalenderen med det samme og 
kig løbende ind på vores hjemmeside www.
tufdans.dk, hvor I også kan finde tilmel-
dingsskemaer. Vi glæder os til at se en mas-
se danseglade børn og unge den 14. april 
2012 i Tørring.

yderligere oplysninger
TUF-Dans, Marlene Holst Nielsen
Nyvej 27, Aale, 7160 Tørring
Tlf. 7567 6792 – 4021 3692
marlix@dlgmail.dk

Børne- og ungdomsstævne  
med FoRnyeLSe

Foreløbigt program for stævnet
Kl. 10.00  Fællesdans og opvisninger på 

torvet i Tørring og på 
Hjortsvang Museum

Kl. 12.30  Frokost på opvisningssteder-
ne eller i Gudenåcenteret

Kl. 14.00  Fælles indmarch og velkomst 
i Gudenåcenteret

 Fællesdans
Kl. 14.30 Konkurrencer
  Arrangement for de mindste 

med Dorte Nørgaard
Kl. 15.30 Fællesdans
Kl. 16.45 Afslutning

Aftenarrangement for unge (10+)  
på Tørring Skole
Kl. 18.00 Aftensmad
Kl. 19.30 Danseworkshops
Kl. 20.45 Aftenskaffe
Kl. 21.00  Bal med Trias
Kl. 01.00 Natmad og herefter natdans



30 Trin & Toner · Nummer 1 · Januar 2012

Børn og unge

Hvornår: Hvad: Hvor: Se blad:
05.02.2012 Børnelegestue Viborg 01/12

14.04.2012 B&U-stævne Tørring 01/12

28.04.2012 Det Sjællandske Børnestævne Asnæs 08/11

26.-29.07.2012 Familielandsstævne Tommerup

B&U AktIvItetSkALendeR

B&U dans viborg 
fylder 5 år!
Det fejrer vi med en stor børnelegestue
søndag den 5. februar 2012 kl. 13.30-16.00 
på Vestervang skole, Boghvedevej 26, 
Viborg.

Vi skal danse og hygge os, synge og spise kage.
Dansene bliver i flere udgaver så alle børn kan væ-
re med, også de børn som ikke danser til dagligt.
Vi håber at se rigtig mange danseglade børn og 
voksne til en hyggelig eftermiddag.
Pris: 25,- pr. pers. inkl. kaffe/the/sodavand og læk-
ker fødselsdagskage.
Tilmelding senest den 29.1.12 til:
Dorte Bøjesen, tlf. 8667 6702 eller mail dmboeje-
sen@fiberpost.dk

Hilsen 
B&U Dans Viborg

konkURRenceR 
for børn og unge
Alle deltagere ved det jyske (14. april 2012 fra kl. 14.30 til 15.30) og sjæl-
landske (28. april 2012 fra kl. 13.15 til 14.15) børne- og ungdomsstævne 
indbydes hermed til en pardansekonkurrence.

Konkurrencen bliver afviklet som en del af stævnet i følgende rækker:
Række 2, deltagere i alderen 8 til 12 år
Række 3, deltagere i alderen 11 til 15 år
Række 4, deltagere i alderen 14 til 19 år +

Der konkurreres i følgende danse:
   Hæfte  Musik
Række 2:  TreTing  Fyn 87
 Den Lille Vendelbo Lolland Falster 152
Række 3:  Hornfiffen   Randers  233
 Grisen   Fyn  94
Række 4:  Schottish (fri dans)  Fri  705
 Skomagerskotsk  Fyn  88

Udover det officielle program vil der i det omfang, tiden tillader det, blive 
forskellige uofficielle dansekonkurrencer for både deltagere og publikum. 
Det kunne være polkastafet eller lignende.

Det er gratis for stævnedeltagere at deltage i konkurrencen.

Tilmelding kan foretages via LDF’s hjemmeside eller sammen med stævne-
tilmeldingen.
Tilmeldingsblanketter kan også rekvireres på sekretariatet eller hos stæv-
neudvalget.

Ydermere kan man tilmelde sig på stævnedagen frem til kl. 11.30.
Retningslinjerne for konkurrencen kan findes på LDF’s hjemmeside.

Vi er frem til et par dejlige dage.
LDF’s Konkurrenceudvalg

Nyhed
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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

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@silke-annet.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.

998,-

KLAVENESS TEGLBORG
DANSKE FOLKEDANSESKO

Hvad gør det, at man skal danse Bernhard fra Bogø i 25 min., når blot man kommer i 
Aftenshowet? (Foto fra Landsstævnet i Aabenraa: www.aalborg-reklamefoto.dk)



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: Michael S. Petersen, Søvænget 16, 4621 Gadstrup, 
tlf. 4619 1134, mobil 2711 5957, e-mail mich@ramso.dk

Salg af noder og cd’ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
Else Egeberg, Romdrupvej 19, 9270 Klarup. tlf. 9831 8213
spilforlag@gmail.com - www.spillemandskredsen.dk

 Arrangør Dato  Arrangement Sted
Se i 

blad nr.     
Til-

meld.

Danske Folkedansere 27.-29.01. Elitekursus St. Heddinge 07/11 05.12.

21.-22.04. Årsmøde Brædstrup 02/12 15.11.

12.05. DM i Folkedans Middelfart 07/11 05.12.

Spillemandskredsen 04.-06.03. Træf og generalforsamling Ringsted 01/12 06.02.

Region Nordjylland 25.02. Fanø-dag Aalborg 01/12 10.02.

25.03. Regionsmesterksab i pardans Svenstrup 01/12 20.01.

Region Midtjylland 04.03. Regionsmesterskab i pardans Frederiks 08/11 20.01.

Region Syddanmark 29.01. Medlemsmøde og regionsvalg Fredericia 01/12 24.01.

Region Sjælland 08.01. ”Gør din dans bedre og gladere” Haarlev 01/12 28.10.

21.01. Medlemsmøde Ringsted 01/12 01.11.

12.02. ”Gør din dans bedre og gladere” Haarlev 01/12 12.11.

11.03. ”Gør din dans bedre og gladere” Haarlev 01/12 19.11.

Region Hovedstaden 20.01. Regionsmøde og valg Farum 01/12 Ja

22.01. Sang og dans for seniorer Hvidovre 08/11 12.01.

05.02. Træning til regionskonkurrence Allerød 01/12 06.11.

marts Regionsmesterskab i pardans Allerød 01/12 06.11.

AktIvItetSkALendeR

Danske Folkedansere
Sekretariatet
Enrumvej 6A, 5270 Odense N
Bank: Nordea, kortart 73, 
kreditornr. 87284263
Tlf. 6618 5860.
E-mail: folkedans@dif.dk
Mandag-torsdag kl. 10-13
Torsdag tillige kl. 15-16.30
Fredag: lukket
Formand: Niels Winberg Clausen 
http://www.folkedans.dk A
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 rUBriKAnnoncer

tIL SALg
Børnedragter, flere størrelser, ialt 37 stk.
Hedebo dame og herredragt, højde 175/190.
Alt perfekt forarbejdet. Dame - herresko nr. 39/45

Henvendelse: tlf 5121 5203.   
E-mail harrietj@mail.dk

SALg
Drejødragt, Herre, stribet vest, strikket hue, tør-
klæde, hvide bukser, 2 par strømper, 2 skjorter. 
ingen jakke.
Højde 165 cm.

Telefon 5038 3550, bedst kl. 12 eller kl. 18.

SæLgeS
Herre, Hornedragt med kofte og hat, 170 cm,  
medium
Dame, Grøn Strandby med uldsjal, 165 cm, str.44
Komplet, håndvævet, håndsyet 

Tlf. 4076 2195

SæLgeS
Damedragt fra Nørup ved Vejle, størrelse 40–42 
med alt tilbehør, sælges
Prisidé kr.900

Tlf. 7565 3616 – 2720 3916,  
mailadr. Lilly@rabjerg.eu


